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مدير  بحضور  الندوة  عقدت  وقد  الخالدية.  الجامعية،  اإلدارة  مبنى 

السند  حسن  أ.د.  وبإرشاف  البدر،  عبداللطيف  أ.د.  الكويت  جامعة 

نجيب  وأ.د.  لبابيدي،  هيثم  وأ.د.  العتيبي،  عبيد  أ.د.  مساعديه  وحضور 

أعضاء  من   42 الحضور  عدد  بلغ  وقد  الساموي. 

الرؤية
“ أن تصبح جامعة الكويت أفضل جامعة بحثية يف املنطقة، وأن تسهم بفاعلية يف النمو االقتصادي والتنمية الوطنية يف دولة الكويت”.

لمهمة ا
املنح  خالل  من  املتعددة  التخصصات  ذات  العلمية  واألبحاث  الوطنية  األولويات  عىل  والرتكيز  العلمي  البحث  تسهيل  و  دعم   “

والحوافز املتنوعة، والتعاون الخارجي، ونقل التكنولوجيا، والتسويق التجاري وغريه من الخدمات املبتكرة”.

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  وأنشطة  برامج  جدول  ضمن 
الكويت،  العلمي يف جامعة  البحث  الخاصة بدعم وتعزيز  لألبحاث 

الجدد  التدريس  هيئة  ألعضاء  تنويرياً  لقاًء  األبحاث  قطاع  نظم 

)119(، يف  املؤمترات  قاعة  2014، يف  أكتوبر   27 3(بدرجة مدرس يف  ...... ص )تتمة    

السند عبدالعزيز  حسن  أ.د. 
لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

ملحات  إصدار  يقدم 

 2014 الكويت  جامعة  عن 

أحدث  عن  متكاملة  صورة 

الرامية  اإلسرتاتيجية  التطورات 

البحث  عوملة  لتحقيق 

الجامعة يف  العلمي 

العلمي  البحث  أهمية  عن  يتحدث  البدر  أ.د. 
املنشود التطور  وتحقيق  املعرفة  تقدم  يف 

العلمية  الثقـافة  تقديم  في  يتمثل  الندوة  إقـامة  من  “الهدف 
السند حسن  أ.د.  الكويت”  جامعة  في  المتوفرة  البحثية  والبيئة 

2

)3 ...... ص )تتمة    

األساسية  األعمدة  كأحد  لعلمي  ا لبحث  ا فة  إضا مع 
لعايل، ا لتعليم  با لخاصة  ا لكويت  ا جامعة  لرؤية 

اإلسرتاتيجية  األسس  تنظيم  إعادة  عملية  أصبحت 

بعملية للتعجيل  ملحاً  مطلباً  األبحاث  لقطاع 

واألولويات األهداف  متطلبات  ولتلبية  التطوير، 

قطاع  عمل  االلتزام،  بهذا  منه  ًء  ووفا الوطنية. 

لتسهم  مهمته  و  رؤيته  تحديد  إعادة  عىل  األبحاث 

مع  لتوافق  با لكليات  ا أبحاث  تطوير  يف  أكرب  بشكٍل 

متميزة  ئدة  را جامعة  لتصبح   “ لكويت  ا جامعة  رؤية 

تركز  لتي  ا ومهمتها   ، ” لعلمي ا لبحث  وا يل  لعا ا لتعليم  با

لالزمة  ا ملعرفة  وا لعلم  با ملسلحني  ا د  ألفرا ا د  ا عد إ “ عىل 

ت  متطلبا ولتلبية   ، للوطن ية  لتنمو ا ف  ا ألهد ا لتحقيق 

 ، يل لعا ا لتعليم  ا يف  ة  لجود ا ل  خال من  يث  لحد ا لعرص  ا

فـي    ز  المتــيا وا

    البحث العلمي،  

       والتمــيز فــي    

          خــدمــــة   

          املجتمــع”.    

          وألن هــذه   

     املفاهيم الثالثة  

الدافع  شكلت    

العملية  في  األول 

لجودة  ا ضامن  عىل  منصباً  املؤسيس  لرتكيز  ا ء  جا لتنموية،  ا

أرست  لتنافسية،حيث  ا لبحثية  ا ييس  ملقا وا لية  لعا ا األكادميية 

مهمته  وأبعاد  األبحاث  قطاع  رؤية  جوانب  لتحديد  األسس 

لبحثية: وا لعلمية  ا

تشكل هذه املهمة لقطاع األبحاث، أبعاداً جديدة يف تطوير أبحاث 

الكليات، حيث تعزز االبتكار، وتتناول األولويات، وتكتشف املعرفة 

واإلنسانية،  والصناعية  الوطنية  للقضايا  املالمئة  الحلول  وتقدم  الجديدة، 

وتشجع الرشاكات العلمية والبحثية، وتقود  

أبحـاث  فـي  الجـودة  ضمـان  بعـامل  االهتمـام  تزايـد 
املؤسسيـة األبحـاث  فـي  العامليـة  األبعـاد  يعـزز  الكليـات 

املؤسسية” األبحاث  مجال  ستسود  جديدة  علمية  “ثقافة 

الكليـات  ودعـم  بـرعـايـة  التـزامـه  يجـدد  األبحـاث  قـطـاع 
المتطـور  والنظـام  المتقـدمة  التحتيـة  البنيـة  تـوفيـر  خـالل  من 

واإلبـداع  االبتـكـار  علـى  الباحثـين  لتشجيـع  األبحـاث  لدعـم 
لـديهـم والبحثـي  العلمـي  واالمتيـاز  الجـودة  مفـاهيـم  ولتعـزيـز 

ـ
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البحثي املتميز.وجديٌر بنا هنا أن نستذكر أين نقف حالياً وإىل أين نتجه إن 

كانت غايتنا أن تصبح الكليات رشيكاً فاعاًل يف تطوير األبحاث الجامعية من 

خالل أفكارها ومبادراتها وتنافسها. لذلك، تم وضع مجموعة من األهداف 

األساسية التي تحدد مهمتنا وتحمل تطلعاتنا نحو تحقيق غاياتنا عرب تحريك 

التي  العالية،  والجودة  األصالة  ذات  األبحاث  إنجاز  باتجاه  الكليات  جهود 

هناك  املطلوبة.  العلمية  الحلول  وتقدم  الجديدة  املعرفة  تكتشف 

مخرجاته  واستثامر  الجامعي  البحث  مستوى  رفع  نحو  واضح  تحرٌك 

األبحاث  قطاع  وأهداف  لغايات  العام  اإلطار  خالل  من  وعوملتها 

عىل: الرتكيز  سيتم  حيث  اإلسرتاتيجية، 

2014 التمهيدي  البحث  ندوة سلفة 

الوصول بجامعة الكويت بحثياً إىل مستوى مرموق من الحضور   .3

العاملي: والتواجد 

العلمية. واملهامت  املؤمترات  يف  األبحاث  نرش  نسبة  زيادة   

املسجلة. االخرتاع  براءات  برامج  يف  لتوسع  ا  

العلمي. بالبحث  الخاصة  العاملية  التصنيفات  أشهر  يف  املشاركة   
  

اإلعالمي. الدور  تفعيل   

العلمي: البحث  أساليب  تطوير   -4

البحثي  لتعاون  وا الرشاكة  تفاقيات  وا تفاهم  مذكرات  توقيع   
الصناعية  والجهات  والعاملية  املحلية  األبحاث  مراكز  مع 

الدولة. يف  وغريها  واالجتامعية  واالقتصادية 

املحلية  العلمية  للقاءات  وا لندوات  وا املؤمترات  تنظيم   
. إلقليمية ا و

الكويت:. 1 جامعة  يف  العلمي  البحث  مبستوى  االرتقاء 

يف   ) املمول  وغري  املمول   ( العلمي  البحث  إنتاج  زيادة      
الكويت. جامعة 

البحثي،  التمويل  من  لالستفادة  التدريس  هيئة  أعضاء  توجيه    
وتطوير ورفع أداء وكفاءة العمل يف قطاع األبحاث.

األولوية  ذات  باملوضوعات  االهتامم  مع  لباحثني  ا تحفيز   
. ولة للد

البحث  مخرجات  جودة  لتقييم  ومعايري  نظم  تبني   
. لعلمي ا

منها: واالستفادة  العلمي  البحث  مخرجات  توظيف   .2
  

الجهات  إىل  ونقلها  لبحثية  ا الخربات  من  االستفادة   
الدولة  يف  وغريها  والصناعية  واالجتامعية  االقتصادية 

امليادين. مبختلف  عميل  بشكل  األبحاث  لتطبيق 

التطـور  عجـلة  دفع   

      والتقدم، ومع تقديم 

         جامعة الكويت 

         للفرص الذهبية 

         إلنجاز األبحاث 

         ذات األصالة واالبتكار 

مـن خـالل نظــامهــا 

انضموا  الذين  بدرجة مدرس،  الجدد  التدريس  هيئة 

ملختلف كليات وأقسام جامعة الكويت. ويف مستهل 

كلمته، رحب أ.د. عبداللطيف  البدر بالحضور ثم 

تحدث عن أهمية البحث العلمي يف تقدم املعرفة 

تطلع  األصعدة، كام  التطور عىل جميع  وتحقيق 

الستثامر فرتة عملهم يف جامعة الكويت كفرصة مالمئة 

التقدم  وتحقيق  البحثي  النشاط  يف  الفعالة  للمشاركة 

وبلوغ االمتياز العلمي. 

ويف نفس السياق، تحدث أ.د. حسن السند عن دور البحث العلمي   يف

••

••

••

••

••
)4 ...... ص  )تتمة    

العنارص  عىل  الضوء  يسلطون  األبحاث  قطاع  يف  املسؤولون 
املتبعة واإلجراءات  والربامج،  األبحاث،  دعم  لسياسة  الرئيسة 

اللقاء  تنظيم هذا  للهدف من  السند  أ.د.  البحثية.  وتطرق  للمنح  املحكم 

27(واملتمثل يف تعريف أعضاء هيئة التدريس الجدد ...... ص  )تتمة    

وفرصٍة  تحقيق األهداف اإلستراتيجية كتحٍد  تكريس 
وتطوير  إلبراز نقـاط القوة البحثية في جامعة الكويت، 

واالنتشار العالمي وتحقيق التنافس العلمي  قدرات الكليات، 

اإلستراتيجية  األبحاث  قطاع  أهداف 

شهدت ندوة هذا 
 42 العام مشاركة 
عضو هيئة تدريس 

موزعين  جديد 
كلية  12 على 

)من صفحة 2 (               

3

العلمية ومهمته  رؤيته  يحدد  األبحاث     ...  )من صفحة 2 (               قطاع 

أثناء انعقاد سلفة البحث التمهيدي 2014

عملية  تعزيز  عىل  وتعمل  املبتكرة،  املشاريع  و  الجديدة  لألفكار 

علمية  ثقافة  ستسود  لذلك،  واالقتصادية.  االجتامعية  التنمية 

األهداف  تحقيق  يقودها  الجامعية  األبحاث  مجال  يف  جديدة 

الكليات  خربات  استثامر  خالل  من  األبحاث  لقطاع  اإلسرتاتيجية 

العاملية  املكانة  رفع  يف  ستسهم  التي  املتميزة  األبحاث  إنجاز  يف 

الكويت. لجامعة 

قطاع  يرحب   ،2015/2014 الجديد  األكادميي  العام  بداية  ومع 

اإلنجاز  من  جديدة  مرحلة  يف  للبدء  الكليات  بجميع  األبحاث 

••

••

••

••

••

••
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العاملية  األبعاد  لبلوغ  الجامعية  األبحاث  يف  الجودة  عامل  بتعزيز 

واألهداف  التطلعات  هذه  جميع  تفاصيل  تقديم  ويتم  املنشودة. 

 ،“  2014  ، الكويت  جامعة  عن  ملحات   “ من   الجديد  اإلصدار  يف 

عرضاً  يقدم  حيث   ،2014 يف  اإللكرتونية  نسخته  نرش  تم  والذي 

يف  الكويت  جامعة  يف  والبحثية  األكادميية  الجوانب  لجميع  شاماًل 

رؤية  يف  جاءت  كام  والعوملة  اإلسرتاتيجية  التنمية  أهداف  إطار 

الجامعة. مدير 

يف  ملحوظاً  منواً  األبحاث  قطاع  رصد  املمولة،  باألبحاث  يتعلق  وفيام 

 660 يشكل  حيث  الكليات،  أبحاث  إليها  وصلت  التي  املستويات 

األكادميي  العام  خالل  األبحاث  من  الحايل  العدد  إجاميل  مرشوعاً 

املايض  العام  عن   %  9 بلغت  زيادة  يسجل  مام   ،2014/2013

جارياً  مرشوعاً   396 عىل  املشاريع  إجاميل  ويتوزع   .)2013/2012(

مرشوعاً  و124   ،)%  21.2( مستكماًل  مرشوعاً   140 و   ،)%  60(

امليزانية  ذات  املشاريع  بلغت  حيث   ،)%  18.8( الدراسة  قيد 

%(،والتي   43.3( مرشوعاً   286 إجاميل  د.ك.(   10.000( املرتفعة 

املتوسطة  امليزانية  ذات  املشاريع  إجاميل  مع  جمعها  يتم  عندما 

 342 إىل  ستصل  مرشوعاً   56 والبالغة  د.ك.(   10.000  -  4001  (

املشاريع  أما  املمولة.  املشاريع  مجمل  من   )%  52( مرشوعاً 

أيضاً  سجلت  فقد  د.ك.(   4000 من  أقل   ( الصغرية  امليزانية  ذات 

من   )%  48( مرشوعاً   318 بلغت  حيث  الكليات  من  كبرياً  إقباال 

لتعزيز  حالياً  األبحاث  قطاع  ويسعى  البحثية.  املشاريع  إجاميل 

نحو  لالتجاه  تشجيعها  خالل  من  ونشاطها  الكليات  ديناميكية 

املتعددة  العلمية  التخصصات  ذات  والدراسات  الضخمة  املشاريع 

وتهدف  العلمية.  والتنافسية  واالبتكار  الخربة  عوامل  عىل  اعتامدا 

والبحثية  العلمية  والرشاكات  بالتعاون  الخاصة  القطاع  سياسة 

التي  الجودة  عالية  املشرتكة  الدراسات  وإنجاز   تنفيذ  تسهيل  إىل 

تخدم  التي  واالخرتاعات  االستثنائية  العلمية  االكتشافات  إىل  تقود 

جمعاء.  البرشية  وتخدم  الوطنية  واألولويات  االحتياجات 

لبحثية  ا املنح  الكليات  جميع  تلقت  لتمويل،  ا جانب  من  أما 

ملنشأة  ا لكليات  ا فيها  مبا  األبحاث  قطاع  5(من  ...... ص  )تتمة    

4

... )From  P. 4(  Research Sector outlines its Vision العلمية ومهمته  رؤيته  يحدد  األبحاث     ...  )من صفحة 3 (               قطاع 

لتحديد  لنا  مالمئة  وفرصًة  تحدياً  األهداف  هذه  إنجاز  ويعترب 

والكتشاف  اإلبداعية،  قدراتنا  ولتطوير  البحثية،  قوتنا  جوانب 

ملفاهيم  الكليات  تطبيق  عىل  اإلرشاف  خالل  من  الجديدة  املعرفة 

ويؤمن  البحثية.  مشاريعها  يف  واالمتياز  العالية  والجودة  األصالة 

املكانة  رفع  يف  كبري  بشكٍل  سيسهم  السعي  هذا  أن  األبحاث  قطاع 

ينال  الذي  املتميز  العلمي  البحث  عرب  الكويت  لجامعة  العلمية 

هذا  ويف  والتأثري.  الجودة  معايري  عىل  اعتامداً  العاملي  االهتامم 

من  الكليات  جهود  ودعم  رعاية  يف  األبحاث  قطاع  سيستمر  السياق، 

سيعمل  مام  املتطور،  الدعم  ونظام  املتقدمة  التحتية  البنية  خالل 

واالمتياز  الجودة  معايري  وتبني  االبتكار  عىل  الباحثني  تشجيع  عىل 

حضور  تسجيل  إىل  ستؤدي  التي  األساسية  العوامل  وهي  العلمي، 

التعليمية  واملؤسسات  العاملية  الجامعات  نخبة  بني  الكويت  جامعة 

املتطور. العلمي  مبستواها  املعروفة 

تتوفر  العالية،  بالجودة  الخاصة  األبحاث  قطاع  سياسة  تطبيق  ومع 

العاملية  املجالت  يف  البحثية  مخرجاتها  لنرش  للكليات  املالمئة  الفرص 

 14 سجل  أظهر  إحصائياً،   .JCR ملقياس  وفقاً  واملصنفة  املتميزة 

عن  الناتجة   )2013-2000( الكليات  من  البحثية  األوراق  من  عاماً 

وصول   )Q1 - Q4( املجالت  أفضل  يف  واملنشورة  املمولة  األبحاث 

مجمل  من   )%  73.1( بحثية  ورقة   1699 إجاميل  إىل  حالياً  عددها 

املجالت  يف  املنشورة  األوراق  عدد  انخفض  بينام  املنشورة،  األوراق 

بحثية  ورقة   625 إىل  ليصل  تأثري  عامل  بدون  التي  أو  املصنفة  غري 

الفرتة املذكورة. ويوضح  )26.9 %( من مجمل األوراق املنشورة عن 

والتأثري  الجودة  عوامل  بقيمة  الكليات  وعي  ارتفاع  التطور  هذا 

األبحاث  يف  جديدة  معايري  يريس  ما  وهو  البحثية،  مخرجاتها  يف 

مستوى  بارتفاع  الخاصة  األبحاث  قطاع  توقعات  ويعزز  الجامعية 

آخر،  جانب  من  الكويت.  جامعة  أبحاث  يف  الجودة  ضامن  مؤرش 

الخاص  األبحاث  قطاع  نظام  إىل  أيضاً  الجودة  مؤرش  ارتفاع  يعود 

 ،2010 إبريل  يف  إطالقه  تم  الذي  التشجيعية  واملكافآت  بالجوائز 

املخرجات  نحو  الكليات  أبحاث  توجه  يف  كبرية  نقلة  شكل  حيث 

التأثري.  عامل  ذات   JCR مجالت  يف  املنشورة  الجودة  عالية  البحثية 

جودة  مستوى  رفع  يف  التشجيعية  املكافآت  هذه  أسهمت  وقد 

يتم  حيث  ملحوظ،  بشكٍل  الكويت  جامعة  يف  العلمي  البحث 

كام  ممول،  غري  أو  مموالً  البحث  كون  عن  النظر  بغض  تقدميها 

قطاع  سجل  وقد  ممتاز.  تقدير  عىل  الحاصل  النهايئ  للتقرير  تقدم 

البحثية  املكافآت  من  املستفيدين  عدد  يف  كبرياً  ارتفاعاً  األبحاث 

 ،2013 عام  نهاية  مع   285 إىل   2010 عام  يف   38 من  التشجيعية 

باملكافآت  الفائزون  ويتوزع  االرتفاع.  يف  الجودة  مؤرش  استمرار  مع 

عن   )%  34.4( باحثاً   98 عليها  حصل  حيث  الكليات،  جميع  عىل 

املمولة،  غري  األبحاث  عن   )%  44.2( باحثاً  و126  املمولة،  األبحاث 

للمرشوع.  النهايئ  التقرير  يف  ممتاز  تقدير  )21.4 %( عن  باحثاً  و61 

التزامه  عىل  األبحاث  قطاع  يؤكد  املكافآت،  نظام  فاعلية  رصد  ومع 
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      بـرنامج باحث ما بعد الدكتوراه، برنامج باحث ما بعد الدكتورا

      الدكتوراه    ما بعد برنامج باحث 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث

قطاع األبحاثمكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث

العلمية ومهمته  رؤيته  يحدد  األبحاث  العلمية   ...  )من صفحة 4 (               قطاع  ومهمته  رؤيته  يحدد  األبحاث  قطاع 

بحثيان،  مرشوعان  لعامرة  ا كلية  قدمت  حيث   ، حديثاً

مرشوع  من  لحاسوب  ا وهندسة  علوم  كلية  مشاركة  رتفعت  وا

عام  يف  بحثياً  مرشوعاً   24 إىل   2013/2012 عام  يف  واحد 

هذه  نشاط  يستمر  أن  األبحاث  قطاع  ويأمل   .2014/2013

ملضاعفة  يتطلع  بينام  الحامس،  بنفس  لجديدة  ا لكليات  ا

لعلمي  ا لبحث  ا أهداف  لتحقيق  لجهودها  األخرى  لكليات  ا

الكليات  إنجاز  عىل  منصباً  سعينا  وسيظل  الكويت.  جامعة  يف 

الستثامر  ودفعها  العلمية،  واألهمية  القيمة  ذات  لألبحاث 

القطاع  ويعمل  املؤسسية.  البحثية  األهداف  إطار  يف  جهودها 

جانب  ،إىل  البحثية  األولويات  من  جديدة  قامئة  إعداد  عىل  حالياً 

ذات  الدراسات  نحو  اهتاممها  توجيه  عىل  للكليات  تشجيعه 

والكليات  األقسام  بني  التنسيق  خالل  من  املتعددة  التخصصات 

العلمية  القضايا  لتناول  الكويت،  جامعة  خارج  من  والرشكاء 

بال  سيقود  مام  املتميزة،  البحثية  املخرجات  وإنتاج  املعقدة 

ووضعها  الكويت  لجامعة  العاملية  العلمية  املكانة  رفع  إىل  شك 

العامل. حول  العلمية  املؤسسات  أفضل  مصاف  يف 

إنجاز  وتشجيع  دعم  يف  األبحاث  قطاع  إسرتاتيجيات  وستستمر 

والتطبيقية،  األساسية  العلوم  يف  واالبتكار  األصالة  ذات  األبحاث 

واالهتاممات  املعارصة  القضايا  لتناول  واإلنسانيات،  اآلداب  ويف 

وسنسعى  املالمئة.  العلمية  الحلول  عن  وللبحث  الوطنية 

إلنجاز  الخارجية  رشاكاتنا  لقامئة  جدد  رشكاء  إضافة  إىل  أيضاً 

مرشوعاً   54 حالياً  تبلغ  التي  املشرتكة  والدراسات  األبحاث 

مع  والرشاكة  بالتعاون  الكليات  أبحاث  إجاميل  من   )%  8.2 (

نفط  ورشكة  العلمي،  للتقدم  الكويت  )مؤسسة  خارجية  مؤسسات   8

الكويت، ومؤسسة البرتول الكويتية الوطنية، ورشكة صناعة الكيامويات 

Astra- ورشكة للتكنولوجيا،  الكويت/ماساشوستس  ومعهد   البرتولية، 

Zeneca، ورشكة Shofu، ورشكة Cargil(. وتعترب رشكة Cargil أحدث 

 2013 نوفمرب  يف  معها  االتفاقية  توقيع  تم  حيث  قامئتنا،  عىل  رشيك 

أبحاث  مجال  يف  االستشارية   الخدمات  بتقديم  الكويت  جامعة  لتقوم 

القطاع حالياً عىل  طب األسنان )املرشوع رقم XX02/13(، بينام يعمل 

بشأنها. القرار  الجديدة التخاذ  االتفاقيات  دراسة عدٍد من 

وتعترب مبادراتنا الخاصة بإطالق برامج كريس 

الدكتوراه جهوداً  مابعد  وباحث  الباحث 

تهدف إىل تقوية األسس العلمية املؤسسية، 

وتطوير املجاالت املتخصصة لالمتياز 

الخرباء  استقطاب  البحثي من خالل 

الجامعة، إىل جانب تطوير  من خارج 

مستوى مهارات طلبة الدراسات العليا. 

وتجري حالياً عملية توظيف الخريجني الجدد 

امليض  جانب  إىل  الدكتوراه،  مابعد  كباحثني  املعتمدة  املشاريع  عىل 

البحثية.ويف  العامليني لتعزيز قدراتنا  قدماً يف العمل عىل تحديد الخرباء 

هذا السياق، يجري العمل حالياً عىل دراسة 10 طلبات، 2 منها ملنصب 

اإلعالن  تم  حيث  الدكتوراه،  مابعد  باحث  ملنصب   8 و  الباحث،  كريس 

عن كريس رشكة Shell للغاز الطبيعي،وتجري دراسة مرشح آخر يف طب 

وتجري  الدكتوراه  مابعد  لباحث  مرشحني   3 اعتامد  تم  كام  األسنان، 

توفري  بشأن  األبحاث  قطاع  مبادرة  تطور  ويسري  الرابع.  املرشح  دراسة 

جميع  مع  متواٍز  خٍط  يف  املستوى  عاملية  والخدمات  املصادر  أفضل 

البحثية  واملختربات  الوحدات  إضافة  متت  حيث  السابقة،  التطورات 

للتسهيل  البحثية  املنح  فئات  من  جديدة  كفئٍة   )SRUL( التخصصية 

األجهزة  وأدق  املعدات  أحدث  عىل  الحصول  مهمة  الكليات  عىل 

والدقيقة  املعقدة  العلمية  التجارب  إلجراء  املتقدمة  والتكنولوجيا 

مرشوعني  يف  حالياً  العمل  ويجري  الجودة.  عالية  األبحاث  وإنجاز 

 ،)SRUL  01/13( الطب  لكلية  واحٌد  الفئة،  هذه  تحت  معتمدين 

استالم  القطاع  يتوقع  بينام   ،)SRUL  02/13( العلوم  لكلية  واآلخر 

جديدة  ووحدات  مختربات  لتطوير  قريباً  األخرى  الكليات  طلبات 

البحثية. املنح  من  الفئة  هذه  مظلة  تحت 

املتقدمة  األبحاث  إلنجاز  املالمئة  البيئة  لتعزيز  القطاع  ويسعى 

جامعة  أبحاث  واحة  ملبادرة  الناجح  االكتامل  خالل  من  واملبتكرة 

لوضع  األبحاث  قطاع  يتواله  ضخم  مرشوع  وهو   ،)KURP( الكويت 

اإلطار العام ملفهوم الواحة وآيديولوجيتها وأهدافها واملؤرشات الرئيسة 

وتم  مستفيض،  بشكٍل  املبادرة  هذه  دراسة  متت  وقد   .)KPIs( لألداء 

واعتامده  نقاشه  تم  حيث   ،2013 عام  يف  بشأنها  شامل  تقرير  تقديم 

خارطة  لتنفيذ  متهيداً  الجامعة  مجلس  قبل  من 

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

حالة المشروع

            396 172 27 197 جار

                140 34 16 90 مستكمل

                 124 80 13 31 قيد الدراسة

286 56 318 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31  أغسطس 2014 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

  

الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي 2013 /2014
)1 سبتمبر  2013 إلى 31 أغسطس 2014(*

660 (%51.8)
342

(%60)

(%21.2)

(%18.8)

536
(%81.2)
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لتقديم  النفطي  للقطاع  مفتوحاً  يوماً  ينظم  األبحاث  قطاع 
قوتها  وجوانب  الكويت،  جامعة  رسالة  حول  المباشرة  المعلومات 

المتنوعة وخدماتها  ومصادرها  المتقدمة،  التحتية  وبنيتها  العلمية، 

املشرتكة  األبحاث  مجال  وتعزيز  النفطي، 

وتناول  الوطنية  االحتياجات  لتلبية 

اإلسرتاتيجية. األولويات 

بالحضور  السند  حسن  أ.د.  رحب  وقد 

متانة  عىل  كلمته  يف  ركز  حيث  املتميز، 

الكويت  جامعة  تربط  التي  الروابط 

ورشكاتها  الكويتية  البرتول  مبؤسسة 

اإلنجازات  إىل  قادت  والتي  الفرعية، 

املشرتكة  الدراسات  من  للعديد  املتميزة 

لجامعة  العلمية  اإلمكانات  عىل  القامئة 

للقطاع  التقنية  والخربات  الكويت 

القضايا  مختلف  تناولت  والتي  النفطي، 

املخرجات  وأنتجت  امللحة،  واالهتاممات 

النفطي.  القطاع  أفادت  التي  االستثنائية 

موجودة  والرشاكة  التعاون  أساسيات  “إن 

عىل  حالياً  جهودنا  ترتكز  لذلك  بيننا، 

إىل  به  للوصول  التعاون  هذا  استمرار 

تقديم  خالل  من  تقدماً  أكرث  مستويات 

النفطي  القطاع  يف  لرشكائنا  واضحة  فكرة 

واملختربات  املتقدمة،  الخدمات  عن 

التي  العاملية  املستويات  ذات  املتطورة 

األبحاث  إلنجاز  الكويت  جامعة  تقدمها 

لقطاع  املستمرة  الجهود  إطار  في 
ورشاكاته  روابطه  وتعزيز  لتقوية  األبحاث 

والقطاعات  املؤسسات  مع  الخارجية 

نائب  مكتب  نظم  والخاصة،  الصناعية 

مفتوحاً  يوماً  لألبحاث  الجامعة  مدير 

فيه  شاركت  النفطي  للقطاع  خاصاً 

 )KPC ( الكويتية  البرتول  مؤسسة 

املفتوح  اليوم  عقد  وقد  الفرعية.  ورشكاتها 

بحضور   2014 يونيو   11 األربعاء  يوم  يف 

عبداللطيف  أ.د.  الكويت  جامعة  مدير 

لألبحاث  الجامعة  مدير  ونائب  البدر، 

هيثم  أ.د.  ومساعدوه  السند  حسن  أ.د. 

وأ.د.  الساموي،  نجيب  وأ.د.  لبابيدي، 

املسؤولني  من  كبري  عدد  العتيبي،و  عبيد 

القطاع  يف  املسؤولني  جانب  إىل  والعمداء، 

متثل  والباحثني.وقد  والخرباء  النفطي 

تقديم  يف  الحدث  عقد  من  الرئيس  الهدف 

جامعة  مهمة  حول  املبارشة  املعلومات 

العلمية  قوتها  وجوانب  ورسالتها،  الكويت 

املتطورة،  التحتية  وبنيتها  والبحثية، 

أسهمت  حيث  املتنوعة،  وخدماتها 

لتوثيق  املالمئة  البيئة  تهيئة  يف  الفعالية 

والقطاع  الكويت  جامعة  بني  الروابط 

املتخصصة،  والوحدات  املتقدمة،  املختربات  تجوب  النفطي  القطاع  رشكات  وفود 
والهندسة العلوم  كليتي  يف  املتقدمة  األبحاث  إلنجاز  العلمية  واملراكز 

ركة  ومشا لكويت  ا معة  جا مدير  بحضور  عقد  لحدث  ا
لفرعية ا تها  وشركا لكويتية  ا لبترول  ا مؤسسة 

صالت  لتوثيق  مالئمة  بيئة  لتهيئة  تهدف  لية  الفعا
النفطي، والقطاع  الكويت  جامعة  بين  والشراكة  لتعاون  ا

الوطنية االحتياجات  لتلبية  المشتركة  األبحاث  ل  مجا وتعزيز 

اليوم  هذا  واملتعمقة.ويهدف  املتقدمة 

تعريفية  جولة  يف  الصطحابكم  املفتوح 

ومراكزنا  ووحداتنا  املتطورة،  ملخترباتنا 

والهندسة  العلوم  كليتي  يف  املتخصصة 

العلمية  القوة  جوانب  والبرتول،لعرض 

املتطورة  وإمكاناتها  الكويت  جامعة  يف 

املشرتكة. والدراسات  األبحاث  إلنجاز 

مثاين  يف  الجوالت  هذه  تنظيم  تم  وقد 

للخدمات  متوسعة  لتغطية  مجموعات 

األبحاث  بإنجاز  املختصة  واملختربات 

أن  نأمل  والتي  والتجريبية،  املتقدمة 

الحالية  العلمية  الروابط  تعزيز  يف  تسهم 

النفطي”. القطاع  يف  رشكائنا  مع 

مؤكداً  لبابيدي  هيثم  أ.د.  أيضاً  وتحدث 

تطرق  حيث  املفتوح،  اليوم  هدف  عىل 

عرٍض  خالل  من  الكويت  جامعة  رؤية  إىل 

واألهداف  املؤسسية  الرسالة  تناول  علمي 

الرتكيز  مع  العلمي،  للبحث  اإلسرتاتيجية 

إىل  والوصول  الحالية،  األولويات  عىل 

إقليمياً  الرشكاء  من  وغريه  الخاص  القطاع 

تخدم  التي  الدراسات  إلنجاز  وعاملياً 

واملجتمع.  الدولة 

6
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النفطي للقطاع  المخصص  المفتوح  لليوم  الكويت  جامعة  عقد   أثناء 
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االستشارات  مكتب 

املهني  والتطوير 

الهندسة  كلية  يف 

حيث  ، ل و لبرت ا و

مخترصاً  عرضاً  قدم 

األعمدة  حول 

يقوم  التي  الثالثة 

املكتب  عليها 

االستشارات  وهي 

يب  ر لتد ا و

م  يقد و . ئف ظا لو ا و

الخدمات  املكتب 

يف  االستشارية 

واملخرجات  العالية  الجودة  ذات  األبحاث 

لصناعة  الكبرية  األهمية  ذات  االستثنائية 

األهمية  ذو  املجال  وهو  والغاز،  النفط 

الكويت  لدولة  العالية  اإلسرتاتيجية 

التنموية. ومتطلباتها 

الساعة  متام  يف  الحدث  افتتاح  تم  وقد 

القاعة  الجامعية،  اإلدارة  مبنى  يف   9.30

للنفط  الكيميايئ  والتوصيف  النفط،  تكرير 

والوقود  البرتوكيميايئ  والتصنيع  الخام، 

لخدمة  متضمنة  والطاقة  واملواد،  الحيوي، 

جانب  إىل  البيئية،  واألبحاث   ،clean-room

تعترب  والتي  السوائل،  يف  التدفق  خواص 

الصناعات  لقطاع  كبرية  فائدة  ذات  جميعها 

فقدم  الدويسان  طارق  أ.د.  أما  النفطية. 

يقدمها  التي  والخدمات  واألنشطة  األهداف 

إىل  واالستكشاف،  واالبتكار  لإلبداع  الضخمة 

األفكار  تجربة  أمام  للسبل  متهيدها  جانب 

الدراسات  طلبة  مواهب  واستثامر  الجديدة، 

العلمي.ومع  التقدم  لبلوغ  وقدراتهم  العليا 

أ.د.  أكد  البحثي،  التعاون  منوذج  عن  كشفه 

االبتكار  مواطن  عىل  تركيزنا  بأن  لبابيدي 

إلنجاز  املشرتك  للعمل  الباحثني  سيدفع 

من  حيث  واملبتكرة،  املتقدمة  األبحاث 

ذلك. لتحقيق  طريق  خارطة  وضع  املمكن 

القطان،  خالد  د.  تحدث  متصل،  عرٍض  ويف 

العلوم  كلية  يف  لألبحاث  املساعد  العميد 

كلية  متلكها  التي  التحليلية  اإلمكانات  عن 

يف  البحثية  القدرات  عىل  ركز  حيث  العلوم، 

األهمية  ذات  للمخرجات  وإنتاجها  الكلية 

النفطية.وقد  الصناعات  لقطاع  الكبرية 

املراكز  من  العديد  الكلية  يف  بأن  أيضاً  ذكر 

والتي  املتقدمة،  األبحاث  إلنجاز  التخصصية 

البيئية،و  لألبحاث  الوطني  املخترب  تتضمن 

اإلشعاع  ومركز  الحفازة،  املواد  مركز 

كام  النانو،  ميكروسكوب  ومركز  البيئي، 

العلمية  واألهداف  االهتاممات  دمج  اقرتح 

لتناول  الصناعة  وقطاع  الكويت  جامعة  بني 

األولوية  و  األهمية  ذات  الرئيسة  القضايا 

. طنية لو ا

عرضاً  املسلم  عبدالوهاب  أ.د.  وقدم 

كلية  ومصادر  خدمات  حول  مخترصاً 

الكلية  قدرات  وخاصًة  والبرتول،  الهندسة 

كلية  قوة  وتكمن  البرتول.  أبحاث  مجال  يف 

التجريبية،  أبحاثها  يف  والبرتول  الهندسة 

وتعزيز   ، الخام  النفط  مجال  يف  وخاصًة 

7

يتمثل  القادم  التحدي  بأن  وأوضح 

قوتنا  جوانب  عىل  االعتامد  يف 

متينة  شبكة  جانب  إىل  العلمية، 

حتى  والرشاكات،  التعاون  من 

املؤسسية  الخربات  استثامر  يتم 

إليجاد  املختلفة  واملصادر  املتنوعة 

تشكل  التي  للقضايا  املالمئة  الحلول 

واإلنسان.وتحدث  للعلم  تحديات 

أبحاث  واحة  عن  أيضاً  لبابيدي  أ.د. 

للفرص  وتقدميها  الكويت  جامعة 

تطوير  إىل  يهدف  كام  البحثية،  املجاالت 

األبحاث  لتقدم  الوطنية  اإلسرتاتيجيات 

واملخرجات  النتائج  تحويل  عىل  واإلرشاف 

وبراءات  تسويقية  منتجات  إىل  البحثية 

اخرتاع.

العروض  جميع  يف  الرتكيز  عموم  كان  وقد 

جامعة  إمكانات  عرض  عىل  منصباً  املقدمة 

وتقدميها  ومخترباتها  وخدماتها  الكويت 

يتم  النفطي،حتى  القطاع  خرباء  إىل 

إلنجاز  واملؤسسات  القطاعات  بني  التعاون 

بالزيارات  القيام  ليليه  الخالدية،  يف   )119 (

واملراكز  للمختربات  امليدانية  والجوالت 

والهندسة  العلوم  كليتي  يف  العلمية 

يعمل  أن  األبحاث  قطاع  ويأمل  والبرتول. 

جامعة  باحثي  جمع  عىل  املفتوح  اليوم 

يف  للبحث  النفطي  القطاع  وخرباء  الكويت 

والتي  البحثي  للتعاون  املحتملة  املجاالت 

للقطاع  األهمية  من  كبري  قدٍر  عىل  تعترب 

لالحتياجات  واإلسرتاتيجية  النفطي، 

األبحاث  تتطلب  التي  الوطنية  التنموية 

املشرتكة. واملدخالت  والخربات 

النفطي   ...  )من صفحة 6 (                للقطاع  مفتوحاً  يوماً  ينظم  األبحاث  قطاع 

والهندسة العلوم  كليتي  في  الكويت  جامعة  مرافق  تزور  النفطي  القطاع   وفود 

الكويت جامعة  مرافق  توضح   خريطة 
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2014/2013 األبحاث  قطاع  إنجازات 
تقرير مختصر

األهداف اإلسرتاتيجية لقطاع األبحاث: . 2
األبحاث  قطاع  إسرتاتيجية  تشمل 

ومهمته،  لرؤيته  الرئيسة  العنارص 

املراد  واألهداف  األولويات  تحدد  حيث 

العلمي  البحث  عوملة  لتحقيق  إنجازها 

هذه  وتهدف  الكويت.  جامعة  يف 

إىل:  الغايات 

جامعة  يف  العلمي  البحث  مبستوى  االرتقاء   .1

الكويت:

العلمي املـمول    	  البحث  إنتاج    زيادة 

        وغيـر املمول يف جامعة الكويت.

   توجيه أعضاء هيئـة التدريـس لالستـفادة 	 

           من التمويل البحـثي، وتطوير ورفع كفاءة 

          العمل يف قطاع األبحاث.

   تحفيـــــز البـــــاحثـني لالهتمــــام  	 

         باملـوضوعـات ذات األولوية للدولة.

   تبني نظام ومعايري لتقييم جودة مخرجات 	 

          البحث العلمي.

2.توظيف مخرجات البحث العلمي واالستفادة منها:

ونقلها 	  البحثية  الخربات  من  االستفادة 

واالجتامعية  االقتصادية  الجهات  إىل 

لتطبيق  الدولة  يف  وغريها  والصناعية 

امليادين. مبختلف  عميل  بشكل  األبحاث 

مستوى  إىل  بحثياً  الكويت  بجامعة  3.الوصول 

مرموق من الحضور والتواجد العاملي:

املؤمترات 	  يف  األبحاث  نرش  نسبة  زيادة 

واملجالت العلمية العاملية.

 التوسع يف برامج براءات االخرتاع املسجلة.	 

 املشاركة يف أشهر التصنيفات العاملية الخاصة 	 

بالبحث العلمي.

 تفعيل الدور اإلعالمي.	 

 

4.تطوير أساليب البحث العلمي:

التفاهم واتفاقيات الرشاكة 	  توقيع مذكرات 

والتعاون البحثي مع مراكز األبحاث املحلية 

والعاملية، والجهات االقتصادية واالجتامعية 

وغريها يف الدولة.

واللقاءات 	  والندوات   املؤمترات  تنظيم 

العلمية املحلية واإلقليمية.

أبحاث  توسع  إىل  الغايات  هذه  وتهدف 

األهمية  ذات  املجاالت  إىل  لتصل  الكليات 

والحاجات  الوطنية،  واألولوية  اإلسرتاتيجية 

وتعزيز  واالجتامعية،  واالقتصادية  العلمية 

خالل  من  والتعاونية  املشرتكة  الدراسات 

يكمن   ، أساساً  املؤسيس.  والربط  الرشاكات 

الهدف يف وضع 

األبحاث: قطاع  رؤية  أ - 

البحثية  الجامعات  أفضل  من  الكويت  جامعة  تكون  أن 

النمو االقتصادي  ، ذات مساهمة فّعالة يف  يف املنطقة 

والتطور الوطني يف دولة الكويت.”

ب - مهمة قطاع األبحاث:

تعزيز ودعم البحث العلمي ، مع الرتكيز عىل األولويات الوطنية 

واألبحاث متعددة التخصصات، وذلك من خالل املنح البحثية واملكافآت، 

والتعاون الخارجي، ونقل التكنولوجيا، وتسويق مخرجات األبحاث وغريها من الخدمات املبتكرة. 

األسس   2013/2014 األكادميي  العام  وضع 
صياغة  إلعادة  األبحاث  لقطاع  املالمئة 

العام  اإلطار  ضمن  التنموية  إسرتاتيجيته 

العاملية  املؤسسية  التطلعات  ملتطلبات 

األعمدة  كأحد  العلمي  البحث  اعتبار  بعد 

لجامعة  العايل  التعليم  ملهمة  اإلسرتاتيجية 

الكويت. وبالنسبة للقطاع، اعترب هذا االعرتاف 

يأيت  متفرداً  إنجازاً  العلمي  البحث  بأهمية 

التاريخي  املؤسيس  اإلرث  إنجازات  رأس  عىل 

والتطور،  النمو  من  عاماً   48 مدى  املمتد عىل 

حيث وضع البحث العلمي جنباً إىل جنب مع 

تحقيق  نحو  املؤسيس  السعي  يف  األكادمييات 

معايري  خالل  من  املنشودة  العاملية  املكانة 

واملصداقية  األكادميي،  واالعتامد  الجودة، 

التنافسية. واألبحاث  الربامج  يف  واالمتياز 

صياغة  إعادة  املتطلبات  هذه  حتمت  وقد 

والبحثية  العلمية  ومهمته  األبحاث  قطاع  رؤية 

تم  حيث  الكويت،  جامعة  تطلعات  لتعكس 

واإلعالن  واعتامدها  األساسية  العنارص  وضع 

متثل  وقد   .2014/2013 العام  خالل  عنها 

التوجهات  تحديد  يف  اإلجراء  هذا  من  الهدف 

بتطوير  املتعلقة  املحددة  واألولويات  الواضحة 

لتشجيع  محكمة  كإسرتاتيجية  الكليات  أبحاث 

االمتياز  ثقافة  قواعد  وإرساء  العلمي،  االبتكار 

مخترص  ييل  وفيام  الكويت.  جامعة  أبحاث  يف 

العام  األبحاث خالل  لقطاع  الرئيسة  اإلنجازات 

الخطة  لهذه  العام  اإلطار  ضمن   2014/2013

للقطاع  الجديدة  الرؤية  تحديد  مع  التنموية، 

القادمة: العلمية والبحثية  ومهمته 

رؤية قطاع األبحاث ومهمته: خالل العام . 1

األبحاث رؤيته  2014/2013، وضع قطاع 

واألولويات  األسس  حددت  التي  ومهمته 

الالزمة لتقدم أبحاث الكليات يف املجاالت 

التنمية، وضامن  التي تساعد عىل تحقيق 

االحتياجات  االقتصادي، وخدمة  االزدهار 

تشكل  التي  العنارص  ييل  وفيام  الوطنية. 

األبحاث ومهمته: 9(نواة رؤية قطاع  ...... ص  )تتمة    
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606 مشاريع تحدد الحجم الكيل ألبحاث الكليات 

يف مراحل متنوعة من التقدم واالكتامل واملراجعة. 

وبلغة إحصائية ، أظهرت أبحاث الكليات.

عن 	  الكليات  أبحاث  يف   %  9 بلغ  منواً 

.)2013/2012( السابق  العام 

660 مرشوعاً:	  من إجاميل عدد 

396 مرشوعاً جارياً )60 %(.   --        

140 مرشوعاً مكتماًل )21 %( و  --        

124 مرشوعاً قيد الدراسة   )18.8 %(.  --        

مستويات . 6 جانب  من  املشاريع  أ- 

التمويل

مستويات  جانب  من  املشاريع  تحليل  أوضح   

التمويل التايل:

املشاريع ذات امليزانية الكبرية )-/10,000 	 

د.ك. فام فوق( ومتثل )286( 43.3 % من 

املشاريع. جميع 

املتوسطة 	  امليزانية  ذات  املشاريع 

ومتثل  د.ك.(   10,000  - د.ك.   4001(

إجاميل 56 )8.5 %(

وبجمع املشاريع ذات امليزانية املتوسطة 	 

مع الكبرية، 342 )52 %( مرشوعاً، حيث 

الفئة  إىل  املتوسطة  الفئة  يف  أنهم  تبنّي 

التمويل. األعىل من دعم 

 

املشاريع ذات امليزانية الصغرية )أقل من 	 

أفضل  من  بأنها  وظهرت   ) د.ك.   4,000

االختيارات بني الكليات ، وتم إدراج 318 

)48 %( مرشوعاً. 

التمويل  فئات  وصلت   ، إجاميل  بشكل  ب- 

مشاريع.   )%  91.5(  604 إىل  واألعىل  األدىن 

بني  الكليات  تأرجح  النتائج  هذه  أوضحت 

ذات  واملشاريع  واملحددة،  الصغرية  األهداف 

واألهداف  جهة،  من  األقرص  الزمنية  الفرتة 

املعامل  والدراسات واضحة  والشاملة  املتعددة 

من جهة أخرى. 

والتخلص من  باملوافقة عىل 136 مرشوعاً  ذلك 

485 مسألة متعلقة باألبحاث. 

جـ- كتيب دعم األبحاث: 

من الواضح بأن توفر

نظام دعم األبحاث

ومستويات  التمويل 

وعملية اتخاذ القرار 

محددة وموثقة يف كتيب

األبحاث  دعم  وقوانني  “لوائح  األبحاث  قطاع 

2013 “ وهو حالياً متوفر بالطبعة الثالثة. يعترب 

الكتيب مبثابة دليل مرجعي لألبحاث، وهو متوفر 

اإللكرتونية ومعروض  وبالصيغة  الطباعة  بصيغة 

عىل موقع نائب مدير الجامعة لألبحاث وميكن 

الوصول إلية من خالل:  

مراجعة  عملية  إىل  املشاريع  جميع  وتخضع 

يبقى  لذلك  املنحة،  عىل  املوافقة  وقبل  قياسية، 

لتقييم  الخرباء  من  واسع  مكان  األبحاث  قطاع 

التحكيم  فيتضمن  حالياً،  أما  املشاريع.  وتحكيم 

مجموع 2922 خبري، منهم 950 )32.5 %( خبرياً 

محلياً، و1972 )67.5 %( خبرياً عاملياً. 

ب-  قرارات التمويل: تم اتخاذ قرارات التمويل 

لقطاع  التنفيذية  اللجنة  اجتامعات  خالل  إما 

والتي  الكبرية  امليزانية  ذات  للمشاريع  األبحاث 

نظم   ،2014/2013 العام  وخالل   . شهرياً  تعقد 

التنفيذية  للجنة  إجتامعاً   35 األبحاث  قطاع 

نتج  حيث  التمويل،  للجنة  اجتامعات  وخمس 

خلق  عرب  الكليات  أبحاث  يف  واضحة  توجهات 

بيئة من االبتكار والجودة نحو تحقيق مخرجات 

االقتصادي،  االزدهار  وتعزيز  عالية  قيمة  ذات 

التحركات  هذه  وتتمحور  االستثامر.  وإمكانية 

كسب  نحو  املؤسيس  املحرك  ترسيع  حول 

الجامعات  مكانة محرتمة وتصنيف عايل ضمن 

العلمية  مبكانتهم  واملعروفة  املرموقة، 

والكفاءة. 

التحدي والفرص . 3

تعترب إدراك هذه الغايات تحدي وفرصة للبحث 

الرغم  عىل  وتحديدها،  املؤسسية  القوة  عن 

واالكتشاف  االبتكار  عىل  الكليات  تشيجع  من 

العلمي،  جهدهم  قيمة  وستبقى  والتفوق. 

للتقييم من حيث نوعية املخرجات التي حققت، 

يف  الكليات  أبحاث  فعالية  عىل  واضحاً  مؤرشاً 

عاملياً. الكويت  لجامعة  العلمية  املكانة  رفع 

 

أ- دعم األبحاث. 4

 
استمرت سياسة قطاع األبحاث يف تعزيز وتشجيع 

وراء  السعي  يف  الكليات  واهتاممات  مبادرات 

األبحاث عالية الجودة املستمرة من خالل نظام 

التمويل  وسائل  تعتمد  ما  وعادًة   . املنح  دعم 

املتوفرة للكليات تحت ثالث مراحل من الدعم 

املايل عىل أهداف واحتياجات املوارد للمشاريع. 

http://www.ovpr.kuniv.(
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نشــاط . 5 إجمـالـي 

األبحاث املمولة 

سجل قطاع األبحاث منواً غري 

الكليات  أبحاث  يف  مسبوق 

 ،  2014/2013 العام  خالل 

اإلجاميل  العدد  بلغ  12(حيث  ...... ص  )تتمة    

••

••

••

••

••

9

2014/2013    ...  )من صفحة 8 (               إنجازات قطاع األبحاث  

فريق في  والعالميين  المحليين  الخبراء  مشاركة  في  النمو   معدل 
الماضية سنوات  الخمس  خالل  األبحاث  قطاع  تحكيم 

 ( 2013 2012 و   , 2011  , 2010  , 2009)

*14/2013 13/2012 12/2011 11/2010 10/2009 المحكمين

950 929 672 637 616 محلي
1972 1821 1441 1306 1273 خارجي

2922 2750 2113 1943 1889 اإلجمالي

* المصدر : قاعدة بيانات كورا حتى بيانات 31 أغسطس 2014
2922

••
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الخطوة  الهدف من هذه  ويتمثل  مهاراتهم.                         

                               يف االستفادة من خربات الكليات ومهـارات 

                                     الطلبة يف تعزيز مفاهيم اإلبداع واالبتكار 

                                       والتكنولوجيا الجديدة، مام سيقـود إلــى                                    

                                       إنتاج املخرجات االستثنائية، واملنتجات 

                                      الجديدة، واالخرتاعات املبتكرة، وسيفتح 

                                      األبــواب الستــثامر النشــاط البحثـي فـي         

منه.  القصوى  االستفادة  وتحقيق  الكويت  جامعة                        

إىل  واالستثامر،  التسويق  لفرص  احتامالت  عدة  املستقبل  يحمل  لذلك، 

االقتصاد  تنشيط  عىل  ستعمل  التي  التوظيف  فرص  توفري  جانب 

املؤسسية  القدرات  وتعزيز  الوطنية  االحتياجات  سد  يف  واملساهمة 

العاملي. املستوى  ذات  األبحاث  إلنجاز 

احتياج  تلبية  عىل  العلمي  االنفتاح  عىل  القامئة  رسالتنا  وتعمل 

حيث  والبحثي،  العلمي  وانتشارها  حضورها  يرعى  ملنرب   الكليات 

العلمي  امللصق  لفعاليات  السنوي  التنظيم  عىل  القطاع  يحرص 

للكليات  امللصق  يوم  كان  وقد  اإلنسانية.  والكليات  العلمية  للكليات 

مشاركة  شهد  لكونه  شموالً  أكرث  العام  هذا   )2014 )مارس  العلمية 

إىل  باإلضافة  العلمية،  الكليات  جانب  إىل  الطبية  العلوم  مركز  كليات 

الكويت لألبحاث  معهد  من  الباحثني  مشاركة 

العلمية، حيث بلغ إجاميل امللصقات املشاركة 

99 ملصقاً علمياً. أما يوم امللصق للكليات 

اإلنسانية والعلوم االجتامعية فقد جمع خمس 

كليات وعرض فيه 33 ملصقاً علمياً. وقد تم 

للتقدم  الكويت  مؤسسة  برعاية  الفعاليتني  عقد 

محارضات  عىل  احتوت  حيث  الربيطاين،  املجلس  مع  وبالتنسيق  العلمي 

قيمة  أضاف  مام  الغرض،  لهذا  دعوتهم  متت  أساتذة  قدمها  متنوعة 

فقد  املتميزة  امللصقات  جوائز  صعيد  عىل  أما  للحدث.  كبرية  علمية 

التنافس  العام لتعزيز عامل  إىل خمس جوائز هذا  ثالث  من  زيادتها  متت 

جوائز  عىل  الحاصلني  تكريم  تم  آخر،  جانٍب  من  الباحثني.  بني 

طلبة  مشاريع  وجائزة  الشباب،  من  باحث  وأفضل  املتميز،  الباحث 

احتفالية  يف  االخرتاع  براءات  عىل  والحاصلون  العليا،  الدراسات 

و  املتميزة.  والبحثية  العلمية  إلنجازاتهم  تقديراً  موحدة  تكريم 

الباحث  جائزة  عىل  واحد  باحث  حصل   ،2014/2013 عام  خالل 

وحصل  الشباب،  من  باحث  أفضل  جائزة  عىل  اثنان  وباحثان  املتميز 

حصل  كام  العليا،  الدراسات  طلبة  مشاريع  جائزة  عىل  طلبة  خمسة 

خمسة  وحصل  العلمية،  امللصقات  أفضل  جائزة  عىل  باحثاً   24

  

)11 ...... ص  )تتمة    
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العلمية ومهمته  رؤيته  يحدد  األبحاث     ...  )من صفحة 5 (               قطاع 

األهداف

البنية 
و 

األنشطة

تطوير مفهوم 
واحة أبحاث 
جامعة الكويت

املؤرشات 
األساسية لألداء

)KPI’s(

 تطوير مفهوم واحة أبحاث
 جامعة الكويت -املخرجات

صورة لفعاليات الملصق العلمي للكليات العلمية واإلنسانية، 2014

االفرتاضية.  الواحة  يف  املتمثلة  األوىل  الخطوة  عرب  الواحة  طريق 

للجان  القطاع  بتشكيل  املرحلة  هذه  يف  حالياً  العمل  ويجري 

البحثية  القوة  ونقاط  الخربة  جوانب  وتحديد  املتخصصة 

عالية  درجة  عىل  الخطوة  هذه  تعترب  حيث  الكليات،  لدى 

البحثي  واالمتياز  العلمي  االبتكار  مراكز  لتطوير  األهمية  من 

وتعــزيـز                            لخريجـني  ا وتدريب  لجديدة،  ا ر  األفــكا الستثامر 

ومنذ  املتحدة.  الواليات  يف  املسجلة  االخرتاع  براءات  عىل  باحثني 

 22 األبحاث حصول  2014، سجل قطاع  لعام  ا  2010 حتى  العام 

املسجلة  االخرتاع  براءات  عىل  التدريس  هيئة  أعضاء  من  باحثاً 

ونتائجهم  املتميزة  العلمية  الخرتاعاتهم  املتحدة  الواليات  يف 

االستثنائية. البحثية 

النفطي  للقطاع  مفتوح  يوم  بتنظيم  أيضاً  األبحاث  قطاع  وقام  

ورشكاتها   )KPC ( الكويتية  البرتول  مؤسسة  فيه  شاركت 

الكويت  جامعة  يف  البحثية  القوة  بنقاط  لتعريفهم  لها  التابعة 

القطاع  اصطحب  وقد  املتقدمة.  والبحثية  العلمية  وخدماتها 

التحتية  البنية  مرافق  شملت  جولة  يف  الرشكات  هذه  خرباء 

العلوم  كليات  يف  الكويت  جامعة  يف  والبحثية  العلمية 

عىل  املبارش  لالطالع  املالمئة  الفرصة  لهم  أتاح  مام  والهندسة، 

ذو  العلمي  والتنسيق  للتعاون  متهيداً  والخدمات  املختربات 

خربات  يتطلب  والذي  النفطي  للقطاع  اإلسرتاتيجية  األهمية 

النفطي  القطاع  آراء  استخالص  تم  وقد  الكويت.  جامعة 

عرب  الكويت  جامعة  وخدمات  مبرافق  يتعلق  فيام  وانطباعاته 

القطاع  اهتامم  نتائجه  تحليل  أظهر  حيث  خاص،  استبيان 

الكويت،  جامعة  مع  والرشاكة  التعاون  وترسيخ  بتعزيز  النفطي 

تم  وقد  العليا.  والدراسات  التكرير  صناعة  مجايل  يف  وخاصًة 

والدراسات  األبحاث،  قطاع  ضم  موسع  اجتامع  عقد  بعد  فيام 

مواضيع  نقاش  تم  حيث  الكويتية،  البرتول  ومؤسسة  العليا، 

توفري  سياق  يف  وخاصًة  العليا،  والدراسات  التكرير  صناعة 

وتقديم  التكرير  مبوضوع  متعلقة  بحثية  وأنشطة  دورات 

للكوادر  املطلوب  والتدريب  العلمي  الدعم  الكويت  جامعة 

بني  والرشاكة  التعاون  إطار  يف  النفطي،  القطاع  من  الطالبية 

وضع  الذي  الوطنية  الكويتية  البرتول  ومؤسسة  الكويت  جامعة 

به. الخاصة  املستقبلية  العمل  خطة  القطاع 

بإحاطة  الخاصة  سياسته  استمرار  عىل  األبحاث  قطاع  ويحرص 

وذلك  بأول،  أوالً  البحثية  التطورات  وآخر  بأحدث  علاًم  الكليات 

واملطبوعات،  اإللكرتونية،  املواقع  عىل  اإلعالنات  خالل  من 

مع  التفاعل  يتم  كام  والندوات،  العمل،  وورش  اإلعالم،  ووسائل 

لكل  املالمئة  الحلول  وتقديم  الكليات  واهتاممات  استفسارات 

بحثية.  مشاكل  من  مايعرتضها 
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أصبح  العلمي  البحث  دور  وأن  املتميزة، 

وأن  الجامعات  مهام  يف  األوىل  املرتبة  ميثل 

يعتمد  أصبح  وتصنيفها  الجامعات  تقييم 

ينرشها  التي  األبحاث  وعدد  مستوى  عىل 

يف  الجامعات  بهذه  التدريس  هيئة  أعضاء 

املستوى. رفيعة  العلمية  املجالت 

السند  حسن  الدكتور  األستاذ  ألقى  ثم   

وضع  رضورة  عىل  فيها  أكد  كلمة 

محددة  أسس  عىل  تعتمد  للنرش  آليات 

النرش  قبل  البحوث  تحكيم  حيث  من 

الحارضون  تناقش  وقد  لتقييم،  ا وعنارص 

محاور  تناولتها  لتي  ا املوضوعات  يف 

لتوصيات  ا إىل  لندوة  ا وانتهت  لندوة،  ا

: اآلتية 

العلمي . 1 البحث  أهمية  عىل  التأكيد 

الدول  تقدم  عىل  دلياًل  باعتباره 

واتخاذ  الحضارة  صنع  يف  ومشاركتها 

تؤكد  التي  الالزمة  السياسية  القرارات 

الدعم العلمي و متويل البحوث و النرش.

األطروحات . 2 كتابة  بني  التمييز 

األبحاث  وكتابة  علمية  درجة  لنيل 

مشكلة  بعمق  لج  تعا لتي  ا العلمية 

بشأنها  لحلول  ا وتقدم  محددة 

مبادئ  إىل  اإلشارة  يف  اإلسهاب  دون 

مستقرة. علمية 

االهتامم بالبحوث التي تنطوي عىل عنرص . 3

ملا  إعادة  األبحاث  تكون  ال  حتى  اإلبداع 

سبق أو رسداً ملا وصل إليه اآلخرون.

التطبيقية . 4 البحوث  بنرش  االهتامم 

مبارشة  فائدة  عليها  يرتتب  والتي 

. للمجتمع

ألعضاء . 5 بيانات  قاعدة  إنشاء  رضورة 

الجامعات  جميع  يف  التدريس  هيئة 

تحدد  التي  البيانات  تتضمن  العربية 

االتصال  وآلية  الدقيق  تخصصهم 

من  املحكمني  اختيار  ميكن  حتى  بهم 

. بينهم

اللطيف  عبد  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت 
قطاع  نظم  الكويت،  جامعة  مدير  البدر 

العلمي  النرش   (: بعنوان  ندوة  األبحاث 

بجامعات  املحكمة  العلمية  باملجالت 

.) العريب  الوطن 

الثالثاء  يومي   يف  الندوة  انعقدت  وقد 

املوافق  هـ   1434 صفر   6 ـ   5 واألربعاء 

الكويت،  بدولة   2012 ديسمرب   19-18

العلمي  النرش  عن  املسؤولون  حرضها  وقد 

الجامعات  عن  الصادرة  العلمية  واملجالت 

جمهورية  جامعات:  من  بكل  النرش  وجهات 

السعودية،  العربية  واململكة  العربية،  مرص 

واململكة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة 

املغربية،  واململكة  الهاشمية،  األردنية 

الجزائرية،  والجهورية  التونسية،  والجمهورية 

عامن،  وسلطنة  اإلسالمية،  إيران  وجمهورية 

اللبنانية،  والجمهورية  البحرين،  ومملكة 

قطر. ودولة 

يوم  صباح  املؤمتر  جلسات  أوىل  بدأت 

بحضور   2012/12/18 املوافق  الثالثاء 

واألستاذ  الجامعة  مدير  الدكتور  األستاذ 

الجامعة  مدير  نائب  السند  حسن  الدكتور 

يف  املسؤولني  كبار  من  وعدد  لألبحاث، 

الدكتور  األستاذ  تفضل  وقد  الجامعة، 

أكد  االفتتاح  كلمة  بإلقاء  الجامعة  مدير 

العلمية  األبحاث  إجراء  أهمية  عىل  فيها 

 مدير الجامعة في ندوة المجالت العلمية المحكمة
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لة  لفعا ا رة  إلدا ا ئل  وسا أفضل  تباع  با أيضاً  لقطاع  ا ويلتزم 

اجتامعات  عقد  عىل  يحرص  حيث  لبحثية،  ا ملنح  ا لعملية 

للتعجيل  منتظم  دوري  بشكل  لتنفيذي  ا ملكتب  وا لتمويل  ا

تم   ،2013/2014 م  لعا ا وخالل   . عتامدها وا ملنح  ا زة  جا بإ

للجنة  اجتامعات   5 و لتنفيذي،  ا ملكتب  ا للجنة  اجتامعاً   35

مسألة   485 ونقاش  مرشوعاً   136 عتامد  ا عنها  نتج  لتمويل  ا

. بحثية

تشجيع جوانب  األبحاث عىل  قطاع  اهتامم  يرتكز  املرحلة،   ويف هذه 

املكانة  لرفع  وذلك  الكليات،  أبحاث  يف  واإلنتاجية  واألداء  الجودة 

القطاع  يلتزم  مهمة  وتعزيز حضورها، وهي  الكويت  لجامعة  العاملية 

. بتحقيقها

أ.د. حسن عبد العزيز السند                        سبتمرب 2014    

نائب مدير الجامعة لألبحاث
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لألبحاث  الكويت  ومعهد  الكويت  جامعة   

 2013 أكتوبر   23 يف  توقيعها  تم  العلمية: 

وذلك لتبادل الخربات بني املؤسسات وتناول 

األولويات وتقدم املعرفة. 

املنظومة  دار  ومؤسسة  الكويت  جامعة 

السعودية: تم توقيعها يف 24 أكتوبر 2013، 

العربية بشكل واسع،  باللغة  لنرش األبحاث 

املنشورة  الكويت  جامعة  أبحاث  وإدراج 

قاعدة  العلمي يف  النرش  يف مجالت مجلس 

بيانات املنظومة.

جامعة الكويت ورشكة Cargill : تم توقيعها 

يف 23 نوفمرب 2013 لفتح باب مركز البحث 

والتطوير يف بلجيكا الستخدام خربات جامعة 

مجال  يف  االستشارية  والخدمات  الكويت 

.)XX02/13 صحة األسنان )مرشوع رقم

الوطنية  البرتول  ورشكة  الكويت  جامعة 

أبريل   11 يف  توقيعها  وتم  الكويتية: 

للرشاكة  األساس  وضع  بعد   ،2013

البحث  مجال  يف  والتعاون  اإلسرتاتيجية 

جديد  مجاٍل  إىل  توصل  حيث  والتطوير، 

عىل شكل “املبادرة يف أطروحة الدراسات 

يونيو   17 اجتامع  بعد  وذلك  العليا” 

جامعة  يف  املثقفني  بني  وبالجمع   .2014

الكويت وقطاع األبحاث والدراسات العليا 

فتح  الكويتية،  الوطنية  البرتول  ورشكة 

املهندسني  النضامم  الباب  االجتامع  هذا 

يف  الكويتية  الوطنية  البرتول  رشكة  من 

الكويت  بجامعة  العليا  الدراسات  برامج 

تحت  املاجستري  برامج  وراء  والسعي 

مظلة الدراسات العليا يف جامعة الكويت. 

جـ-  تم اكتشاف  املشاريع يف فئة األقل من )4001 

د.ك.( من قبل قطاع األبحاث يف أول تقرير له منذ 

نائب  مكتب  أخبار  نرشة  يف  وعرض  أشهر،  ستة 

مدير الجامعة لألبحاث )طبعة مايو/يونيو 2014( 

 4001( الفئة  هذه  يف  املشاريع  تدفق  واستمر 

د.ك.( كام يتضح من إحصائيات نهاية العام. هذا 

األمر غري املتوقع يف املنح ذات امليزانيات الصغرية 

يف  بالذكر  جدير  الكليات  أبحاث  يف  واملنخفضة 

وقت يقوم فيه قطاع األبحاث بتعزيز الدراسات 

بالتعاون  التخصصات عىل نطاٍق واسع،  متعددة 

مع املؤسسات الخارجية . ويراقب قطاع األبحاث 

هذه املرحلة االنتقالية يف أبحاث الكليات وسوف 

يقوم بتكوين الخطوات واالسرتاتيجيات املمكنة، 

بحسب ماتقتضيه الرضورة. 

األبحاث املشرتكة والتعاونية . 7

املؤسسات  مع  املشرتكة  األبحاث  إجاميل  وصل 

الخارجية إىل )54( 10.1 % مرشوعاً خالل العام 

قبل  من  متابعتها  يجري  والتي   ،2014/2013

الكليات بالتعاون مع 8 مؤسسات خارجية، حيث 

 )KFAS( تضمنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

بدعم 38 )70.4%( مرشوعاً، ومؤسسة الكويت/ 

 10 بدعم   )KMIT( للتكنولوجيا  ماساتشوستس 

)18.5 %( مشاريع ، وكان الدعم الخارجي املتبقي 

ورشكة   ،)KOC( الكويت  نفط  رشكة  تقدمه 

ومؤسسة   ،)KNPC( الكويتية  الوطنية  البرتول 

صناعة الكيامويات البرتولية )PIC(، واسرتازينكا، 

ورشكة Shofu، ورشكة Cargill، حيث أن جميعها 

وفيام   .)%  1.85( واحداً  مرشوعاً  بدعم  قامت 

 87 كان   ،)124( الدراسة  قيد  باملشاريع  يتعلق 

)70.2 %( منها مقرتحات تنتظر دعم املنح التابع 

لجامعة الكويت، يف حني أن 37 )29.8 %( مقرتحاً 

جديداً يسعى لدعم التمويل الخارجي.

توقيع االتفاقيات الجديدة . 8

يف  التعاونية  األبحاث  قطاع  شبكة  استمرت 

اتفاقيات  عدة  مع   ،2014/2013 خالل  التوسع 

جديدة تم توقيعها مع املؤسسات الخارجية، مام 

فتح مجاالت إضافية لألبحاث املشرتكة ومتعددة 

مع  توقيعها  تم  التي  واالاتفاقيات  التخصصات. 

قطاع األبحاث خالل العام 2014/2013 هي :

الدراسات املشرتكة والتعاونية  . 9

والتعاونية  املشرتكة  الدراسات  مجال  يعتمد 

ويندرج  املتبادلة،  واملوارد  الخربات  مبدأ  عىل 

تطوير  يف  األبحاث  قطاع  جهود  إطار  ضمـن 

الوطنية  االهتاممات  لتناول  الفعالة  الرشاكة 

واالجتامعية  واالقتصادية  والصناعية 

هو  ذلك  من  الهدف  وأساساً،  االسرتاتيجية. 

الدراسات  وراء  للسعي  فّعال  تحالف  تشكيل 

األهمية  مجاالت  يف  واألبحاث  املشرتكة 

اإلسرتاتيجية من خالل دمج املوهبة مع الخربة 

املعارصة  للقضايا  العلمية  الحلول  إليجاد 

فمثل  العلمي.  التدخل  خالل  من  واملعقدة 

ألولويات  أهمية  ذات  تكون  الدراسات  هذه 

الكليات  زيادة  توصل  وإدراج  األبحاث،  قطاع 

إىل األبحاث املشرتكة، والتي بدورها وصلت إىل 

إجاميل )91( 13.8 % مرشوعاً جارياً ومستكماًل 

أن  حني  يف   .2014/2013 خالل  الدراسة  وقيد 

منح  دعم  خالل  من  املستمرة  الكليات  أبحاث 

من   %  86.2  )569( شكلت  الكويت  جامعة 

جميع مكافآت املنح، وبشكٍل استثنايئ سيطرت 

الحجم  حيث  من  الكليات  أبحاث  نشاط  عىل 

من  الرغم  عىل  املمنوحة،  املشاريع  من  الهائل 

املشرتكة  األبحاث  نشاط  يف  امللحوظ  النمو 

والتعاونية. 

الدعم التموييل . 10

املمولة،  املشاريع  جميع  األموال:  مقدمي  أ . 

خالل  من  مستمرة  منها  الجارية  أو  املكتملة 

جامعة  تقدمها  كانت  سواًء  التموييل،  الدعم 

املؤسسات  مع  مشرتك  تعاون  يف  أو  الكويت 

 . الخارجية 
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الكيل  املجموع  كان   ،2014/2013 عام  وخالل 

مرشوعاً   536 التموييل  الدعم  من  للمستفيدين 

املنح.  النظر عن مقدم  ، بغض  ومستكمالً  جارياً 

ومن هذه املشاريع ، 482 )90 %( مرشوعاً جارياً 

ومستكمالً تدعمها منح جامعة الكويت ، و54 )10 

ولجميع  خارجية.  منٍح  عىل  حصل  مرشوعاً   )%

االغراض العملية، استمرت جامعة الكويت بالبقاء 

كاملزود الرئييس للتمويل واملصدر الرئييس للمنح 

وذلك الستمرار الحجم الهائل من أبحاث الكليات.

 

ب . املنح الخارجية: خالل عام 2014/2013، أدرج 

جارياً  الخارجية 54 )10 %( مرشوعاً  املنح  مجال 

ومستكمالً وتم توزيعها عىل عدة كليات. وتضمنت 

هذه 10 )18.5 %( مشاريع مشرتكة من كلية الهندسة 

والبرتول ، و18 )33.3 %( مرشوعاً مشرتكاً من كليات 

مركز العلوم الطبية، و21 )38.9 %( مرشوعاً مشرتكاً 

من كليات العلوم ، و5 )9.3 %( مشاريع مشرتكة من 

كليات اآلداب والعلوم االجتامعية. 

األولويات البحثية . 11

يف عام 2013/2012، حدد قطاع األبحاث وأعلن 

عن 15 مجاالً من األولويات البحثية، والتي بقيت 

عـام خـالل  صالحـة 

2014/2013، وإدراج 

مبادرات الكليات يف

مجاالت األولويات 

البحثية. ومن إجاميل

جارياً  مرشوعاً   396

 )%  4.3(  17 إىل  يصل  ما   ،2014/2013 خالل 

األولويات  مجاالت  يف  مدرجاً  كان  مرشوعاً 

البحثية. يف حني أن صحة وجود 15 أولوية بحثية 

تم متديدها إىل شهر ديسمرب 2014، فقد بدء قطاع 

إىل  أدى  مبا  األولويات  تحديث  بعملية  األبحاث 

استقبال اقرتاحات الكليات. وبناًء عىل املشاركات 

التي تم تلقيها، سوف يقوم قطاع األبحاث باإلعالن 

للعامني  األولويات  من  جديدة  مجموعة  عن 

القادمني )2015/2014 و 2016/2015(.

أنواع املنح . 12

التموييل تحت  الدعم  األبحاث حالياً  يوفر قطاع 

عرشة فئات مميزة، ومساعدة الكليات يف تقديم 

أ. األداء واإلنتاجية . 14

إجاميل  عىل  الكليات  أبحاث  أداء  يعتمد 

أن  حني  يف   ، واملستكملة  الجارية  مشاريعهم 

املخرجات البحثية التي أنتجت كأوراق منشورة 

متثل إنتاجية املرشوع. ويف أداء أبحاث الكليات 

بشكل كيل، فإن زاوية اإلنتاجية تعترب ذات أهمية 

كونها مؤرشاً رئيساً لألبحاث ذات الجودة والتميز، 

وميكن تحديدها عىل أساس األبحاث املنشورة يف 

تحديد  عامل  ويدل  املدرجة.    )JCR( مجالت 

الجودة عىل وضع األبحاث املنشورة من حيث 

الحالة والتأثري ويف مبادرة قطاع األبحاث لتعزيز 

ورفع معايري أبحاث جامعة الكويت ، كام يعترب 

عامل الجودة ذات أهمية يف تقدير أداء وإنتاجية 

جميع  أن  من  والبد  الكويت.  جامعة  أبحاث 

األوراق  إىل  تؤدي  بنجاح  املستكملة  املشاريع 

البحثية املنشورة يف املجالت املحكمة واملعروفة 

عاملياً مع وجود  )JCR( كمعيار ضامن الجودة 

من  فّعال  بشكل  املعيار  هذا  ويطبق  العاملي. 

أبحاث  الجودة يف  لتحقيق  األبحاث  قطاع  قبل 

الكليات املنشورة، مع وجود إحصائيات للخمس 

تعرض  ، حيث   )2013-2009( السابقة  سنوات 

أبحاث  جودة  يف  تحسن  وعالمات  اإلستمرارية 

جامعة الكويت املنشورة.

ب-األبحاث املنشورة: أوضحت أبحاث الكليات 

املنشورة يف املجالت املحكمة عاملياً خالل العام 

و2013   ،2012  ،2011  ،2010  ،2009 التقوميي 

مستويات إنتاجية مستمرة مع اختالفات بسيطة 

وبعض التحسنات. وبأخذ السنة التقوميية 2009 

فيها  الكليات  إنتاجية  وصلت  أساسية،  كسنة 

يف  ورقة  و145  منشورة،  علمية  ورقة   147 إىل 

2010 ، و159 يف 2011، و139 يف 2012 و157 

يف 2013. وأدرجت إحصائيات عام 2014 حتى 

إىل تاريخ 2 سبتمرب 2014 مع  اآلن 66 إصداراً 

 ، الكليات  إنتاجية  من  متقدمة  توفري مؤرشات 

ومع تعداد نهاية العام الذي اليزال يف التقدم. 

جودة وتأثري األبحاث . 15

لسجل   )2013-2000( عاماً   14 مجموع  وصل 

إىل  املمولة  األبحاث  من  الكليات  مطبوعات 

إجاميل 2324 ورقة

املتوفرة.  املنح  فئة من دعم  أي  املشاريع تحت 

خالل  الجارية  الكليات  أبحاث  عىل  وبناًء 

2014/2013، تم تقديم املنح تحت العرش فئات 

جميعها. وقد تم توزيع أكرث من 223 )56.3 %( 

مرشوعاً  من أبحاث الجامعة، و49 )12.4 %( من 

مشاريع سلفة البحث التمهيدي، و44 )11.1 %( 

 )% 9.1( الخارجية، و36  األبحاث  من   مرشوعاً 

مرشوعاً من أبحاث الدراسات العليا ، و21 )5.3 

%( مرشوعاً من التسهيالت العامة، و17)4.3 %( 

مرشوعاً من األولويات البحثية، و2)0.5 %( من 

واحداً 1  الجامعية، ومرشوعاً  الخدمات  مشاريع 

)0.25 %( من مشاريع األبحاث الوطنية، و2 )0.5 

البحثية  واملختربات  الوحدات  مشاريع  من   )%

%(من   0.25(  1 واحداً  ومرشوعاً  التخصصية، 

مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي. 

الوحدات واملختربات البحثية التخصصية . 13

 )SRUL(

إنشائها  تم  التي  املنح  من  الفئة  هذه  تعكس 

حديثاً خطوات قطاع األبحاث امللتزمة نحو تعزيز 

كفاءة وقدرة جامعة الكويت من خالل املصادر 

األبحاث  قوة  يف  واملتمركزة  العاملية  واملرافق 

املؤسسية. تسعى هذه الفئة امللقبة بالواحدات 

واملختربات البحثية املتخصصة )SRUL( إىل بناًء 

القدرات املؤسسية، وتهدف إىل تشجيع الكليات 

عىل تطوير مصادرهم الثقافية عرب التكنولوجيا 

الدراسات  تحقيق  أجل  من  واألجهزة  املتقدمة 

وكذلك  والتحليلية،  واملتقدمة  الجودة  عالية 

الذايت يف االبتكار والبحث  للوصول إىل االكتفاء 

منح  تم   ،2014/2013 عام  وخالل  التجريبي. 

البحثية  واملختربات  الوحدات  من  مرشوعني 

التخصصية، فاألول )SRUL01/13( تم منحه إىل 

الوحدة الوطنية ألبحاث وخدمات البيئة كمرفق 

أما  الصلة.  وذات  البيئية  للدراسات  متخصص 

إىل  منحه  تم   )SRUL02/13( الثاين  املرشوع 

لعلوم  البحثية  الوحدة  لتطوير  الطب  كلية 

وقد  الجذعية.  والخاليا  والربوتيومات  الجينوم 

االستفادة  فرصة  األخرى  الكليات  إعطاء  تم 

من منح الوحدات البحثية املركزية التخصصية 

البحثية  واملختربات  الوحدات  مظلة  تحت 

24(التخصصية.  ...... ص  )تتمة    
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كليات  الباحثني يف مختلف  يحققها مجتمع  التي  االستثنائية  البحثية  املنجزات  الوعي حول  لنرش  املتميزة  األبحاث  األبحاث سلسلة  قطاع  أسس 
جامعة الكويت، حيث اعتمد متيز أبحاثهم عىل جودة وتأثري أوراقهم البحثية املنشورة، وحصولهم عىل تقدير ممتاز يف التقرير النهايئ للمرشوع. 

ذات  العلمية  املجالت  أفضل  يف  أبحاثهم  نرش  تزايد  مع  عاملياً،  الكويت  لجامعة  العلمية  الصورة  تعزيز  الباحثني عىل  أداء  يف  التميز  هذا  ويعمل 

لقطاع  البحثية  العمليات  ويف  والتأثري.  واالمتياز،  الجودة،  عوامل  لقياس  معتمد  عاملي  معيار  JCR، وهو  لتصنيفات  وفقاً  املتميزة  العاملية  املكانة 

أبحاث  عن  نتجت  سواًء  املنشورة،  الكويت  جامعة  ألبحاث  الفعلية  العلمية  القيمة  عىل  للوقوف  العاملي  التصنيف  هذا  استخدام  يتم  األبحاث، 

ممولة أو غري ممولة، ليحصل الباحث املعني بعد ذلك عىل التكريم املالئم إلنجازه العلمي املتميز. ويهدف النظام برمته لتعزيز الثقافة العلمية 

إنجاز  عىل  وحثها  الكليات  لتشجيع  والتكريم  التشجيعية  واملكافآت  البحثية،  املنح  خالل  من  الجامعية  األبحاث  يف  الجودة  ضامن  عامل  وإرساء 

ويدفع   .JCR لفهرس  وفقاً  املصنفة  املجالت  يف  مكانها  تجد  استثنائية  علمية  مخرجات  تنتج  أن  املمكن  من  التي  العالية  الجودة  ذات  األبحاث 

االبتكار واإلبداع واالمتياز  البحثية ذات  املبادرات  الكليات، ودعم  العالية يف جميع  الجودة  أبحاث  ثقافة  تعزيز  األبحاث نحو  الهدف قطاع  هذا 

الذي سيقود نحو تحقيق الحضور العاملي املنشود. لذلك، وباإلضافة إىل نظام منح متكامل، تسعى جميع األنظمة اإلجرائية والخدمات واملصادر 

التشجيعية  البحثية  بيئة علمية مالمئة للكليات لالنطالق نحو إنجاز األبحاث ذات األصالة واالبتكار، وتأيت املكافآت  لدى قطاع األبحاث إىل توفري 

بحثية متميزة عاملياً. الكليات وترجمتها إىل مخرجات  اإلبداعية لدى  القدرات  القطاع نحو دعم  بعٍد جديد يف مسرية  إلضافة 

الكليات،  الجودة يف جميع  ثقافة  وتعزيز  دعم  الكبرية يف  فاعليته  أثبت  2010، حيث  إبريل  يف  رسمي  بشكٍل  املكافآت  برنامج  إطالق  تم  وقد 

باحثاً   38 من  التشجيعية  املكافآت  عىل  الحاصلني  عدد  منو  اإلحصائيات  وتظهر  وبحثية.  علمية  تحديات  تشكل  التي  املشاريع  نحو  دفعها  ويف 

2014، مام يوضح االرتفاع امللحوظ يف حصول الباحثني عىل املكافآت عن أبحاثهم  285 باحثاً يف سبتمرب  البالغ  2010، إىل العدد الحايل  يف عام 

98 باحثاً )34.4 %( عليها  الفائزين باملكافآت، حصل  النهايئ للمرشوع. ومن إجاميل عدد  التقرير  املمولة وغري املمولة، وعن تقدير االمتياز يف 

عن أبحاث ممولة، و 126 باحثاً )44.2 %( عن أبحاث غري ممولة، و61 باحثاً )21.4 %( عن االمتياز يف التقرير النهايئ للمرشوع. ويأيت الجزء 

هذا  الفائزين  الباحثني  ملجموعة  االستثنائية  البحثية  اإلنجازات  من  جديدة  ملخصات  أربعة  لتقديم  املتميزة  األبحاث  سلسلة  من  السابع 

التقرير  يف  االمتياز  جانب  إىل  العايل،  والتأثري  املتميزة  املكانة  ذات   JCR تصنيف  املمولة يف مجالت  وغري  املمولة  أبحاثهم  الذين نرشت  العام، 

الكويت  جامعة  ربط  إىل  املتميزة  األبحاث  سلسلة  تهدف  باملكافأة،  الفائزين  للباحثني  العلمية  اإلنجازات  إبراز  جانب  وإىل  للمشاريع.  النهايئ 

ومتيز  جودة  مبستوى  توعيتهم  إىل  باإلضافة  الجامعة،  حققتها  التي  والبحثية  العلمية  اإلنجازات  وآخر  بأحدث  الوعي  لنرش  الجمهور  بعموم 

ومخرجاتها  الفائزة  األبحاث  أهداف  تقديم  خاللها  من  يتم  حيث  السلسلة،  الستمرارية  األول  الدافع  الهدف  هذا  ويشكل  الجامعية.  األبحاث 

عن  وباحث  ممولة،  أبحاث  عن  باحثني  إنجازات  السلسلة  من  السابع  الجزء  ويقدم  والنرش.  التكريم  استحقت  التي  االستثنائية  ونتائجها 

الجزء  بشكٍل مخترص، حيث يضم هذا  األبحاث  نتائج  تقديم  ويتم  امتياز.  تقدير  النهايئ ملرشوعه عىل  التقرير  وباحث حصل  بحث غري ممول، 

جهاد  د.  و  والبرتول،  الهندسة  كلية  يف  الكيميائية  الهندسة  قسم  من   ،)EC01/10 رقم  املمول  املرشوع   ( املسلم  عبدالوهاب  د.  إنجازات 

قاسم  د.  و  الحياتية(،  العلوم  كلية  )حالياً  الجامعية   البنات  كلية  يف  املعلومات  علوم  قسم  من   ،)WI03/11 رقم  املمول  املرشوع   ( الدالل  

للمرشوع  النهايئ  التقرير   ( بوعليان  عبدالهادي  أ.د.  و  األسنان،  طب  كلية  يف  الرتميمية  العلوم  قسم  من   ،) ممول  غري  مرشوع   ( العمري 

العلوم. كلية  يف  الكيمياء  قسم  من   ،)  SC06/09 رقم 

 

. أبحاثهم ومخرجاتها ونتائجها(  باملكافآت، وتقدم أهداف  الفائزين  الباحثني  األبحاث متاماً كام وردت من  يتم  هنا نرش ملخصات   : القراء  )ملعلومات 

د. عبد الوهاب المسلم
قسم الهندسة الكيميائية ،كلية الهندسة والبترول 

) EC01/10  المشروع رقم ( ملخص :

خصائص  لها  املختلفة  البوليمرات  أن  بما 
منع  القوة و خصائص  مثل معامل  مختلفة 

(Contd. P.15...    )

أحيانا  به  املرغوب  من  فإنه  الغازات،  تدفق 

خصائص  له  اثنتني  مادتني  من  مزيج  تكوين 

للخليط.  املكونة  البوليمرات  بني  وسيطة 

للوزن  نظرا  15(ولكن  ...... ص  )تتمة    

14

7  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

لبحثية ا ت  فآ ملكا ا على  ن  صلو حلا ا
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د. جهاد الدالل
قسم علوم المعلومات ، كلية علوم وهندسة الحاسوب 

) WI03/11  المشروع رقم (   أهداف البحث

أحد  هي  لربمجي  ا م  لنظا ا نة  صيا
وتبدأ  م  لنظا ا عمر  يف  ملراحل  ا أهم 

تسليم  بعد  مبارشة  ملرحلة  ا هذه 

تعديل  يتم  ملرحلة  ا هذه  خالل  م.  لنظا ا

تحسني  أو  ء  األخطا الصالح  م  لنظا ا

مع  ءم  ليتوا م  لنظا ا تكييف  و  أ ء  ألدا ا

نة  صيا نية  مكا إ ملحيطة.  ا لتعديالت  ا

لتوجه  ا شيئية  مج  لربا ا يف  لوحدات  ا

تعديل  كون  حتاملية  ا مدى  تعني 

نية  مكا إ معرفة  يستحيل  سهال.  لوحدة  ا

ومحدد  دقيق  بشكل  مج  لربنا ا نة  صيا

من  البد  ولذلك  مج.  لربنا ا تسليم  قبل 

هذه  يف  نة  لصيا ا نية  مكا ا تقدير  ولة  محا

ملتوفرة  ا لعنارص  ا م  باستخدا ملرحلة  ا

لتي  وا خلية  لدا ا لجودة  ا مل  عوا مثل 

ن  قرتا وا ومتاسك  مج  لربنا ا حجم  تشمل 

نة  لصيا ا ليف  تكا لتقليل  لوحدات.  ا

مج  لربا ا مطوري  ننصح  ملستقبلية  ا

نية  مكا ا ذات  لوحدات  ا وتوثيق  ر  ختبا با

لرئييس  ا لهدف  ا  . لضعيفة ا نة  لصيا ا

سة  درا تقديم  هو  لبحث  ا هذا  من 

لجودة  ا مل  عوا بني  للعالقة  تجريبية 

قمنا  وقد  نة.  لصيا ا نية  مكا إ و خلية  لدا ا

ذج  منا ء  لبنا ئية  احصا ليب  أسا م  باستخدا

خلية  لدا ا لجودة  ا مل  عوا بعض  من 

لوحدات. ا نة  صيا نية  مكا بإ للتنبؤ 

   

للبحث: لرئيسية  ا ئج  لنتا ا

ت  ا لوحد ا ن  أ ىل  إ لبحث  ا ئج  نتا تشري 

كذلك  لها  لية  لعا ا ة  لجود ا ت  ا ذ

من  تبني   . مرتفعة نة  صيا نية  مكا إ

ييس  ملقا ا معظم  ن  ا لبحث  ا ل  خال

ه  هذ يف  ر  العتبا ا بعني  ت  أخذ لتي  ا

لتنبؤ  ا عىل  رة  لقد ا لها  سة  را لد ا

 . ما حد  ىل  إ نة  لصيا ا نية  مكا إ ت  مبؤرشا

ييس  مقا رة  قد أن  لنا  تبني  نه  فا وأخريا 

نية  مكا با لتنبؤ  ا عىل  خلية  ا لد ا ة  لجود ا

ما  عند تتحسن  ت  ا للوحد نة  لصيا ا

مجتمعة  ييس  ملقا ا ه  هذ م  تستخد

. ئية إحصا ذج  منا يف  بعضها  مع 

لبحث: ا همية  أ

تم  لتي  وا ئية  االحصا لتنبؤ  ا مناذج 

مساعدة  ميكنها  لبحث  ا هذا  يف  بناؤها 

لوحدات  ا لتحديد  لربمجة  ا مهنديس 

البد  املنخفضة.  نة  لصيا ا نية  إمكا ذات 

باحرتاس  تخترب  أن  لوحدات  ا لهذه 

نية  مكا ا ذات  لوحدات  با لتنبؤ  ا وتوثق. 

وقت  يف  وتعديلها  املنخفضة  نة  لصيا ا

إىل  تؤدي  لربنامج  ا تسليم  قبل  مبكر 

وتطيل  املستقبلية  نة  لصيا ا كلفة  خفض 

نحن  للربنامج.  االفرتايض  لعمر  ا من 

مطوري  لبحث  ا ئج  نتا تشجع  أن  نأمل 

لعريب  ا لخليج  وا لكويت  ا يف  لربامج  ا

لعامل  ا دول  وباقي  األوسط  الرشق  و 

للتنبؤ  املقرتحة  لنامذج  ا تبني  عىل 

جودة  تقييم  عند  نة  لصيا ا نية  بامكا

  . تسليمها يتم  أن  قبل  ملنتجة  ا لربامج  ا

منوذج  تطوير  السابق  يف  تم  البيني.  التباين 

وبالتايل  البيني،  التباين  لوصف  املقيد  الحجم 

عنرصين  من  تتألف  لخلطات  اإلجهاد، 

هذه  تتصف  و  نيوتونية  تدفق  خواص  ذوي 

مساهمة  الشكل.  “كروي”  بتكوين  الخلطات 

صحيح  توصيف  وضع  هي  الحايل  العمل 

للمكونني  اللزوجة  قيم  فيها  تكون  لحاالت 

متساوية.  ليست  للخليط  االثنني 

تنبؤات  مقارنة  16(تم  ...... ص  )تتمة    

15

-7  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

:

المقيد الحجم  نموذج     ...  )من صفحة 14 (               توقعات 
تطور  متذجة  استخدام  يتم  األوىل،  الفئة  يف 

عىل  اإلجهاد  لوصف  كوسيلة  القطرية  شكل 

النمذجة  يف  اآلخر  النهج  ويستند  الخليط. 

ناتج  عن  عبارة  وهو  البيني،  التباين  عىل 

كل  سطوح  عىل  تطبيقه  يتم  سطحي  تكامل 

وهذا  الرئيس،  السائل  يف  املعلقة  القطريات 

إجهاد  مع  مبارشة  عالقة  له  البيني  التباين 

املزيج. 

نهج  عىل  املقيد  الحجم  منوذج  ويستند 

فإن  البوليمرات،  من  للكثري  الكبري  الجزيئي 

بوليمرات  من  املكونة  الخلطات  معظم 

مواضيــع  استكشاف  تم  ممتزجة.  غري  هي 

)الريولوجي(  املواد  إجهاد  و  حـركــة 

غرياملمتزجة  للخلطات  الريولوجي  ومنذجة 

املايض.  يف  الباحثني  من  العديد  قبل  من 

موضوع  تقسيم  املمكن  من  عامة،  بصفة 

غري  البوليمرات  لخليط  الريولوجي  منذجة 

“القطرية”  نهج  رئيسيتني:  فئتني  إىل  املمتزجة 

البيني”.  “التباين  نهج  و 
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. ترميمية نظر  وجهة  من  ملستخرج  ا

األرضاس  أن  سة  لدرا ا هذه  ئج  نتا نت  كا

لعليا   ا األرضاس  تليها  ثم   لسفلية  ا

بدون  ن  ألسنا ا من  للقلع  عرضة  ألكرث  ا

. ت ترميام

كرث  أ لعلوية  وا لسفلية  ا مية  ألما ا ن  ألسنا ا

ن  كا للثة.  ا أمراض  بسبب  للقلع  عرضة 

لقلع  ا عمليات  من  ئة  ملا ا يف  لعرشين  ا

وعىل  لرتميمية،  ا لجة  ملعا ا فشل  بسبب 

نت  كا ن  ألسنا ا هذه  من   %  65 ألقل  ا

نوي.  لثا ا لتسوس  با بة  مصا

لتعليمي  ا ملستوى  وا لعمر  وا لجنس  ا نوع 

تؤثر  لتي  ا مل  لعوا ا من  نت  كا للمريض 

تلقي  م،  لختا ا ويف  ن.  ألسنا ا ن  فقدا عىل 

يجعل  ملتعددة  ا لرتميمية  ا لعالجات  ا

ن.  للفقدا تعرضا  كرث  أ ن  ألسنا ا

161616

طب  ية  رعا يف  لتقدم  ا من  لرغم  ا على 
يف  ن  ألسنا ا قلع  ن  فا لوقايئ،  ا ن  ألسنا ا

ا  جزء لت  زا ما  مل  لعا ا من  كثرية  ء  أجزا

مل  عوا هناك  ن.  ألسنا ا عالجات  من  ما  ها

أمثلة  ن  ألسنا ا بقلع  مرتبطة  مة  ها

يف  لحركة  ا وجود  لعالج،  ا ليف  تكا ذلك: 

لتسوس. ا ووجود  ن،  ألسنا ا

ء  ببقا بدقة  لتنبؤ  ا عىل  لقدرة  ا تعترب 

لنسبة  با حاسمة  عملية  ن  ألسنا ا

سبيل  عىل  ل.  لفعا ا لعالج  ا لتخطيط 

لتي  ا ن  ألسنا ا أن  وجد  فقد  ل،  ملثا ا

أن  كرث  أ معرضة  كبرية   ترميامت  بها 

سنوات   5 بعد  قلع  عمليات  تتلقى 

لتنبؤ  ا عملية  ن  فا لذلك  لجة.  ملعا ا من 

أو  ن  باألسنا لالحتفاظ  األجل  طويلة 

يلزم  لسنيه   ا للرتميامت  عمر  طول 

عالج  خطة  وضع  عند  ر  العتبا ا يف  أخذها 

ليف  تكا كذلك  ر  العتبا ا بعني  األخذ  مع 

ر  العتبا ا بعني  االخذ  وكذلك  لجة  ملعا ا

للعالج. ئل  لبدا ا مختلف 

ملقطعية  ا سة  لدرا ا هذه  هدفت 

للعالجات  لنسبية  ا ملساهمة  ا لتحديد 

داخل  ن  ألسنا ا ن  فقدا يف  لرتميمية  ا

لكويت.   ا معة  جا  / ن  ألسنا ا طب  مركز 

سة  درا عىل  لتحليل  ا هذا  يشمل 

يف  مبا  للمريض،  فية  لدميوغرا ا مل  لعوا ا

لتعليم.  وا لجنس  ا ونوع  لسن،  ا ذلك 

ألكرث  ا ن  ألسنا ا سة  درا عىل  شملت  كام 

ن  فقدا وأسباب  للقلع،  للتعرض  شيوعاً 

لجة  ملعا ا نوع  ذلك  يف  مبا  ن،  ألسنا ا هذه 

وعمليات  لتسوس  ا وعالج  ملتلقات  ا

 . ضة الستعا ا

تحليل  عىل  شملت  أيضا  سة  لدرا ا

ن  ألسنا ا لة  وحا لعصب(  ا ( للب  ا لة  حا

د. قـاســـم العمـــــري، د. مـــــــي خلـــــــــــف، 
د. نور الشـــــــــــواف

األســــــــنان،  طــــــــب  كليـــــــة  الترميميـــــة،  العــــلوم  قســــم 
الكـــــــويت  جـــــــــامعـــــــــــة 

ممــــــــــول( غيــــــــر  )بحـــــــث 

7  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

المقيد الحجم  نموذج     ...  )من صفحة 15 (               توقعات 

تعديله  تم  الذي  و   - املقيد  الحجم  منوذج 

لإلجهاد  تجريبية  نتائج  مع   - العمل  هذا  يف 

لحركة  التشغيل  بدء  عند  الخلطات  عىل 

مع  جيد  اتفاق  عىل  الحصول  تم  و  القص، 

افرتاض  تم  قد  لو  فيام  التجريبية  البيانات 

لها  معلقة  قطريات  من  يتكون  الخليط  أن 

من  العمل  هذا  دعم  تم  لوغاريثمي.  توزيع 

بجامعة  األبحاث  إدارة  قبل  من  منحة  خالل 

املتذبذبة  القص  “حركة  بعنوان  الكويت، 

تأثريها عىل خليط  و  الشدة  عايل  املدى  ذات 

سة  درا لالمتزاج:  القابلة  غري  البوليمرات 

لنمذجة”. وا د  اإلجها و  للتوتر 
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الباحثني  العديد من  الحديثة قام  السنوات  خالل 
البحرية  البيئة  يف  املجهد  البيئي  النظام  بدراسة 

والنمو  املتسارع  التعمري  عن  والناجم  للكويت 

عن  كان  جداً  فالقليل  ذلك  ومع  الكبري  السكاين 

التخلص من املياه العادمة املنرصفة من الوحدات 

يف  الرصف  مصبات  مواقع  ىف  والسكنية  الصناعية 

وتأثريها   )GI-GVI( للكويت   الست  املحافظات 

عيل بعض األحياء البحرية املختاره يف هذه املواقع. 

إن االهداف الرئيسية من دراستنا كانت تنقسم ايل 

مرحتلني خالل األعوام 2010-2013 و تركزت عيل 

تعيني : - 

معادن ثقيلة وقع اإلختيار عليها ألهميتها   – 1

وذلك يف املياه والنفايات البحرية الخارجة 

من مواقع رصف دامئة وشبة دامئة منترشه 

عيل الساحل الكويتي .  

2 – السمية والتجمع الحيوي للعنارص الثقيله يف 

أعضاء  الكائنات البحرية )الخياشيم- الكبد 

وأنسجة العضالت(  التى متت الدراسة عليها 

 benthic orgamism, Portunus وهى 

pelagicus  )القبقب األزرق( 

املتغريات البيئية )درجة الحرارة – امللوحة   – 3

)الصيف  والفصلية   ) األكسجني  تناقص   –

والشتاء( التي تؤثر عيل مدي التلوث بهذه 

نقاط  خالل  من  امللقاه  الثقيله  العنارص 

الرصف . 

مصادر وانتشار النفايات البحرية )تحديد   – 4

النوعية – التصنيف وتحديد النوعيات من 

حيث العدد والوزن ( عيل طول الساحل يف 

محافظات الكويت الستة. 

التأثري املرتاكب للسمية والرتاكم الحيوي   – 5

للعنارص الثقيله وذلك يف البيئة البحرية 

للنفايات  عرضه  كانت  والتى  الحيوية 

منها  املتخلص  العادمة  املياه  البحرية 

وأيضا للمتغريات الفصلية والبيئية . وكان 

التجارب  من  سلسلة  طريق  عن  ذلك 

املختربية. 

الثقيلة  العنارص  النتائج عيل أن مستويات  دلت 

يف املياه العادمة ويف البيئة الحيوية البحرية خالل 

الصيف  فصل  يف  منها  أعيل  كانت  الشتاء  فصل 

وكان العكس صحيحا بالنسبة لعينات املتبقيات 

الرتكيزات  أن  وجد  كام   )sediment( الصلبة 

املأخوذ  املايئ  العادم  يف  الثقيله  للعنارص  العاليه 

من مواقع الرصف يتبع الرتتيب التايل : - 

 GI )Al-Jahra( > GIII )Hawali( > GIV

 )Al-Farwania( > GII )Kuwait City( > GV

)Mubarak Al-Kabeer( > GVI )Al-Ahme-

di(  مام يعكس ترتيب  املنرصف من املياه غري 

املعالجة يف البيئة البحرية الكويتية . 

أما يف األحياء البحرية التى تم إختيارها للدراسة 

فقد لوحظ مستويات عاليه من العنارص الثقيله يف 

 E.asper, P. pelagicus, يتبعها benthic كائنات

 A. latus, L. Klunzingeri, and H. temmincki

فإن  واألعضاء  املعادن  منظور  ومن  عامة  بصفة 

 Hg , Cr , Pb , Cu , :التحليل اثبت التدرج  التاىل

Ni , Fe ,  Zn   يف الخياشيم يليها الكبد ثم األنسجة 

العضليه عيل التوايل وذلك يف معظم البيئة البحرية 

التي متت دراستها وذلك برصف النظر عن خصائص 

املنطقة والخصائص الفصلية.

تم اجراء سلسلة من التجارب يف املخترب بالتوازي 

مع الشواهد املذكورة بأعيل حيث تم إثبات أن 

عنارص غري اساسية مثل Ni , Pb ,Cr , Hg   يف 

املنرصف من املياه العادمة كانت لها سمية عالية 

للبيئة الحيوية البحرية كام وجد أن لها خاصية 

تأثريات  ايل  يؤدي  مام  الجسم  اجزاء  يف  الرتاكم 

مؤذية للمستهلك الثانوى. 

الثقيله  العنارص  تأثريات  عيل  دراستنا  تركزت 

الناتجة من النفايات البحرية وذلك يف الحالة 

مع  العادمة  املياه  التقاء  عن  الناجمة  املذابة 

دل  الكويتى.  الساحل  ايل  البحر  يطرده  ما 

البحث عيل ان النفايات الناجمة عن املصادر 

الناتجة عـن  تلـك  انتشارهـا  تفوق يف  العامة 

عــن  لنظــر  ا بصـرف  االرض  او  املحيـط 

  .the temporal and spatial variations

معظم املصادر )90 %( كانت من أصل بالستييك. 

التحليل املعتمد عيل االعداد اظهر ان اكرب قدر 

ىف  كان  الدراسة  أثناء  جمعه  تم  النفايات  من 

أن  دراساتنا  ومايو حيث سجلت  فرباير  االشهر 

حوايل 0.18 مليون نفاية كانت تلقى لكل مرت 

مربع لكل عام مام يزن أكرث من طن/عام عيل 

تم  التي  البحرية  الحيويات  الكويت.  شواطئ 

جمعها من GVI  والتى تم تعريضها للنفايات 

كبرية  حساسية  عيل  دلت  املخترب  يف  البحرية 

عالية للمعادن الثقيله مام يدل عيل تلوث من 

الرتاكم  البرتولية. كان ترتيب معامل  الصناعات 

الحيوي العايل يف البيئة الحياتية البحرية املعرضة 

  E.asper التايل  النحو  عيل  البحرية  للنفايات 

 H.temmincki , L. klunzingeri يتبعه 

A. latus , P.pelagicus  ,  .  وفوق  ذلك  

العادم  ملياه  مرتاكب  تأثري  النتائج  أظهرت 

واملتغريات  البحرية  النفايات  و  البحري 

 ، الحرارة،  )درجة  26(البيئية  ...... ص  )تتمة    

أ.د. عبد الهادي بو عليان
قســــــم الكيميـــــــاء ، كليـــة العلـــــــــــوم، جــــامعة الكـــويت 

)  SC06/09   التقرير النهــــائي للمشــــروع رقم (  
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للمطبوعات  المتواصلة  اإلنتاجية  الدائرة  من  الهدف  يتمثل     
ونشرها،  المعلومات  لتوثيق  المستمرة  الحاجة  تلبية  في 

المتاحة والفرص  والبحثية  العلمية  اإلنجازات  وتقديم 

الجديد  املرشد  ويقدم   . إلكرتونياً البحث 

مجاالت  من  واسعاً  قطاعاً  للكليات 

منها،  بكٍل  الخاصة  والرموز  األبحاث، 

الدقيقة  العلمية  املصطلحات  جانب  إىل 

عىل  العمل  تم  وقد  األبحاث.  ملجاالت 

الكامل  وتجهيزها  املطبوعة  النسخة 

قطاع  مرونة  أن  غري  للمطبعة،  إلرسالها 

الكليات  بانتظار  يتعلق  فيام  األبحاث 

دون  حالت  للمراسالت  تستجب  مل  التي 

لتلك  الفرصة  إلعطاء  اإلصدار  طباعة 

يف  البحثية  مجاالتها  لتسجيل  الكليات 

وثيقة  الرتكيز  دائرة  يف  أيضاً  وكان  املرشد. 

تم  التي  األبحاث  بقطاع  الخاصة  الرؤية 

مكتب  يف  ملطبوعات  ا نشاط  إستمر 
ل  طوا لألبحاث  معة  لجا ا مدير  ئب  نا

مع   ،2014/2013 ألكادميي  ا م  لعا ا

من  لسلسلة  ألبحاث  ا قطاع  ر  إصدا

 6 فرتة  خالل  لجديدة  ا ملطبوعات  ا

 . )2014 سبتمرب  إىل  مارس  من   ( أشهر 

منصباً  للقطاع  األسايس  لرتكيز  ا ء  وجا

ملحات   “ ملؤسسية  ا لرؤية  ا ر  إصدا عىل 

لذي  وا  ، ”2014  – لكويت  ا معة  جا عن 

ملية  عا كوثيقة  عته  وطبا نتاجه  إ تم 

صورة  ر  اإلصدا ويقدم  ملستوى.  ا

لكويت،  ا معة  لجا ملة  متكا تيجية  إسرتا

سبتمرب  يف  ره  إصدا جدولة  متت  حيث 

عىل  لعمل  ا تم   ، ٍز متوا وبخٍط   .2014

 2014 يونيو  يو/ ما عدد  ر  وإصدا د  إعدا

لعمل  ا نب  جا إىل  ألبحاث،  ا نرشة  من 

للنسخة  مل  لشا ا لتحديث  ا عىل  ملكثف  ا

ملجاالت  ملرشد  ا  “ ر  إصدا من  بعة  لسا ا

ملراحل  ودخوله   ”2014  – ألبحاث  ا

إلنتاج. ا من  متقدمة 

اإلسرتاتيجية  املتطلبات  هذه  أبقت  وبينام 

كان  متواصل،  عمل  يف  املطبوعات  قطاع 

املرشد  إصدار  من  اإللكرتونية  للنسخة 

الصدور  يف  السبق  األبحاث  ملجاالت 

مدير  نائب  مكتب  موقع  عىل  املبكر 

حيث   ،2017 يوليو  يف  لألبحاث  الجامعة 

قطاع  بيانات  قاعدة  لنظام  إضافته  متت 

دعم  طلب  منوذج  تسليم  لتسهيل  األبحاث 

عرضت  حيث  ملصق،  هيئة  عىل  إصدارها 

واألهداف  واملهمة،  املحددة،  الرؤية 

جامعة  رؤية  مع  املتوافقة  اإلسرتاتيجية 

جامعة  رؤية  عنارص  شكلت  وقد  الكويت. 

العلمي  البحث  باعتبار  الخاصة  الكويت 

الرؤية،  يف  اإلسرتاتيجية  األركان  أحد 

الخاصة  املؤسسية  بالتطلعات  واملتعلقة 

التعليم  يف  واالمتياز  الجودة  بعوامل 

لقطاع  األساسية  املادة  شكلت  واألبحاث، 

وإصداره  الرؤية  ملصق  إلعداد  األبحاث 

املوقع  عىل  وعرضه   ،2014 أغسطس  يف 

الجامعة  مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتوين 

إعداد  تم  ذلك،  إىل  إضافًة  لألبحاث. 

 2014 التمهيدي  البحث  سلفة  ملصق 

الخاصة  الندوة  عقد  موعد  تحديد  بعد 

التدريس  هيئة  ألعضاء  واملوجهة  بها 

امللصق  تعميم  تم  حيث  الجدد،  الكويتيني 

الندوة  موعد  لنرش  الكليات  جميع  عىل 

عقدها.  ومكان 

التحديثات  حتمت  أخرى،  ناحية  من 

ملكتب  اإللكرتونية  املواقع  عىل  الواسعة 

وقطاع  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

إصدار  األبحاث 

لتقديم لمتطورة  ا ئق  لوثا ا نتاج  إ على  ع  لقطا ا يركز 
لمي لعا ا للمجتمع  لكويت  ا معة  لجا تيجية  سترا إل ا لرؤية  ا  

صيغت  إسرتاتيجية  من  أصياًل  جزءاً  تشكل  املطبوعات 
التطلعات وتحقيق  العاملي  الحضور  لدعم  بعناية 

عاملياً الكويت  جامعة  تصنيف  مستوى  وتحسني  املؤسسية   

        
        

   May/June 2014 Highlights

         
         

    Events, Activities, Happenings…

         
         

         
        

May/June 2014

و/ يونيو
أهم أحداث ماي

2014

حة...27
صف

الفعاليات...  ، األنشطة  املناسبات، 

صفحة ...2و3

صفحة ...5

       
      Inside...

•  Humanities & Social Sciences

    Posters Day ........
.........

.........
....2

• Sciences Poster day........
.........

.3

• KU-UK Universities Session......4

• Kuwait University at a Glance, 

     2013/14.........
.........

.........
.........

..5

• RS roundtable Session.........
.....8

• Multi-awards Ceremony........
.....9

•  RS hosts SPSS 2-Day 

    Workshop.........
.........

.........
......10 

• Distinguished Research

    Series - 6.........
.........

.........
.......1

4

• Latest OVPR Publications.........1
8

• Research Sector Achievements 

    (Summary Report) 2012/13......22 

• Joint Project (KU-KNPC-PIC)

    Closure Ceremony.........
...........

....27

• Statistics on Faculty Research

    (Sept. 2013 to Feb., 2014)..........
32

•  Dr. Ayman visits OVPR.........
....34

• UK Delegation visits OVPR........3
4 

• RS announces Call for 

    Research Proposals (KFAS).......3
5 

•  Thomson Reuters workshop.....35 

       K
U at a Glance    

2013/14

      Page…5

    Page…2/3
Sciences & Humanities 

Posters Event

       K
U-KNPC- PIC  Joint 

       Project Ceremony

      Page…27

فعاليات امللصق العلمي 

)للكليات اإلنسانية و العلمية( 

احتفالية املشروع املشترك 

بني جامعة الكويت وشركة 

البتروكيماويات - شركة 

البترول الكويتية الوطنية

حملات عن جامعة الكويت 

2014/2013

 

•  يوم امللصق العلمي للكليات اإلنسانيات والعلوم

2..........
..........

..........
..........

..........
   االجتامعية.....

3..........
..........

• يوم امللصق العلمي للكليات العلمية.

•  لقاء جامعة الكويت

4..........
..........

..........
   مع جامعات اململكة املتحدة.

5..........
•   ملحات عن جامعة الكويت 2014/2013....

8..........
•   إجتامع قطاع األبحاث مع أ.د. صالح بدير..

9..........
..........

..........
..........

•  حفل توزيع الجوائز ..

SPSS قطاع األبحاث يستضيف ورشة عمل  •

10..........
..........

..........
    عىل مدى يومني متتاليني .....

14..........
..........

..........
• سلسلة األبحاث املتميزة -  6

• أحدث مطبوعات مكتب نائب مدير

 18..........
..........

..........
..........

ث......
    الجامعة لألبحا

• إنجازات قطاع األبحاث

22..........
..........

.........2
   )تقرير مخترص( 013/2012

• الحفل الختامي للمرشوع املشرتك )جامعة الكويت-

     رشكة البرتول الوطنية الكويتية  - 

   27..........
..........

ة(......
رشكة البرتوكيامويات البرتولي

• إحصائيات أبحاث الكليات )من سبتمرب 2013 

32..........
..........

..........
..........

.......)2
   إىل مارس 014

ث.......34
• د.أمين يزور مكتب نائب مدير الجامعة لألبحا

• وفد اململكة املتحدة يزور 

34..........
ث.........

    مكتب نائب مدير الجامعة لألبحا

• قطاع األبحاث يعلن عن تقديم طلبات األبحاث 

35..........
ي.........

    من مؤسسة الكويت للتقدم العلم

35..........
..........

...      
         

         
 • ورشة عمل    

Thomson Reuters

 مايو/ يونيو 2014

                   May/June 2014 Highlights

                      Events, Activities, Happenings…

                                   

May/June 2014

أهم أحداث مايو/ يونيو

2014

صفحة...27

الفعاليات...  ، األنشطة  املناسبات، 

صفحة ...2و3

صفحة ...5

             Inside...
•  Humanities & Social Sciences

    Posters Day ..............................2

• Sciences Poster day..................3

• KU-UK Universities Session......4

• Kuwait University at a Glance, 

     2013/14......................................5

• RS roundtable Session..............8

• Multi-awards Ceremony.............9

•  RS hosts SPSS 2-Day 

    Workshop.................................10 

• Distinguished Research

    Series - 6..................................14

• Latest OVPR Publications.........18

• Research Sector Achievements 

    (Summary Report) 2012/13......22 

• Joint Project (KU-KNPC-PIC)

    Closure Ceremony........................27

• Statistics on Faculty Research

    (Sept. 2013 to Feb., 2014)..........32

•  Dr. Ayman visits OVPR.............34

• UK Delegation visits OVPR........34 

• RS announces Call for 

    Research Proposals (KFAS).......35 

•  Thomson Reuters workshop.....35 

       KU at a Glance    
2013/14      Page…5

    Page…2/3

Sciences & Humanities 

Posters Event

       KU-KNPC- PIC  Joint 

       Project Ceremony
      Page…27

فعاليات امللصق العلمي 

)للكليات اإلنسانية و العلمية( 

احتفالية املشروع املشترك 

بني جامعة الكويت وشركة 

البتروكيماويات - شركة 

البترول الكويتية الوطنية

حملات عن جامعة الكويت 
2014/2013

 

•  يوم امللصق العلمي للكليات اإلنسانيات والعلوم

   االجتامعية.......................................................2

• يوم امللصق العلمي للكليات العلمية.....................3
•  لقاء جامعة الكويت

   مع جامعات اململكة املتحدة...............................4

•   ملحات عن جامعة الكويت 2014/2013..............5

•   إجتامع قطاع األبحاث مع أ.د. صالح بدير............8

•  حفل توزيع الجوائز ..........................................9

SPSS قطاع األبحاث يستضيف ورشة عمل  •

    عىل مدى يومني متتاليني ...................................10

• سلسلة األبحاث املتميزة -  6..............................14

• أحدث مطبوعات مكتب نائب مدير

    الجامعة لألبحاث..............................................18 
• إنجازات قطاع األبحاث

   )تقرير مخترص( 2013/2012.............................22

• الحفل الختامي للمرشوع املشرتك )جامعة الكويت-

     رشكة البرتول الوطنية الكويتية  - 

رشكة البرتوكيامويات البرتولية(..........................27   

• إحصائيات أبحاث الكليات )من سبتمرب 2013 

   إىل مارس 2014(...............................................32

• د.أمين يزور مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث.......34
• وفد اململكة املتحدة يزور 

    مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث...................34

• قطاع األبحاث يعلن عن تقديم طلبات األبحاث 

    من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي...................35

• ورشة عمل                            .......................35  

Thomson Reuters

 مايو/ يونيو 2014

)19 ص   ...... )تتمة    

2014 األبحاث  قطاع  إصدارات  أحدث  من  مجموعة 

دوراً  تلعب  األبحاث  قطاع  إصدارات 
البحثي  النشاط  توثيق  في  رئيساً 
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حيث  للمواقع،  جديدة  مطوية 

والتحكيم،  املضافة،  املحتويات  ستتضمن 

من  وغريها  الجديدة،  واالتفاقيات 

مفهوم  تصميم  تم  وقد  التحديثات. 

مراحل  يف  سريها  وجاٍر  للمطوية  جديد 

إضافًة   . قريباً إلصدارها  النهائية  اإلنتاج 

األبحاث  قطاع  يستعد  سبق،   ما  لكل 

العلمي  امللصق  أليام  السنوي  للتنظيم 

والكليات  العلمية  للكليات   2015/2014

اإلنجازات  بعرض  سنوي  كالتزاٍم  اإلنسانية، 

التوقعات  ومع  الكليات.  لجميع  البحثية 

فعاليات  يف  الخارجية  املؤسسات  مبشاركة 

تنافسية.  أكرث  الحدث  سيكون  امللصق، 

غري  الرئيسة  الفعاليات  هذه  حجم  ويعترب 

لقطاع  حقيقياً  تحدياً  وتشكل  مسبوق، 

االلتزامات  بجميع  للوفاء  املطبوعات 

من  املتنامي  العدد  هذا  تجاه  املطلوبة 

النهائية.  ومواعيدها  الضخمة  األنشطة 

األنشطة  لهذه  اإلعداد  عملية  وتتطلب 

عنها،  اإلعالن  يف  يتمثل  كبرياً  مجهوداً 

امللصقات  من  املئات  وطباعة  وإعداد 

الكاملة  اإلعالمية  املواد  وتجهيز  العلمية، 

وغريها.  وملصقات  وكتيبات  مطويات  من 

شامل  كتيب  إعداد  يتم  ذلك،  إىل  إضافًة 

يف  عرضها  تم  التي  امللصقات  لجميع 

نسخة  عىل  يحتوي  حيث  امللصق،  يوم 

مام  املشارك،  العلمي  للملصق  مصغرة 

قطاع  تحديات  من  ويزيد  الجهود  يضاعف 

. ت ملطبوعا ا

العمل  يسري  أن  يجب  ماسبق،  جانب  وإىل 

لقطاع  السنوي  التقرير  إعداد  يف  املعتاد 

الصورة  لتقديم   ،2014/2013 األبحاث 

القطاع،  إلنجازات  السنوية  التحليلية 

املتنوعة،  وأنشطته  الجديدة،  ومبادراته 

املستقبلية.  وأهدافه  الجارية،  وبرامجه 

من  سلسلة  تحديث  أيضاً  حالياً  ويجري 

الدكتوراه،  مابعد  باحث   ( اإلصدارات 

الباحثني،  وجوائز  الباحث،  وكريس 

العليا،  الدراسات  طلبة  مشاريع  وجائزة 

العلمي(،  البحث  لجان  عمل  وإرشادات 

من  القادم  العدد  يف  العمل  سيبدأ  كام 

ويقع   .2015 مارس/إبريل  األبحاث  نرشة 

سلسلة  من   21 النسخة  أيضاً  اإلعداد  قيد 

 2012/2011 املمولة  األبحاث  إصدار 

عماًل  يتطلب  والذي   ،2013/2012  –

الجارية  املشاريع  كل  لتجميع  مكثفاً 

الخارجية،  واملشاريع  واملستكملة، 

جميع  يف  العليا  الدراسات  طلبة  ومشاريع 

عىل  للحفاظ  تبذل  جهود  وهي  الكليات، 

التي  التاريخية  السلسلة  استمرارية 

يف  الزمان  من  عقدين  من  ألكرث  امتدت 

كليات  جميع  يف  املمولة  األبحاث  توثيق 

القطاع  تطورات  وملواكبة  الكويت.  جامعة 

أيضاً  الرتكيز  سيتم  الجديدة،  ومبادراته 

الخاصة  الجديدة  اإلصدارات  متطلبات  عىل 

وتهدف  املستحدثة.  واألنشطة  بالربامج 

العام  الوعي  نرش  إىل  الجديدة  املطبوعات 

وأنشطتها  املؤسسية  العمليات  وعوملة 

مصادر  اإلصدارات  تشكل  حيث  املختلفة، 

واملعتمدة  املوثوقة  املعلومات  وقنوات 

محلياً  املتطورة  املؤسسية  الصورة  لتقديم 

أهم  أحد  الهدف  هذا  ويشكل   . وعاملياً

حيث  األبحاث،  قطاع  إسرتاتيجية  جوانب 

واإلصدارات  املطبوعات  عىل  االعتامد 

القيمة  للمعلومات  املوسع  النرش  لتحقيق 

املؤسسية،  العلمية  التطورات  حول 

يف  جميعاً  ووضعها  واإلنجازات،  والربامج، 

العاملية. االهتامم  دائرة 

فرتة  عىل  األبحاث  قطاع  إقبال  ومع 

جهوداً  تتطلب  التي  باألنشطة  مليئة 

تنشغل  املطبوعات،  قطاع  من  مضاعفة 

نائب  ملكتب  التابعة  األخرى  اإلدارات 

الدوري  باإلصدار  لألبحاث  الجامعة  مدير 

واإلسرتاتيجية  العلمية  للمطبوعات 

هذه  وتتضمن  املحددة.  مواعيدها  يف 

التي  العلمية  املجالت  اإلصدارات 

 ،)APC ( العلمي  النرش  مجلس  يصدرها 

يصدرها  التي  والثقافية  العلمية  والوثائق 

العربية  والجزيرة  الخليج  دراسات  مركز 

اإلدارات  هذه  وتستمر   .)CGAPS (

واملجالت  الوثائق  إصدار  يف  العام  طوال 

العلمية  والدراسات  والتقارير  والكتيبات 

املواد  جانب  إىل  والثقافية،  والبحثية 

هذه  جميع  وتشكل  املتنوعة.  اإلعالمية 

إلسرتاتيجية  الرئيس  املصدر  اإلصدارات 

األبحاث،  بقطاع  الخاصة  املطبوعات 

نحو  املؤسيس  التوجه  عن  تعرب  حيث 

هذا  خالل  ومن  العاملي.  الحضور  تحقيق 

التي  املطبوعات  ييل  فيام  نقدم  اإلطار، 

نائب  ملكتب  التابعة  اإلدارات  أصدرتها 

األبحاث،  قطاع   ( لألبحاث  الجامعة  مدير 

دراسات  ومركز  العلمي،  النرش  ومجلس 

فرتة  مدى  عىل  العربية(  والجزيرة  الخليج 

:  2014 سبتمرب  إىل  مارس  من  أشهر   6

إبريل  )من  األبحاث  قطاع  1- إصدارات 

 :  ) 2014    إىل سبتمرب 

قطاع  نرشة    

عدد  األبحاث، 

مايو/يونيو 2014: 

يف  إصداره  وتم 

 ،2014 يونيو 

عىل  ركز  حيث 

من  الفرتة  يف  والفعاليات  الرئيسة  األنشطة 

متيز  وقد   .2014 يونيو  إىل   2013 نوفمرب 

مخترص  تحلييل  تقرير  بتقديم  العدد  هذا 

العام  خالل  األبحاث  قطاع  إنجازات  حول 

عىل  الرتكيز  مع   ،2013/2012 األكادميي 

والتطورات.  واألنشطة  الفعاليات  أهم 

ملحات   “ إصدار  أيضاً عىل  العدد  هذا  وركز 

حيث   ،“  2014  – الكويت  جامعة  عن 

وتطلعاته  الجامعة  مدير  رؤية  إىل  تطرق 

مصاف  إىل  ونقلها  الكويت  جامعة  لتطوير 

اعتامداً  العامل  حول  املرموقة  الجامعات 

البحثي.  وامتيازها  العلمي  إبداعها  عىل 

شاملة  تغطية  أيضاً  النرشة  تضمنت  وقد 

 ،2014 العلمي  امللصق  يوم  لفعاليات 

األبحاث  قطاع  ينظمه  سنوي  نشاط  وهو 

جانب  إىل  واإلنسانية،  العلمية  للكليات 

 SPSS عمل  بورشة  الخاصة  التغطية 

اإلنسانية.  للكليات  القطاع  نظمها  التي 

خاص  تقرير  عىل  أيضاً  العدد  هذا  واحتوى 

أقيم  الذي  باالحتفال 

        
        

   May/June 2014 Highlights

          
          

  Events, Activities, Happenings…

         
         

         
        

May/June 2014

و/ يونيو
أهم أحداث ماي

2014

حة...27
صف

الفعاليات...  ، األنشطة  املناسبات، 

صفحة ...2و3

صفحة ...5

        
     Inside...

•  Humanities & Social Sciences

    Posters Day ........
.........

.........
....2

• Sciences Poster day........
.........

.3

• KU-UK Universities Session......4

• Kuwait University at a Glance, 

     2013/14.........
.........

.........
.........

..5

• RS roundtable Session.........
.....8

• Multi-awards Ceremony........
.....9

•  RS hosts SPSS 2-Day 

    Workshop.........
.........

.........
......10 

• Distinguished Research

    Series - 6.........
.........

.........
.......1

4

• Latest OVPR Publications.........1
8

• Research Sector Achievements 

    (Summary Report) 2012/13......22 

• Joint Project (KU-KNPC-PIC)

    Closure Ceremony.........
...........

....27

• Statistics on Faculty Research

    (Sept. 2013 to Feb., 2014)..........
32

•  Dr. Ayman visits OVPR.........
....34

• UK Delegation visits OVPR........3
4 

• RS announces Call for 

    Research Proposals (KFAS).......3
5 

•  Thomson Reuters workshop.....35 

       K
U at a Glance    

2013/14

      Page…5

    Page…2/3
Sciences & Humanities 

Posters Event

       K
U-KNPC- PIC  Joint 

       Project Ceremony

      Page…27

فعاليات امللصق العلمي 

)للكليات اإلنسانية و العلمية( 

احتفالية املشروع املشترك 

بني جامعة الكويت وشركة 

البتروكيماويات - شركة 

البترول الكويتية الوطنية

حملات عن جامعة الكويت 

2014/2013

 

•  يوم امللصق العلمي للكليات اإلنسانيات والعلوم

2..........
..........

..........
..........

..........
   االجتامعية.....

3..........
..........

• يوم امللصق العلمي للكليات العلمية.

•  لقاء جامعة الكويت

4..........
..........

..........
   مع جامعات اململكة املتحدة.

5..........
•   ملحات عن جامعة الكويت 2014/2013....

8..........
•   إجتامع قطاع األبحاث مع أ.د. صالح بدير..

9..........
..........

..........
..........

•  حفل توزيع الجوائز ..

SPSS قطاع األبحاث يستضيف ورشة عمل  •

10..........
..........

..........
    عىل مدى يومني متتاليني .....

14..........
..........

..........
• سلسلة األبحاث املتميزة -  6

• أحدث مطبوعات مكتب نائب مدير

 18..........
..........

..........
..........

ث......
    الجامعة لألبحا

• إنجازات قطاع األبحاث

22..........
..........

.........2
   )تقرير مخترص( 013/2012

• الحفل الختامي للمرشوع املشرتك )جامعة الكويت-

     رشكة البرتول الوطنية الكويتية  - 

   27..........
..........

ة(......
رشكة البرتوكيامويات البرتولي

• إحصائيات أبحاث الكليات )من سبتمرب 2013 

32..........
..........

..........
..........

.......)2
   إىل مارس 014

ث.......34
• د.أمين يزور مكتب نائب مدير الجامعة لألبحا

• وفد اململكة املتحدة يزور 

34..........
ث.........

    مكتب نائب مدير الجامعة لألبحا

• قطاع األبحاث يعلن عن تقديم طلبات األبحاث 

35..........
ي.........

    من مؤسسة الكويت للتقدم العلم

35..........
..........

...      
         

         
 • ورشة عمل    

Thomson Reuters

 مايو/ يونيو 2014

                   May/June 2014 Highlights

                      Events, Activities, Happenings…

                                   

May/June 2014

أهم أحداث مايو/ يونيو

2014

صفحة...27

الفعاليات...  ، األنشطة  املناسبات، 

صفحة ...2و3

صفحة ...5

             Inside...
•  Humanities & Social Sciences

    Posters Day ..............................2

• Sciences Poster day..................3

• KU-UK Universities Session......4

• Kuwait University at a Glance, 

     2013/14......................................5

• RS roundtable Session..............8

• Multi-awards Ceremony.............9

•  RS hosts SPSS 2-Day 

    Workshop.................................10 

• Distinguished Research

    Series - 6..................................14

• Latest OVPR Publications.........18

• Research Sector Achievements 

    (Summary Report) 2012/13......22 

• Joint Project (KU-KNPC-PIC)

    Closure Ceremony........................27

• Statistics on Faculty Research

    (Sept. 2013 to Feb., 2014)..........32

•  Dr. Ayman visits OVPR.............34

• UK Delegation visits OVPR........34 

• RS announces Call for 

    Research Proposals (KFAS).......35 

•  Thomson Reuters workshop.....35 

       KU at a Glance    
2013/14      Page…5

    Page…2/3

Sciences & Humanities 

Posters Event

       KU-KNPC- PIC  Joint 

       Project Ceremony
      Page…27

فعاليات امللصق العلمي 

)للكليات اإلنسانية و العلمية( 

احتفالية املشروع املشترك 

بني جامعة الكويت وشركة 

البتروكيماويات - شركة 

البترول الكويتية الوطنية

حملات عن جامعة الكويت 
2014/2013

 

•  يوم امللصق العلمي للكليات اإلنسانيات والعلوم

   االجتامعية.......................................................2

• يوم امللصق العلمي للكليات العلمية.....................3
•  لقاء جامعة الكويت

   مع جامعات اململكة املتحدة...............................4

•   ملحات عن جامعة الكويت 2014/2013..............5

•   إجتامع قطاع األبحاث مع أ.د. صالح بدير............8

•  حفل توزيع الجوائز ..........................................9

SPSS قطاع األبحاث يستضيف ورشة عمل  •

    عىل مدى يومني متتاليني ...................................10

• سلسلة األبحاث املتميزة -  6..............................14

• أحدث مطبوعات مكتب نائب مدير

    الجامعة لألبحاث..............................................18 
• إنجازات قطاع األبحاث

   )تقرير مخترص( 2013/2012.............................22

• الحفل الختامي للمرشوع املشرتك )جامعة الكويت-

     رشكة البرتول الوطنية الكويتية  - 

رشكة البرتوكيامويات البرتولية(..........................27   

• إحصائيات أبحاث الكليات )من سبتمرب 2013 

   إىل مارس 2014(...............................................32

• د.أمين يزور مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث.......34
• وفد اململكة املتحدة يزور 

    مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث...................34

• قطاع األبحاث يعلن عن تقديم طلبات األبحاث 

    من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي...................35

• ورشة عمل                            .......................35  

Thomson Reuters

 مايو/ يونيو 2014

)20 ص   ...... )تتمة    

••

19

               )  18 ...  )من صفحة  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات 



www.ovpr.kuniv.edu/research
                                                                                            
www.kuniv.edu

اإلسرتاتيجية  التطورات  إطار  يف  الكويت 

كافة  اإلصدار  ويغطي  العوملة.  ومفاهيم 

التحتية،  البنية  من  املؤسسية  الجوانب 

األكادميية  والعمليات  التاريخية،  والرحلة 

أيضاً  الرتكيز  وتم  املختلفة.  واإلدارية  والبحثية 

الكويت  جامعة  حققتها  التي  التطورات  عىل 

وكلياتها  املجاالت،  كافة  يف  وتوسعها  ومنوها 

والبحثية،  األكادميية  والربامج  الجديدة، 

ومستوى  الجامعي  املستوى  عىل  والطلبة 

والخدمات  واملصادر  العليا،  الدراسات 

املتنوعة. وقد قدم اإلصدار العنارص األساسية 

الخاصة  وتطلعاته  الجامعة  مدير  رؤية  يف 

من  مؤسسة  إىل  الكويت  جامعة  بتحويل 

يف  املعتمدة  وبحثياً،  علمياً  النخبة  مؤسسات 

الجودة واالمتياز.  برامجها عىل أعىل مقاييس 

وأهدافها  الكويت  جامعة  ملهمة  تقدميه  ومع 

عن  ملحات   “ إصدار  يسلط  اإلسرتاتيجية، 

عىل  الضوء   ”2014  – الكويت  جامعة 

الكويت ورسعة  جامعة  يف  العلمية  العمليات 

الجديدة  الجامعية  املدينة  فيها  مبا  تطورها، 

عاملياً  مركزاً  لتصبح  طراز  أحدث  عىل  املنشأة 

اإلصدار  ويقدم  العليا.  والدراسات  لألبحاث 

الكويت  جامعة  كليات  لجميع  مخترصاً  وصفاً 

ونشاطها  الرئيسة،  وبرامجها  كلية(،   17(

ويحصل  املقدمة.  والخدمات  البحثي، 

األركان  أهم  أحد  كونه  العلمي،  البحث 

عىل  الكويت،  جامعة  عليها  تقوم  التي 

واضحاً  نشاطه  يظهر  حيث  خاص،  اهتامٍم 

البحثية،  للمنح  املحكم  النظام  خالل  من 

ذات  األبحاث  إلنجاز  املتميزة  والخدمات 

جانب  إىل  العاملي،  واالعتامد  العالية  الجودة 

الحضور  لتحقيق  والرشاكات  التعاون  دعم 

بتحسني  الخاصة  التطلعات  وإنجاز  العاملي، 

ويحتوي  الكويت.  لجامعة  العاملي  التصنيف 

الجامعة  ملواقع  خالبة  صور  عىل  اإلصدار 

للقارئ  متكاملة  صورة  لتقديم  املختلفة 

الكويت،  لجامعة  العلمية  القوة  نقاط  حول 

املتوفرة  والفرص  املتقدمة،  البحثية  وبيئتها 

القطاع  ويستهدف  املستمر.  والتطور  للنمو 

تحقيق  بهدف  العامل  أنحاء  جميع  من  القراء 

الكويت  جامعة  بربامج  للوعي  نرش  أوسع 

والعلامء  املؤسسات  ملختلف  وإيصالها 

يف  ستسهم  التي  الخربات  لجذب  والطلبة، 

العلمية  مكانتها  وتقوية  املؤسسة  تعزيز 

وتوزيعه  اإلصدار  إطالق  تم  وقد  والبحثية. 

كام  واإلنجليزية،  العربية  باللغتني  بتوسع 

ميكن االطالع عليه من خالل الروابط اآلتية :

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

groups/ku/documents/ku_content/

ku_012772.pdf   (at KU website).

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

publications/glance14_en. pdf  (at KU 

website).

بجائزة  والفائزين  املتميزين،  الباحثني  لتكريم 

والحاصلني  العليا،  الدراسات  طلبة  مشاريع 

احتواءه عىل  إىل جانب  االخرتاع،  براءات  عىل 

الناجح  باالستكامل  الخاصة  الجلسة  تغطية 

ورشكة  الكويت  جامعة  بني  املشرتك  للمرشوع 

صناعة  ورشكة  الوطنية  الكويتية  البرتول 

البرتولية.  الكيامويات 

املشرتكة  الجلسة  النرشة  محتويات  وجاء ضمن 

بني جامعة الكويت وجامعات اململكة املتحدة، 

واالجتامع الذي عقد مع الوفد الزائر من جامعة 

العدد  هذا  يف  وجاء  الشاملية.  كاروالينا  والية 

أيضاً الجزء السادس من سلسلة األبحاث املتميزة 

واألوراق  التقارير  ملخصات  عىل  املعتمدة 

البحثية للفائزين باملكافآت البحثية التشجيعية، 

الشامل إلحصائيات  التحلييل  التقرير  إىل جانب 

 2013 سبتمرب   ( أشهر   6 خالل  الكليات  أبحاث 

تغطية  عىل  العدد  واحتوى   .)  2014 فرباير  إىل 

خالل  األبحاث  قطاع  إصدارات  لجميع  شاملة 

إىل   ،2014 مارس  إىل   2013 سبتمرب  من  الفرتة 

 Thomson عمل  بورشة  تتعلق  مواضيع  جانب 

التي  األبحاث  طلبات  لتلقي  والدعوة   ،Reuters

العلمي،  للتقدم  الكويت  مؤسسة  أطلقتها 

القطاع خالل  استقبلهم  الذين  والزوار  والوفود 

تم إصدار هذا  القراء،  الفرتة. وملعلومات  هذه 

كام  موسع،  بشكل  وتوزيعه  النرشة  من  العدد 

اإللكرتوين  املوقع  خالل  من  عليه  االطالع  ميكن 

)http://www.ovpr.kuniv.edu(. متت طباعته 

واإلنجليزية. العربية  باللغتني  وإصداره 

عن  ملحات     

الكويت  جامعة 

بعد   :  2014  –

النسخة  إصدار 

يف  اإللكرتونية 

عام 2014/2013 
مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتونية  املواقع  عىل 

الجامعة لألبحاث وقطاع األبحاث، عمل القطاع 

إصدار  من  املطبوعة  النسخة  تجهيز  عىل 

يف   ”2014  – الكويت  جامعة  عن  ملحات   “

لجامعة  متكاملة  لتقديم صورة   ،2014 سبتمرب 

قطاع  رؤية    

 ، ث بحا أل ا

 ، مهمته و

فه  ا هد أ و

تيجية  ا سرت إل ا

– 2014 : وتم 

ملصق  هيئة  عىل  وإصدارها  إعدادها 

القطاع  رؤية  لتقدم   ،2014 أغسطس  يف 

أعاد  وقد  تيجية.  اإلسرتا وأهدافه  ومهمته 

مع  لتتوافق  ومهمته  رؤيته  صياغة  القطاع 

وأهدافها  ومهمتها  الكويت  جامعة  رؤية 

لتوجهات  ا تحديد  تم  حيث  تيجية،  اإلسرتا

تضمنت  وقد  الكليات.  ألبحاث  لرئيسة  ا

لرامية  ا وتطلعاته  آماله  القطاع  مهمة 

األبحاث  إلنجاز  الكليات  تشجيع  إىل 

لية،  لعا ا والجودة  واالبتكار  األصالة  ذات 

والوصول  الجديدة،  املعرفة  واكتشاف 

يا  والقضا للمشاكل  املالمئة  للحلول 

يف  األساسية  العنارص  وتركز  املختلفة. 

عىل  للقطاع  تيجية  اإلسرتا األهداف 

جامعة  يف  العلمي  البحث  مستوى  رفع 

اإلنتاجية،  زيادة  خالل  من  الكويت 

األولويات،  وأبحاث  األداء،  وتعزيز 

املخرجات  واستثامر  العمل،  وإتقان 

تبادل  عرب  منها  واالستفادة  لبحثية  ا

االقتصادية  القطاعات  بني  الخربات  ونقل 

وتهدف   . وغريها والصناعية  واالجتامعية 

••

••
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لتقدم   2014 أكتوبر  يف  إصدارها  وتم 

نائب  ملكتب  املحدثة  ملية  لعا ا لصورة  ا

األبحاث.  وقطاع  لألبحاث  لجامعة  ا مدير 

لربامج  ا حول  املعلومات  املطوية  وتتضمن 

لخدمات  وا واألنشطة،  لرئيسة،  ا لبحثية  ا

تركز  كام  لكويت،  ا جامعة  يف  املقدمة 

مختلف  يف  لعلمية  ا لتطورات  ا عىل 

لجديدة،  ا كات  والرشا لبحثية،  ا املجاالت 

لجديدة  ا لتحديثات  وا ملتوفرة،  ا لفرص  وا

اإللكرتوين  لتحكيم  ا لخدمة  املتضمنة 

لبحثية،  ا للمنح  اإللكرتوين  لطلب  وا

وبلوغ  العلمي،  للبحث  العميل  التطبيق 

أبحاث لحضور  عاملياً  املرموق  املستوى 

مضاعفة  خالل  من  الكويت  جامعة 

البحثية  أوراقها  نرش  وزيادة  مشاركتها، 

وإدراجها  العاملية،  واملؤمترات  املجالت  يف 

وتوسعة  التصنيفات،  أفضل  قوائم  ضمن 

وتفعيل  االخرتاع،  براءات  تسجيل  قاعدة 

العلمية  املنهجيات  وتطوير  اإلعالم،  دور 

ومذكرات  املشرتكة  االتفاقيات  عرب 

املحلية  البحثية  املؤسسات  مع  التفاهم 

والندوات  املؤمترات  وتنظيم  والعاملية، 

واإلقليمية.  املحلية  العلمية  واللقاءات 

ستستمر  املهمة،  هذه  إنجاز  وخالل 

قطاع  يف  املتقدمة  التحتية  البنية 

البحثية  باملنح  الخاص  ونظامه  األبحاث 

إلنجاز  الكليات  جهود  ورعاية  دعم  يف 

بتحقيق  والتعجيل  األهداف،  هذه 

وقد  العاملية.  املؤسسية  التطلعات 

باللغتني  وإصداره  امللصق  طباعة  متت 

االطالع  ميكن  كام  واإلنجليزية،  العربية 

اإللكرتوين  املوقع  خالل  من  عليه 

لألبحاث.  الجامعة  مدير  نائب  ملكتب 

يستعد   ،2015/2014 األكادميي  م  للعا

لية  لفعا ا فة  الستضا األبحاث  قطاع 

عن  األول  لإلعالن  بتعميمه  لسنوية  ا

ملصق.  هيئة  عىل  نعقادها  ا موعد 

جميع  يف  امللصق  توزيع  تم  وقد 

املوقع  عىل  عرضه  تم  كام  لكليات،  ا

لجامعة  ا مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتوين 

إلعالن  وا ، ث لألبحا

يتوفر  لذلك،  األسنان.  طب  لكلية  األسنان 

واسع  لقطاع  الوصول  ميزة  حالياً  للباحثني 

املبتكرة  األبحاث  إلنجاز  البحثية  املجاالت  من 

البحثية  للمجاالت  جديدة  رموزاً  تتطلب  التي 

إطار  داخل  لبحثهم  مستقلة  هوية  إلعطاء 

الواسع.  العلمي  املجال 

جديداً  بعداً  التحديث  عملية  وتضيف 

بتصنيف  املتعلقة  األبحاث  قطاع  لجهود 

الكليات،  قبل  من  مؤخراً  املقرتحة  املجاالت 

بيانات  قاعدة  تعزيز  عىل  سيعمل  مام 

دائم  بشكل  املتنامية  البحثية  املجاالت 

وقد  العلمية.  واألقسام  الكليات  جميع  يف 

من  املطلوبة  التحديثات  القطاع  تلقى 

املراجعة  عمليات  بعدها  لتبدأ  الكليات 

بالشكل  اإلصدار  ليظهر  والتنسيق 

بالنسختني  اإلصدار  ويقدم  املطلوب. 

إىل  يهدف  حيث  واملطبوعة،  اإللكرتونية 

قوائم  أحدث  إىل  الباحثني  وصول  تسهيل 

كام  الهتامماتهم،  املالمئة  األبحاث  مجاالت 

متناولهم،  يف  مفيد  عميل  كمرجع  يعمل 

املوقع  عرب  إليه  الوصول  ميزة  جانب  إىل 

باللغتني  وإصداره  إنتاجه  تم  اإللكرتوين. 

واإلنجليزية.  العربية 

من  ضخم  لعدد  شاماًل  تحديثاً  املرشد 

الكليات.  جميع  يف  البحثية  املجاالت 

ليضم  اإلصدار  تصميم  إعادة  متت  وقد 

حديثاً  املنشأة  الكليـات  متطلبــات 

وهندسة  علوم  وكلية  العامرة،  )كلية 

مسمى  تغيري  جانب  إىل  الحاسوب(، 

العلوم  كلية  إىل  الجامعية  البنات  كلية 

وتم  الجديدة.  أقسامها  وإدراج  الحياتية 

التوسعات  لجميع  الالزم  االهتامم  إعطاء 

أقسام  إضافة  مع  الجديدة،  واإلضافات 

والنطق  السمع  وعلوم  املهني  العالج 

وإضافة  املساعدة،  الطبية  العلوم  لكلية 

طب  ومامرسة  العام  األسنان  طب  أقسام 

   املرشد ملجاالت 

األبحاث – 2014: 

النسخة  تقدم 

بعة  لسا ا

إصدار  من 

    

       مطوية  املواقع 

ملكتب  اإللكرتونية 

مدير  نائب       

لألبحاث  الجامعة 

 – األبحاث  وقطاع 

:2014

املكافآت  عىل  لحاصلني  ا بأسامء  وقامئة 

ئز  بجوا ئزين  لفا وا لتشجيعية،  ا لبحثية  ا

من  باحث  وأفضل  ملتميز  ا لباحث  ا

ريع  مشا ئزة  بجا ئزين  لفا وا لشباب،  ا

نات  بيا وقواعد   ، لعليا ا لدراسات  ا طلبة 

لحاصلني  وا لبحثية،  ا واألولويات   ،JCR

االخرتاع.  ءات  برا عىل 

األبحاث  قطاع  رؤية  فة  إضا وتم 

تيجية  اإلسرتا فه  وأهدا ومهمته 

لكويت  ا جامعة  رؤية  مع  لتوافق  با

وتوفر  ملية.  لعا ا تها  وتطلعا ومهمتها 

من  نسخة  ألحدث  وصوالً  املطوية 

لعلمي  ا لبحث  ا دعم  ءات  وإجرا قواعد 

متطلبات  تتضمن  كام   ،)2013 (

ريع،  للمشا ئية  لنها وا املرحلية  رير  لتقا ا

ويتم  لتقييم.  ا عملية  جانب  إىل 

دوري  بشكل  ئيات  اإلحصا تحديث 

أحدث  لتقديم  اإللكرتونية  قع  ملوا ا عىل 

مجال  يف  رية  لجا ا للتطورات  صورة 

لكويت،  ا جامعة  يف  لعلمي  ا لبحث  ا

قطاع  مطبوعات  أحدث  تقدم  بينام 

ومعتمدة  موثوقة  معلومات  األبحاث 

واألولويات،  لبحثية،  ا لربامج  ا حول 

إنتاجها  تم  املختلفة.  واإلنجازات 

يف  واإلنجليزية  لعربية  ا للغتني  با

 .2014 كتوبر  أ

سلفة  ندوة    

التمهيدي  البحث 

2014 ) امللصق ( : 

ندوة  جدولة  مع 

لبحث  ا سلفة 

ي  لتمهيد ا

••

•
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:  2014 سبتمرب  إىل  مارس  من  الفرتة  خالل 

لجزيرة  وا لخليج  ا دراسات  مجلة   

 ،152 لعدد  ا  ،40 املجلد  لعربية،  ا

.2014 ير  ينا

لجزيرة  وا لخليج  ا دراسات  مجلة   

 ،153 لعدد  ا  ،40 املجلد  لعربية،  ا

.2014 بريل  إ

املجلد  االجتامعية،  لعلوم  ا مجلة   

.2014 األول،  لعدد  ا  ،42

املجلد  االجتامعية،  لعلوم  ا مجلة   

.2014 لثاين،  ا لعدد  ا  ،42

لعلوم  وا اآلداب  حوليات   

مارس   ،34 املجلد  االجتامعية، 

.2014

لعلوم  وا اآلداب  حوليات   

يونيو   ،34 املجلد  االجتامعية، 

.2014

رية،  اإلدا للعلوم  لعربية  ا املجلة   

لثالث،  ا لعدد  ا  ،21 املجلد 

.2014 سبتمرب 

لدراسات  وا الرشيعة  مجلة   

 ،96 لعدد  ا  ،29 املجلد  اإلسالمية، 

.2014 مارس 

نية،  اإلنسا للعلوم  لعربية  ا املجلة   

.2014  ،126 لعدد  ا  ،32 املجلد 

اإلنسانية،  للعلوم  العربية  املجلة   

.2014 املجلد 32، العدد 127، صيف 

إىل  وتهدف  لألبحاث،  لجامعة  ا مدير 

بسلفة  لخاصة  ا ءات  اإلجرا تقديم 

برامج  جانب  إىل  لتمهيدي،  ا لبحث  ا

باملنح  لخاص  ا ونظامه  األبحاث،  قطاع 

فآته  ومكا ته  خدما وجميع  لبحثية،  ا

لبحث  ا سلفة  وتخصص  لتشجيعية.  ا

لتدريس  ا هيئة  ء  ألعضا لتمهيدي  ا

لهم  كتشجيع  فقط  لجدد  ا لكويتيني  ا

املمول  لبحثي  ا لنشاط  ا يف  املشاركة  عىل 

لسلفة  ا وتقدم  لكويت.  ا جامعة  يف 

انضموا  لذين  ا لتدريس  ا هيئة  ء  ألعضا

سبتمرب  من  لفرتة  ا يف  لكويت  ا لجامعة 

 .2014 سبتمرب  إىل   2012

إلثنني  ا يوم  يف  لندوة  ا عقد  وسيتم 

عة  لسا ا يف   2014 كتوبر  أ  27 فق  ملوا ا

رقم  ملؤمترات  ا عة  قا يف  ظهراً   12 .30

موقع  معية،  لجا ا رة  إلدا ا مبنى   ، )119 (

وينتهز  لكويت.  ا جامعة  لدية،  لخا ا

يضاً  ا لية  لفعا ا هذه  األبحاث  قطاع 

لجدد  ا لتدريس  ا هيئة  ء  بأعضا للرتحيب 

ملنح  ا م  وبنظا لسلفة  ا يا  مبزا وتوعيتهم 

ره  وإصدا طباعته  متت  ككل.  لبحثية  ا

واإلنجليزية.  لعربية  ا للغتني  با

)من  العلمي  النرش  مجلس  إصدارات   -2

 :)  2014 سبتمرب  إىل  مارس      

اإلصدار  يف  العلمي  النرش  مجلس  استمر 

العلمية  للمجالت  املنتظم  الدوري 

للباحثني  موفراً  الكويت،  جامعة  يف 

املقاالت  من  ومتنوعة  كبرية  مجموعة 

مختلف  يف  إنجازها  تم  لتي  ا والدراسات 

قامئة  ييل  وفيام  واملعرفة.  العلم  فروع 

العلمية  املجالت  من  األعداد  بأحدث 

العلمي  النرش  مجلس  أصدرها  التي 

املجلد  للعلوم،  لكويت  ا مجلة   

.2014 يو  ما  ، )2 (  41

لخليج    ا دراسات  مركز  رات  3-إصدا

: لعربية  ا لجزيرة  وا   

وبرامجه  أنشطته  تنظيم  يف  املركز  استمر 

أصدر  كام   ، م  لعا ا ر  مدا عىل  ملتنوعة  ا

املعلومات  ومصادر  لوثائق  ا أحدث 

: كاآليت  دوري  بشكل 

منطقة  يف  رية  لجا ا األحداث  سجل  أ - 

وهو  لعربية:  ا لجزيرة  وا لخليج  ا

األحداث  ويوثق  يرصد  ر  إصدا

لجزيرة  وا لخليج  ا منطقة  يف  رية  لجا ا

ويف   . دورياً ويصدرها  لعربية  ا

دراسات  مركز  نظم  لسياق،  ا هذا 

لية  فعا لعربية  ا لجزيرة  وا لخليج  ا

دولة  يف  األطفال  يا  قضا  “ بعنوان 

لقاعة  ا يف  لخليج”،  ا ودول  لكويت  ا

االجتامعية،  لعلوم  ا كلية  لدولية،  ا

.2013 سبتمرب   16 يف 

لخاصة:  ا رات  اإلصدا ب-سلسلة 

عىل  تعتمد  محكمة  سلسلة  وهي 

حيث  املتخصصة،  لبحثية  ا األوراق 

بعنوان  دراسة  ئج  نتا املركز  أصدر 

وشعور  لوطنية  ا لهوية  ا تحديات   “

طلبة  من  عينة  لدى  املواطنة 

متثلت  بينام  لكويت”،  ا جامعة 

توصيات  يف  ته  را إصدا أحدث 

حول  مؤخراً  عقدها  لتي  ا لندوة  ا

املجتمع  يف  لطفولة  ا يا  “قضا

كاآليت: املعارص”، 

مختلف  يتضمن  تقريراً  املركز  أصدر   •

ت لتوصيا ا

يعترب  حيث  اإلعالم،  قنوات  يف  عنه 

لكليات  ا لدعوة  مبكراً  إعالناً  

لندوة.  ا يف  للمشاركة 

لندوة  ا تفاصيل  امللصق  ويقدم 

نائب  ية  رعا تحت  ستعقد  لتي  ا

     أحدث إصدارات مجالت مجلس النشر العلمي

••
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يا  قضا  “ وة  ند عن  تجة  لنا ا  

 ، ” رص ملعا ا ملجتمع  ا يف  لطفولة  ا

ملوسم  ا يف  ىل  ألو ا وة  لند ا وهي 

وقد   .2 0 1 4 / 2 0 1 3 يف  لثقا ا

يومني  ى  مد عىل  وة  لند ا ت  عقد

معة  جا ير  مد وحضور  ية  برعا

 1 0 تضمنت  حيث   ، يت لكو ا

نب  لجوا ا ولت  تنا علمية  عروض 

 ، فية لثقا وا  ، عية الجتام ا

 ، ية لرتبو وا  ، لنفسية وا

يف  لطفولة  با ملتعلقة  ا لصحية  وا

. رصة ملعا ا ت  ملجتمعا ا

لوطنية  ا لهوية  ا “تحديات   •

من  عينة  لدى  طنة  ملوا ا وشعور 

وهي  لكويت”،  ا معة  جا طلبة 

يا  لقضا ا مختلف  ولت  تنا سة  درا

لصلة  ا ذات  سية  لسيا وا االجتامعية 

تطبيقها  وتم  لوطنية،  ا لهوية  با

لقياس  لطلبة  ا من  عينة  عىل 

واإلعالم  لعوملة  ا مل  عوا تأثريات 

 . ثة لحدا ا بعد  وما

لندوات:  وا املؤمترات  ج- سلسلة 

لتي  ا لندوات  وا املؤمترات  وتوثق 

لعام. ا خالل  املركز  يقيمها 

رة  مختا وثائق  من  مجلدات  د- 

لجزيرة  وا لخليج  ا مبنطقة  تتعلق 

لجغرايف:  ا وجوارها  لعربية  ا

لحيوية  ا ئق  لوثا ا وتجمع 

لرسمية  ا لهيئات  ا عن  لصادرة  ا

عىل  تركز  لتي  ا لخليج  ا منطقة  يف 

لسياسية  ا ليات  لفعا وا األحداث 

واالجتامعية  واالقتصادية 

. فية لثقا ا و

أطروحات  خالصات  سلسلة  ه- 

وتقدم   : ه  لدكتورا وا املاجستري 

املاجستري  ئل  رسا خالصات 

املركز  أصدر  وقد  ه.  لدكتورا وا

لسلسلة  ا من   19 لعدد  ا مؤخراً 

يبقى  به،  يقوم  لذي  ا لدور  ا ولحيوية 

ئم  دا دؤوب  سعي  يف  املطبوعات  قطاع 

لتي  ا رات  اإلصدا إنتاج  مات  لتزا با ء  للوفا

 ، وتحليلها املعلومات،  جمع  تتطلب 

عىل  إنتاجها  و  ، وترجمتها  ، ومراجعتها

مختلف  يخدم  متكامل  ر  إصدا هيئة 

أو  تية  املعلوما أو  املرجعية  األغراض 

 . غريها أو  لتوعوية  ا

عمل  جوهر  األنشطة  هذه  وتشكل 

املخرجات  إلنتاج  املطبوعات  قطاع 

لصورة  ا ترسم  لتي  ا تيجية  اإلسرتا

 . هويتها وتحدد  املؤسسية 

هذه  من  لعام  ا لهدف  ا ويتمثل 

املعلومات  نقل  يف  اإلنتاجية  ئرة  لدا ا

املؤسسية،  لربامج  ا حول  تيجية  اإلسرتا

لفرص  وا لتطورات،  وا لسياسات  وا

املطبوعات  تجمع  حيث  كات،  والرشا

تها  زا وإنجا املؤسسية  لقوة  ا نقاط 

للعامل.  وتقدمها 

ت  ملطبوعا ا تلعب   ، ق لسيا ا ا  هذ ويف 

لصورة  ا يم  تقد يف  ياً  حيو وراً  د

ميكية  ينا لد وا ملؤسسية  ا لعلمية  ا

يت  لكو ا معة  جا يف  لبحثية  ا

بينام   ، ملي لعا ا لعلمي  ا للمجتمع 

للنمو  ة  يد جد ت  قنوا فتح  يف  تسهم 

تلعب   ، لذلك  . لتطور وا ون  لتعا وا

رئيساً  تيجياً  سرتا إ وراً  د ت  ملطبوعا ا

معة  لجا ملؤسسية  ا لصورة  ا رسم  يف 

ملي  لعا ا حضورها  وتسجيل  يت  لكو ا

ة  وجود لبحثية  ا فتها  ثقا عىل  اً  د عتام ا

 . مجها ا بر

العتامد  ا عن  نب  لجوا ا هذه  وتعرب 

كمصدر  رات  اإلصدا عىل  لكبري  ا

ألنشطة  ا عموم  يوثق  معلومايت 

مام  لبحثية،  وا لعلمية  ا ملؤسسية  ا

نشاط  عمل  رية  ستمرا ا عىل  يعمل 

تحقيق  نحو  ئم  دا م  لتزا كا ملطبوعات  ا

 . ملنشودة ا ملية  لعا ا نة  ملكا ا

آيديولوجية  ثري  تأ “ ن  بعنوا

تشكيل  يف  لسيايس  ا ئد  لقا ا

 – للدولة  رجية  لخا ا سة  لسيا ا

جورج  لرئيس  ا  : لة حا سة  درا

ثر  أ سة  لدرا ا قش  وتنا  .” بوش 

للدولة  رجية  لخا ا سة  لسيا ا

ستعراض  با ألصعدة  ا جميع  عىل 

كنموذج  بوش  جورج  لرئيس  ا

سة  لدرا ا قش  وتنا  . سة للدرا

 ، ر لقرا ا صنع  ئل  وسا يضاً  أ

ت  لعالقا ا ت  يوهــا ر سينا

سة  لسيا ا يا  وقضا  ، لدولية ا

صنع  عملية  يف  رجية  لخا ا

لسيايس. ا ر  لقرا ا

جستري  ملا ا ت  أطروحا ىل  إ لدليل  ا و- 

منطقة  يف  ه  لدكتورا وا

 : بية  لعر ا يرة  لجز وا لخليج  ا

لرئيسة  ا ت  ملعلوما ا يوثق  و

جستري  ملا ا ت  أطروحا حول 

عىل  تركز  لتي  ا ه  لدكتورا وا

يرة  لجز وا لخليج  ا منطقة 

ء  أعضا من  مة  ملقد ا بية  لعر ا

معة  جا يف  يس  ر لتد ا هيئة 

ول  د ت  معا جا يف  و  أ يت  لكو ا

 . لخليجي ا ون  لتعا ا مجلس 

 . جزئني يف  لدليل  ا ر  يصد و

حجم  عن  بقة  لسا ا رات  اإلصدا وتعرب 

املطبوعات  قطاع  يف  لنشاط  ا ونوعية 

ئق  لوثا ا إلنتاج  املستمر  وعمله 

االحتياجات  لتلبية  تيجية  اإلسرتا

هذه  وتجمع  املؤسسية.  ملتطلبات  وا

ملتنوعة  ا ملعلومات  ا رات  اإلصدا

لبحثية،  ا لسياسات  ا حول  ملوثوقة  ا

رات،  لقرا وا ملختلفة،  ا ءات  واإلجرا

لسجالت  وا لترشيعية،  ا د  ملوا وا

لترصيحات  وا رير،  لتقا وا ئية،  اإلحصا

رات  إصدا تعترب  حيث  لصحفية،  ا

لألبحاث  معة  لجا ا مدير  نائب  مكتب 

لنمو  ا يوثق  متطوراً  تياً  معلوما مصدراً 

نبه.  جوا بجميع  املؤسيس  لتقدم  وا

               )  22 ...  )من صفحة  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات 
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 73.1(  1699 ظهرت  ومنهم  منشورة.  علمية 

 Q1( العايل التأثري  %( ورقة يف مجالت عامل 

يف  املنشورة  األوراق  أن  حني  يف   ،  )Q4 إىل 

وضع  يف  كانت  التأثري  عامل  بدون  املجالت 

 )%  26.9(  625 إىل  وصلت  حيث  الرتاجع 

ورقة علمية. فهذا التطور يستحق الذكر ويدل 

عىل زيادة الكليات يف امليل نحو املجالت ذات 

الجودة العالية والتأثري العايل إلصدار مخرجاتهم 

البحثية، كام توضح اإلحصائيات اآلتية:

املنشورة  األوراق  إجاميل  حول  تحليلية  صورة 

عامل  حسب  املمولة  األبحاث  من  للكليات 

سنة   14 خالل  التأثري  عامل  بدون  أو  التأثري 

سابقة )2000-2013( وتوضح:

366 )15.7 %( ورقة علمية يف التصنيف 	 

.Q1 العايل )25-1 %( من مجالت

502   )21.6 %( ورقة علمية يف التصنيف 	 

من   )%  26-50( املتوسط  إىل  العايل 

.Q2 مجالت

473 )20.4 %( ورقة علمية يف التصنيف 	 

من   )%  51-75( األدىن  إىل  املتوسط 

.Q3 مجالت

358 )15.4 %( ورقة علمية يف التصنيف 	 

.Q4 االدىن )100-76 %( من مجالت

“بدون 	  املجالت  يف  ورقة   )%  26.9(  625

محكم” أو “بدون عامل تأثري”.

وبشكل جامعي، ظهر 1699 )73.1  %( إصداراً 

التأثري  عامل  مع   )Q4,Q3,Q2,Q1( مجالت  يف 

متثل  بينام   ،  JCR فهرس  حسب  واملصنف 

 26.9( التأثري عدد 625  بدون عامل  اإلصدارات 

توضيحية  األرقام  وتعترب هذه  علمية.  ورقة   )%

لضامن جودة أبحاث جامعة الكويت، وهو جهد 

خالل  األبحاث  قطاع  قبل  من  الذكر  يستحق 

إطالِقِه  إىل  باإلضافة  املاضية،  القلية  السنوات 

للمكافآت البحثية التشجيعية يف عام 2010. 

املكافأت البحثية التشجيعية . 16

البحثية  املكافآت  نظام  األبحاث  قطاع  أطلق 

املكافآة 	  عىل  الحاصلني   )98(  %  34.4

األبحاث  من  املتميزة  البحثية  للمخرجات 

املمولة. 

املكافآة 	  عىل  الحاصلني   )126(  %  44.2

األبحاث  من  املتميزة  البحثية  للمخرجات 

غري املمولة.

املكافآة 	  عىل  الحاصلني   )61(  %  21.4

النهايئ  التقرير  يف  التميز  لتحقيقهم 

للمرشوع. 

مشاركة الكليات يف األبحاث املمولة . 17

األبحاث  يف  الكليات  مبشاركة  يتعلق  وفيام 

جميع  مشاركة  األبحاث  قطاع  سجل  املمولة، 

جميع  وحصلت  املمولة.  األبحاث  يف  الكليات 

بغض   ،2014/2013 خالل  املنح  عىل  الكليات 

ملشاركتهم  املتفاوته  املستويات  عن  النظر 

وكان  البحثية. 

لتعزيز  وذلك   2010 أبريل  يف  التشجيعية 

وكان  الكليات.  ألبحاث  الجودة  ثقافة 

الكليات  تشجع  بيئة  خلق  ذلك  من  الهدف 

املجالت  يف  البحثية  مخرجاتهم  نرش  عىل 

معيار  وهو   )JCR( لتقييم  وفقاً  املصنفة 

املنشورة.  األبحاث  وتأثري  لجودة  عاملي 

من  مستفيد   38 أول  األبحاث  قطاع  وسجل 

 2010 عام  يف  التشجيعية  البحثية  املكافآت 

 ، متميزة  بحثية  مخرجات  حققوا  لكونهم 

األبحاث  جودة  لرفع  كحافز  وضعت  حيث 

 31 يف جامعة الكويت. ومنذ ذلك الحني إىل 

 285 األبحاث  قطاع  سجل   ،2014 أغسطس 

يف  الهائلة  الزيادة  وأظهر  باملكافأة  فائزاً 

أربع  غضون  يف  باملكافآة  املستفيدين  قامئة 

تحديد  مع  الوضع  هذا  ويستمر  سنوات، 

األبحاث  قطاع  سجل  كام  جدد.  مستفيدين 

البحثية  باملكافآة  فائزاً   )285( إجاميل  من 

حتى اآلن )2010 وإىل 31 أغسطس 2014(:

••

••

••

••
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2014/2013 األبحاث     ...  )من صفحة 13 (               إنجازات قطاع 

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

%15.7
(366)

12.0
(44(

9.8
(36(

8.2
(30(

5.0
(18(

8.5
(31(

4.6
(17(

5.2
(19(

6.3
(23(

3.5
(13(

6.0
(22(

6.3
(23(

6.8
(25(

11.0
(40(

6.8
(25(

%
N

Q1

%21.6
(502)

6.8
(34(

6.3
(32(

7.4
(37(

7.8
(39(

6.0
(30(

6.3
(32(

6.2
(31(

6.3
(32(

7.4
(37(

6.3
(32(

8.4
(42(

8.8
(44(

8.8
(44(

7.2
(36(

%
N

Q2

%20.4
(473)

8.9
(42(

6.6
(31(

7.2
(34(

6.0
(28(

7.8
(37(

8.2
(39(

7.4
(35(

4.7
(22(

9.0
(43(

4.9
(23(

6.1
(29(

8.2
(39(

6.1
(29(

8.9
(42(

%
N

Q3

%15.4
(358)

4.0
(14(

5.0
(18(

5.6
(20(

5.3
(19(

5.0
(18(

8.4
(30(

5.9
(21(

8.9
(32(

7.8
(28(

9.2
(33(

7.8
(28(

7.8
(28(

11.2
(40(

8.1
(29(

%
N

Q4

7.9
(134)

6.9
(117)

7.1
(121)

6.1
(104)

6.8
(116)

7.0
(118)

6.2
(106)

6.4
(109)

7.1
(121)

6.5
(110)

7.2
(122)

8.0
(136)

9.0
(153)

7.8
(132)

%
N

%26.9
(625)

3.7
(23(

3.5
(22(

6.1
(38(

6.6
(41(

4.9
(31(

7.2
(45(

6.4
(40(

9.6
(60(

7.7
(48(

8.5
(53(

6.6
(41(

11.0
(69(

9.1
(57(

9.1
(57(

%
N

د.ع.ت*

2324 6.8
143

6.0
139

6.9
159

6.2
145

6.3
147

7.0
163

6.3
146

7.3
169

7.3
169

7.0
163

7.0
163

8.8
205

9.0
210

8.1
189

N
اإلجمالي

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

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

الـســنـة التقويمية

عاماً من األوراق البحثية المنشورة من الكليات حسب السنة و عامل التأثير / دون عامل التأثير 
(2013 - 2000) 

21.1%

29.5%

21.5%

27.9%

2324

%73.1
(1699)

1699
(%73.1)

14
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واملشاريع  العاملة  القوى  بتعيني  يتعلق  وفيام 

التي فازت فيها، قامت الكليات بتعيني مايصل 

والداعمة  الفنية  العاملة  القوى  عدد   297 إىل 

وتضمنت   .2014/2013 خالل  املشاريع  عىل 

هذه 22 )7.4 %( باحث مشارك، و148 )49.8 

%( باحث مساعد، و53 )17.8 %( فنيني، و37 

)12.5 %( القوى العاملة الداعمة، باإلضافة إىل 

“األخرى”.  العاملة  بالقوى  37)12.5 %( سجل 

تعيني  من  رقم  أعىل  الكليات  توزيع  وأظهر 

ملشاريع   )%  41.4(  123 وهو  العاملة  القوى 

الهندسة  ملشاريع   )%  22.2( و66  العلوم، 

الطبية،  للمشاريع   )%  19.2( و57   ، والبرتول 

و15)5.1 %( ملشاريع طب األسنان، و13 )4.4 

%( ملشاريع الصيدلة، و6 )2 %( ملشاريع العلوم 

الطبية املساعدة وعلوم وهندسة الحاسوب، و5 

)1.7 %( ملشاريع اآلداب وبنفس العدد ملشاريع 

العلوم الحياتية، و11)0.3 %( ملشاريع الرتبية.

كريس الباحث وباحث ما بعد الدكتوراه . 20

كريس  برامج  إلطالق  األبحاث  قطاع  مبادرة 

من  نبع  الدكتوراه،  بعد  ما  وباحث  الباحث 

املؤسسية،  العلمية  األسس  تعزيز  إىل  الحاجة 

البحثي  التميز  يف  املتخصصة  املجاالت  وتطوير 

من خالل إدخال 

العاملة . 19 والقوى  البحثيـة  املهمـات 

لتنفيذ  للكليات  منحها  تم  مرافق  عدة  بني  من 

املهمة  يف  املشاركة  أحكام  وتعترب  األبحاث، 

من  املشاريع  عىل  العاملة  القوى  وتوظيف 

املرافق  توفري  هو  والهدف  األساسية.  املميزات 

الداعمة لتمكني الباحثني من تنفيذ مشاريعهم يف 

بيئة خالية من املتاعب، مع فرص الكشف العلمي 

واألقليمية  املحلية  املؤمترات  يف  املشاركة  عرب 

والعاملية. والغرض من ذلك توسيع اآلفاق العلمية 

الجديدة  املعرفة  نقل  وتسهيل  الباحثني،  لدى 

إلثراء القيمة العلمية يف أبحاثهم. 

مهمة   87 الكليات  أنجزت   ، الغرض  لهذا  نظراً 

علمية خالل 2014/2013:

26)29.9 %( مهمة أنجزت من قبل كليات 	 

اآلداب واإلنسانيات. 

22 )25.3 %( مهمة أنجزت من قبل كليات 	 

العلوم الطبية. 

كليات 	  قبل  أنجزت من  20)23 %( مهمة 

العلوم، و

الهندسة 	  كلية  تتوىل  مهمة   )%  21.8(19

والبرتول. 

إىل  حديثاً  إنشاؤها  تم  التي  الكليات  دخول 

األبحاث املمولة ذات أهمية خاصة ومنهم كلية 

العامرة وعلوم وهندسة الحاسوب، حيث قدمت 

وقدمت  املنح  دعم  إىل  العامرة مرشوعني  كلية 

واحداً  مرشوعاً  الحاسوب  وهندسة  علوم  كلية 

يف 2013/2012 وتحسنت يف مشاركتها لألبحاث 

لتصل إىل 24 مرشوعاً يف 2014/2013. وبشكل 

األبحاث  الكليات يف  كيل وصل إجاميل مشاركة 

)جارية  منح  مكافآة   660 مجموع  إىل  املمولة 

+ مستكملة + قيد الدراسة( مع توزيعهم عىل 

مجموع أربع كليات كاآليت: 

245 )37.1 %( مكافآة بحثية لكليات العلوم 	 

)الجمع بني كليات العامرة وعلوم وهندسة 

الحاسوب والعلوم الحياتية والعلوم(.

لكليات 	  بحثية  مكافآة   )%  31.4(  207

كليات  بني  )وتجمع  الطبية  العلوم  قطاع 

والطب  واألسنان  املساعدة  الطبية  العلوم 

والصيدلة(.

لكليات 	  بحثية  مكافآت   )%  16.8(  111

اآلداب  كليات  بني  )وتجمع  اإلنسانيات 

والرشيعة  والرتبية  اإلدارية  والعلوم 

والدراسات اإلسالمية والعلوم االجتامعية(.

لكلية 	  بحثية  مكافآة   )%  14.7(  97

والبرتول. الهندسة 

الحالية. 18 األبحاث  قطاع  إسرتاتيجية 

تعزيز  عىل  األبحاث  قطاع  إسرتاتيجية  تركز 

املنح،  خالل  من  الكليات  أبحاث  يف  النمو 

واملميزات  واملصادر  والخدمات  واملرافق 

لخلق  املفتوح  الباب  وسياسة  واملكافآت 

العلمي.  والتواصل  واإلبداع  االبتكار  من  بيئة 

والتحديات  بالفرص  املقبلة  املهمة  ومتتىلء 

واالكتشاف  بالتحقيق  الكليات  لتقوم 

خطوة  إىل  األبحاث  قطاع  يتطلع  والتفوق. 

العلمي، وتحقيق  التميز  نحو تحقيق  الكليات 

التميز  أهداف األبحاث العلمية التي ستجلب 

هو  الهدف  هذا  ويعترب  الكويت.  لجامعة 

الكليات  لضم  األبحاث  لقطاع  الدافعة  القوة 

العالية  الجودة  ذات  الهادفة  املحاوالت  إىل 

ضمن  الخاصة  البحثية  اهتامماتهم  ومحاذاة 

ألولويات  الواسع  االطار 

املؤسسية،  األبحاث 

الدراسات  نحو  واالتجاه 

التخصصات  متعددة 

الواسع  النطاق  وذات 

العلمي  الحضور  لرسخ 

ويف  عاملياً.  املؤسيس 

تستمر  املهمة،  هذه 

قطاع  اسرتاتيجيات 

األبحاث املساندة يف تبني 

وتسهيل األبحاث األصلية 

العلوم  يف  واملبتكرة 

والتطبيقية،  األساسية 

واإلنسانيات  اآلداب  ويف 

األولويات  لتناول  وذلك 

واالهتاممات  الوطنية 

والحقائق  املسيطرة 

املعارصة يف وقتنا الحايل.

••

••

)29 )تتمة...... ص    

••

••

••

••

••

••

25

األبحاث قطاع   2014/2013   ...  )من صفحة 24 (               إنجازات 

اإلجمالي آخرين**** االنتداب***  فني/فني**
أول

أول مساعد باحث/ 
مساعد باحث* 

مشارك باحث الكلية

6 - - 1 5 - العلوم الطبية المساعدة

5 - 5 - - - اآلداب
6 1 1 - 4 -  علوم وهندسة

الحاسوب

15 6 - 2 5 2 طب األسنان
1 - - - 1 - التربية

66 5 12 12 35 2 الهندسة والبترول
5 2 2 - 1 - العلوم الحياتية

57 10 7 15 23 2 الطب
13 2 - 3 6 2 الصيدلة

123 11 10 20 68 14 العلوم

297 37 37 53 148 22 اإلجمالي

*        يشمل مساعد الباحث /المساعد العلمي / مساعد باحث أول.  
**      يشمل الفني / الفني األول.

***    االنتداب يشمل الفني المنتدب والباحث المساعد المنتدب.
****  يشمل العمالة المؤ قتة.

العمالة على المشاريع النشطة للعام األكاديمي، 2010 / 2011
لــــة لــــعمــــا ا
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بحيث 2 12 كاملة  الرسية  يضمن  الذي  التحكيم  أسلوب  تفضيل 

الرسية  من  إطار  يف  املحكمني  وأسامء  الباحث  اسم  يكون 

مة2 لتا ا

توسيع صالحيات هيئات التحرير بحيث تشمل البت يف تقرير املحكم 2 13

مع  املحكمني  تقارير  تناقضت  إذا  أو  أجزائه  بني  التناقض  شابه  إذا 

بعضها البعض2

الذاتية 2 14 السرية  تتضمن  بحيث  املحكمني  بيانات  قواعد  تحديث 

بعملية  يتعلق  ما  بكل  الخاصة  اإلحصائية  والبيانات  للمحكمني 

التحكيم2

ال 2 15 حيث  املحكمني  من  األكفاء  الستقطاب  املحكمني  مكافآت  رفع 

تتناسب قيمة املكافأة مع الجهد املبذول وال تغري املحكمني املتميزين 

عىل القيام بعملية التحكيم2

مكافحة الرسقات العلمية ووضع آلية تحدد املقصود بها بشكل واضح 2 16

جهات  ومخاطبة  الظاهرة  هذه  من  للحد  الرادعة  الجزاءات  ووضع 

النرش يف كل أنحاء الوطن العريب لعدم نرش أي إنتاج علمي ملن ثبت 

ارتكابه للرسقة2

ويف الختام، يتقدم املشاركون يف الندوة بالشكر واالمتنان لجامعة الكويت 

وعىل رأسها مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبداللطيف البدر عىل ما ملسوه 

من كرم الضيافة، وحسن اإلعداد والتنظيم2

االهتامم بالنرش اإللكرتوين بجانب النرش الورقي.. 6

للنرش . 7 واإلجتامعية  اإلنسانية  العلوم  مجال  يف  الباحثني  تشجيع 

باللغات األجنبية وخاصة باللغة اإلنجليزية حتى يرتقي تصنيف 

الجامعات العربية يف مجال النرش يف املجالت العلمية العاملية.

النرش . 8 يف  والتوسع  العلمي  للنرش  عربية  شبكات  إنشاء 

الرشعية  العلوم  مجاالت  العربية وخاصة يف  باللغة  اإللكرتوين 

العلمي  النرش  بتقنيات  لألخذ  والدعوة  العربية،  اللغة  وعلوم 

العريب  الوطن  يف  العلمية  باملجالت  االرتقاء  تستهدف  التي 

وتطوير إمكانات الباحثني، ويف هذا االتجاه يرحب املشاركون 

مببادرة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية إلنشاء شبكة 

إلدراج وتصنيف أوعية النرش الصادرة باللغة العربية ويدعون 

لتظهر  ودعمها  املبادرة  هذه  مساندة  إىل  العربية  الجامعات 

النور قريباً. إىل واقع 

إنشاء شبكات للنرش يف الدول اإلسالمية بلغات هذه الدول عىل . 9

هذه  وتختص  الشبكات،  هذه  إلدارة  علمية  هيئات  تنشئ  أن 

وإعالن  املعتمدة  املجالت  وتقييم  النرش  معايري  بوضع  الهيئات 

قوائم لهذه املجالت.

متطلبات . 10 لتحقيق  العربية  املجالت  تطوير  أهمية  عىل  التأكيد 

البيانات،  قواعد  يف  املجالت  وإدراج  الرتقية،  ألغراض  االعتامد 

جامعة  وضعتها  التي  املعايري  من  باإلفادة  املشاركون  ويويص 

الكويت العتامد املجالت العلمية.

يتم . 11 حيث  املحكمني،  تقارير  كتابة  يف  املتبعة  األساليب  توحيد 

الرتكيز عىل العنارص اآلتية:

أهمية املوضوع، 	 

واإلضافة إىل مجال التخصص، 	 

وسالمة األسلوب، 	 

ودقة الهوامش وحداثة املراجع، 	 

وسالمة خطة البحث 	 

ومنهجيته طبقا ألصول البحث العلمي.	 

الثقيلة المعادن  تلوث     ...  )من صفحة 17 (               مراقبة 

للتطبيق . 2 قابله  طرق  استحداث  )ب( 

املعالجه  غري  العادمة  الياه  رصف  ملنع 

البحرية.  الحيوية   البيئة  ايل 

3 .scenic beach-  )ج( وضع معايري وقائية ل

وتنقية  تنظيف  برامج  طريق   عن    es

الساحل للوصول ايل بيئة بحرية نظيفة. 

املتغريات  مع   ) امللوحة   ، االكسجني  محتوي 

التأثري  احتاملية  من  تزيد  التي  الفصلية 

بناء  و  البحرية  الحياتية  البيئة  عىل  الهدام 

فقط  توصف  مل  الدراسة  هذه  فإن  ذلك  عيل 

قوي  حيوي  كمؤرش  مختارة  حيوية  بيئة 

البحرية  والنفايات  البحري  بالعادم  للتلوث 

ايضا  انها  بل  للكويت  البحرية  البيئة  يف 

 -: عىل  التالية  املستقبلية  بالدراسات  اوصت 

 

أن . 1 ميكن  التى     invasive عينات   ) أ   (

األصناف  يف    altercation تنوع  تسبب 

البحري  البيئى   النظام  يف  املوجودة 

والقاء  العادمة  الياه  لدفق  كنتيجة 

املايئ.   املحيط  يف  البحرية  النفايات 

...  )من صفحة 11(               توصيات النشر العلمي   

 أثناء ندوة اإلصدارات العلمية في مجالت
الوطن العربي
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دعم  وإجراءات  قواعد  دليل  عىل  االطالع 

اللوائح  عىل  والرتكيز  العلمي  البحث 

ميكنهم  حيث  األبحاث،  بتنفيذ  الخاصة 

خالل  من  اإللكرتونية  نسخته  إىل  الوصول 

وتحدث  األبحاث.  لقطاع  اإللكرتوين  املوقع 

اللغة  مراجعة  خدمة  عن  أيضاً  لبابيدي  أ.د. 

التدريس  هيئة  أعضاء  إلفادة  اإلنجليزية 

بجودة  أبحاثهم  إنجاز  عىل  ومساعدتهم 

املجالت  يف  ونرشها  لقبولها  ميهد  مام  عالية، 

التأثري.  عامل  ذات  املحكمة  العاملية 

الندوة  مجريات  العتيبي  عبيد  أ.د.  واختتم 

البحثي  التعاون  أنشطة  عن  بالحديث 

تسجيل  لعملية  املنظمة  واللوائح  الخارجي، 

وحقوق  الفكرية،  وامللكية  االخرتاع،  براءات 

وركز  التكنولوجيا.  ونقل  التجارية،  العالمة 

أبحاث  أهمية  عىل  حديثه  يف  العتيبي  أ.د. 

بالتعاون  املشرتكة  األبحاث  ونشاط  األولويات، 

كام  الصناعة،  وقطاع  الخارجية  املؤسسات  مع 

البحثية  املخرجات  استثامر  أهمية  عىل  شدد 

مكتب  ويقدم  للمجتمع.  الفائدة  لتحقيق 

الخدمات  أيضاً  الخارجي  البحثي  التعاون 

التجارية  بالجوانب  املتعلقة  االستشارية 

األبحاث  تقييم منتجات  آلية  فيها  لألبحاث، مبا 

أ.د.  وعرض  التجارية.  اإلمكانات  ذات  املبتكرة 

العتيبي الوضع الحايل لشبكة التعاون والرشاكة 

املؤسسات  من  العديد  مع  األبحاث  قطاع  يف 

القطاع  جانب  إىل  والعاملية،  واإلقليمية  املحلية 

النفطي والصناعي.

تم بعد ذلك فتح باب األسئلة وطرح املشاركون 

التي قدم املسؤولون  تساؤالتهم واستفساراتهم 

تطرقت  لها، حيث  الوافية  األجابات  القطاع  يف 

البحثية،  املنح  نظام  جوانب  ملختلف  األسئلة 

واملميزات والخدمات،

والثقافة  العلمية  بالبيئة   

البحثية يف جامعة الكويت، 

املتوفرة،  املنح  وفئات 

والخدمات املتنوعة إلنجاز 

ومن  املختلفة.  األبحاث 

يقدم  النظام،  هذا  خالل 

البحث  سلفة  القطاع 
الجدد  التدريس  هيئة  ألعضاء  التمهيدي 

يف  البحثي  نشاطهم  ليبدأوا  مدرس،  بدرجة 

والدراسات  الشاملة  األبحاث  نحو  خطوة  أول 

بتمني  كلمته  السند  أ.د.  واختتم  املتعمقة. 

يف  الجدد  للباحثني  والنجاح  التوفيق  دوام 

بعد  الندوة  انتقلت  حيث  األكادميية،  رحلتهم 

واإلجراءات  السياسات  استعراض  إىل  ذلك 

املسؤولني  قبل  من  تقدميها  تم  التي  والقوانني 

يف قطاع األبحاث.

العرش  الفئات  الساموي  نجيب  أ.د.  وحدد 

تستطيع  والتي  األبحاث  منح  من  الحالية 

الدعم  عىل  الحصول  خاللها  من  الكليات 

عن  أيضاً  تحدث  كام  العلمية،  ألبحاثها 

املشاريع  لتمويل  املتوفرة  الثالثة  املستويات 

جميع  وتخضع  والكبرية.  واملتوسطة  الصغرية 

إلزامي  كرشط  والتحكيم  للمراجعة  املشاريع 

وتتوفر  املقدم.  البحث  وفائدة  جودة  لضامن 

حيث  إلكرتونياً،  األبحاث  تقديم  ميزة  للكليات 

التقارير  تسليم  الرئيسيني  الباحثني  عىل  يتعني 

يليها  متويله،  اعتامد  مبجرد  للمرشوع  املرحلية 

واملتضمن  املرشوع  اكتامل  عند  النهايئ  التقرير 

األبحاث. وقدد  املقدمة من قطاع  املنحة  لذكر 

ركز أ.د. الساموي عىل اإلنتاجية العلمية، حيث 

ذكر أن جميع املشاريع يجب أن تقود منطقياً 

إىل مخرجات منشورة عىل هيئة أوراق يف أفضل 

قبل  من  املصنفة  التأثري  عامل  ذات  املجالت 

بعرض طريقة الوصول  فهرس JCR. وقام أيضاً 

بفهرس  املرتبطة  واملجالت  البيانات  لقواعد 

JCR عىل املوقع اإللكرتوين لقطاع األبحاث، إىل 

جانب البحث عن اإلصدارات العلمية من خالل 

الكلامت الرئيسة، واملؤلف، والكليات واألقسام، 

يف  التدريس  هيئة  أعضاء  إلصدارات  للوصول 

العاملية  املجالت  يف  املنشورة  الكويت  جامعة 

املحكمة. ولتشجيع عامل الجودة البحثية، يقدم 

واملكافآت  الجوائز  من  العديد  األبحاث  قطاع 

العلمي  االمتياز  لتحقيق  للباحثني  التشجيعية 

املتميزة. البحثية  واإلنجازات 

عملية  لبابيدي  هيثم   أ.د.  رشح  ذلك  بعد 

تعيني  من  بها  يتعلق  وما  املشاريع  تنفيذ 

العاملة، واملهامت العلمية، واملشرتيات وغريها 

عن  حديثه  ويف  األبحاث.  منح  متطلبات  من 

احتياجات  لتوفري  الالزمة  امليزانية  فئات 

عىل  الحضور  لبابيدي  أ.د.  حث  املرشوع، 

املستوى  ذات  املختربات  مصادر  استخدام 

واملعدات  املتقدمة،  والتكنولوجيا  العاملي، 

املتقدمة  األبحاث  إلنجاز  املتوفرة  املتطورة 

عىل  الجدد  الباحثني  شجع  كام  38(والتجريبية،  ...... ص )تتمة    

2014 التمهيدي  البحث     ...  )من صفحة 3 (               ندوة سلفة 

أثناء انعقاد ندوة سلفة البحث التمهيدي

عدد المشاركين الكلية
3 العلوم الطبية المساعدة
- العمارة
5 اآلداب
3 العلوم اإلدارية
3 علوم وهندسة الحاسوب
- طب األسنان
2 التربية
3 الهندسة والبترول
1 الحقوق
3 العلوم الحياتية
6 الطب
- الصيدلة
2 العلوم
7 الشريعة
4 العلوم االجتماعية

اإلجمالي

المشاركون في ندوة سلفة البحث التمهيدي 2014 حسب الكليات  

42

الحقوق
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توقيعها  تم  التي  الحالية  االتفاقية  إطار  خالل 

أيضاً يف هذا  الطرفني. وتم  يف وقت سابق بني 

الدولية  للرابطة  القادم  االجتامع  نقاش  اللقاء 

يف  سيعقد  الذي   )IASP( األبحاث  لواحات 

الكويت  جامعة  أن  العام، حيث  هذا  الدوحة 

الرابطة.  يف  منتسب  عضٌو 

بيري  أ.د.  الصيدلة  لكلية  الجديد  العميد  زار 
لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  مورو 

كان  حيث   ،2014 أغسطس   17 األحد  يوم 

مدير  نائب  السند،  حسن  أ.د.  استقباله  يف 

اللقاء  لهذا  انضم  وقد  لألبحاث.  الجامعة 

الجامعة  مدير  نائب  املحمود،  حسني  د. 

قدم  حيث  املساندة،  األكادميية  للخدمات 

البحث  عن  عاماً  موجزاً  السند  أ.د.  فيه 

الضيف  إلحاطة  الكويت  جامعة  يف  العلمي 

والخدمات  والربامج  البحثية  السياسات  بأبرز 

األكادميي  إلنجاز  للكليات واملجتمع  املتوفرة 

تتناول  التي  واملبتكرة  املتقدمة  األبحاث 

البرشية.  وتخدم  األولويات 

بالفرص  اهتاممه  عن  مورو  أ.د.  عرب  وقد 

كلية  أبحاث  مجال  تطوير  سبيل  يف  الجديد 

دولة  يف  موفقة  إقامًة  له  متنى  كام  الصيدلة، 

هذه  السند  حسن  أ.د.  انتهز  وقد  الكويت. 

أ.د.  مساهامت  الستحضار  أيضاً  الفرصة 

لكلية  السابق  العميد  نوفوتني،  الديسالف 

العمليات  وتقدم  لتطوير  الصيدلة،وجهوده 

فرتة  طوال  الكلية  يف  والبحثية  األكادميية 

للمنصب. توليه 

ة  فــر ملتــو ا

ت  ما لخد ا و

إلنجاز  املتاحة 

العلمي  البحث 

جــامعــة  فــي 

حيــث  الكويـت، 

أ.د.  اختــتم 

اللقاء  السنــد 

لكامــل  بتقدميه 

قطاع  دعــم 

للعميد  األبحاث 

املتزايد  الكويت  جامعة  اهتامم  يتجلى 
الخرباء  كمية  يف  العاملية  األبعاد  ببلوغ 

كبرياً  اهتامماً  تبدي  التي  الزائرة  والوفود 

الرشاكة  وفرص  التعاون  إمكانات  ببحث 

ذات  القضايا  من  وغريها  والبحثية  العلمية 

استقبل  اإلطار،  هذا  ويف  املشرتك.  االهتامم 

املوافق  الخميس  يوم  يف  األبحاث  قطاع 

أليكيس  السيد  سعادة   2014 أغسطس   28

االتحادية  روسيا  جمهورية  سفري  سولوماتن، 

سريغي  السيد  ويرافقه  الكويت،  دولة  يف 

لشؤون  السفارة  يف  الثاين  السكرتري  إسايف، 

التبادل التجاري، وكان يف استقبال الوفد أ.د. 

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  السند،  حسن 

تم  وقد  لبابيدي.  هيثم  أ.د.  ومساعده 

ذات  والقضايا  املواضيع  نقاش  اللقاء  خالل 

االهتامم املشرتك مثل تبادل الخربات لتطوير 

اصطحاب  تم  ثم  وتعزيزه،  البحثي  املجال 

د.  للقاء  الكويت  جامعة  مدير  ملكتب  الوفد 

ليتم  بالوكالة،  الجامعة  مدير  بهبهاين،  جواد 

تستحوذ  التي  املجاالت  حول  اآلراء  تبادل 

عىل اهتامم الطرفني. وقد عرب السفري الرويس 

بإعادة  بالده  اهتامم  عن  سليمة  عربية  بلغة 

يف  وخاصًة  والرشاكة،  التعاون  روابط  تفعيل 

املشرتكة  والدراسات  العلمي  البحث  مجال 

من  البلدين،  بني  والخرباء  العلامء  وتبادل 

لألبحاث الجامعة  مدير  نائب  مكتب  يزور  الروسية  السفارة  من  وفد 

السفارة  من  الزائر  بالوفد  يرحب  األبحاث  قطاع 
العلمي  والتبادل  التعاون  مسائل  ويناقش  الروسية 

المشترك  القضايا ذات االهتمام                      وغيرها من 

لألبحاث الجامعة  مدير  نائب  يزور مكتب  أليكيس سولوماتن  السيد  سعادة 

الجامعة لألبحاث نائب مدير  أ.د. بيري مورو يزور مكتب 

28



29

 نوفمبر 2014

www.ovpr.kuniv.edu/research
                                                                                            
www.kuniv.edu

يوم امللصق العلمي*. 22

من  السنوية  العلمي  امللصق  يوم  فعالية  ُتنظم 

واإلنسانية  العلمية  للكليات  األبحاث  قطاع  قبل 

أحدث  عرض  عىل  الكليات  تشجيع  إىل  وتهدف 

إنجازاتها العلمية عىل منصة امللصقات. وبتشكيل 

نشاطاً سنوياً يذكر بجدول قطاع األبحاث، جمعت 

فعاليات يوم امللصق العلمي أبعاداً هامة خالل عام 

2014/2013 تضم مشاركات خارجية ألول مرة يف 

الحدث املؤسيس الحرصي. كانت الفعاليات ذات 

مؤسسة  من  مدعومة  أنها  حيث  كبرية،  أهمية 

الكويت للتقدم العلمي وتعقد بتعاون مشرتك مع 

باملتحدثني  يتميز  الذي  الربيطاين  الثقايف  املجلس 

الرئيسيني الذين يتم دعوتهم خصيصاً، باإلضافة إىل 

سلسلة من املحارضات حول “مستقبل من الطاقة 

الكويت”  جامعة  مع  تعاونية  وفرٌص  املتجددة 

باإلضافة إىل “تنمية تأليف الخطط من الوصف 

األديب إىل املريئ”. وبشكل كيل، تم تقديم إجاميل 

132 ملصقاً علمياً يف فعاليات الكليات اإلنسانية 

والعلمية التي عقدت يف 18 و 25 مارس 2014. 

قدمت الكليات اإلنسانية يف يوم امللصق مجموع 

33 ملصقاً علمياً ، وُعرضت بشكل مشرتك من قبل 

كليات اآلداب )5( ملصقات، والعلوم اإلدارية )5(، 

اإلسالمية  والدراسات  والرشيعة   ،  )10( والرتبية 

)10(، والعلوم االجتامعية )3(. وبينام قدمت كليات 

العلوم يف يوم امللصق 99 ملصقاً علمياً ، فمن كلية 

الهندسة والبرتول )10( ملصقات، والعلوم )41( ، 

والعلوم الحياتية )15(، وعلوم وهندسة الحاسوب 

ملصقاً   16 وشمل  ملصقات،   )3( والعامرة   ،)6(

علمياً تم عرضهم من قبل معهد الكويت لألبحاث 

الطبية،  العلوم  مركز  من  ملصقات  و6  العلمية 

حيث تعترب املشاركة األوىل لكالهام يف يوم امللصق 

للكليات العلمية، وذلك الستثامر الفعالية بالقيمة 

الهامة،  التطورات  اإلضافية. وقد كان من آخر 

ملصق  أفضل  “مكافأة  يف  العددية  الزيادة 

فقد علمي” 

خرباء من الخارج وتغذية مواهب حديثي التخرج. 

املشاريع  عىل  التخرج  حديثي  تعيني  عملية  أما 

املعتمدة كباحث ما بعد الدكتوراه فيعترب جارياً، 

العامليني  الخرباء  وتسجيل  تحديد  إىل  باإلضافة 

باعتبارها خطوات مميزة  الباحث،  ملنصب كريس 

نحو زيادة الكفاءة املؤسسية والقدرات. وخالل عام 

2014/2013 متت دراسة طلب 10 متقدمني لشغل 

هذه املناصب، 2 منها لكريس الباحث، و8 لباحث 

ما بعد الدكتوراه . وقد تم اإلعالن عن كريس رشكة 

شل للغاز الطبيعي ، كام يجري النظر يف اعتامد 

مرشح يف مجال طب األسنان، بينام تم اعتامد 3 

متقدمني ملنصب باحث ما بعد الدكتوراه ، ويجري 

حالياً النظر يف اعتامد مرشٍح رابع.

21 .:)KURP( واحة أبحاث جامعة الكويت
 

بعد االمتام الناجح ملبادرة فكرة تطوير واحة أبحاث 

لقطاع  املكثفة  الجهود  قادت   ، الكويت  جامعة 

الخاص  العام  اإلطار  مفهوم  تطوير  إىل  األبحاث 

بإنشاء واحة أبحاث جامعة الكويت وآيدلوجيتها 

وأهدافها واملؤرشات الرئيسة لألداء )KPLs( ، كام 

رسمت خارطة الطريق املفصلة لتنفيذها ، واقرتحت 

وتكمن  مبديئ.  كتحرك  االفرتاضية  الواحة  إنشاء 

الخطوة اإلسرتاتيجية يف متابعة منهجية التفيذ عىل 

مراحل نحو التطبيق الفعيل للتصور النهايئ لواحة 

أبحاث جامعة الكويت، من خالل خطوات محددة 

واإلرشاف عىل العملية التدريجية لواحة األبحاث، 

والتصاميم  األساسية  الدراسات  تكتمل  حتى 

“واحة  التشغيلية  املرحلة  هذه  وتحدد  واملرافق. 

تعترب رضورية  والتي   )VRP( االفرتاضية األبحاث 

لتطوير القدرات واملرافق والخربات بدالً من انتظار 

االستعداد الفعيل لواحة األبحاث املتوقع اكتاملها يف 

2018/2017. وتم تصنيف هذه األنشطة التشغيلية 

ملرحلة “واحة األبحاث االفرتاضية” إىل أربع مراحل: 

املبادرة، مرحلة البدء ، مرحلة االنتقال، والتطبيق 

النشاطات  لتنفيذ  الزمنية  الجداول  مع   ، الفعيل 

املرحلية كام هو موضح بالصورة. 

وخالل عام 2014/2013 ، تم إطالق مرحلة البدء 

الالزمة  املوافقات  عىل  الحصول  تضمنت  والتي 

املتعلقة مببادرة وتنفيذ واحة األبحاث االفرتاضية 

املرحلة  هذه  مع  جنب  إىل  جنباً    .)VRP(

اللجان  تنفيذ  يف  األبحاث  قطاع  رشع   ، األولية 

املتخصصة لتحديد خربات الكليات ونقاط قوتها 

خالل  الحاسمة  الخطوة  هذه  وركزت  البحثية. 

عام 2014/2013 عىل تنمية محاور من األفكار 

منتجات  من  باالستفادة  وذلك  والتميز  املبدعة 

وتسخري  وتدريب  املواهب  ورعاية  االبتكار 

الباب  وفتح  العليا،  الدراسات  طلبة  إمكانات 

قوة  استخدام  نحو  التوجه  كان  وقد  لالستثامر. 

وإمكانات وخربات الكليات الهائلة باإلضافة إىل 

املضافة  القيمة  ذات  للمخرجات  الطلبة  مكانة 

جامعة  أبحاث  مخرجات  تسويق  نحو  كخطوة 

املحتملة.  االقتصادية  الجدوى  ذات  الكويت 

عن  بعيداً  التسويق،  مجال  فتح  هو  فالهدف 

التي ميكن أن  تشجيع فرص الوظائف الجديدة 

يف  واملساهمة  االقتصادية،  الحيوية  عىل  تحفز 

تعزيز  يف  مفيداً  تكون  وأن  الوطنية،  الحاجات 

القدرات واإلمكانات املؤسسية لألبحاث العاملية. 

الذي  الكويت  جامعة  أبحاث  واحة  تصور  ومع 

وهام  أال  ديناميكيتني  واحتني  تنمية  عىل  يركز 

التعاون  وواحة  االستكشاف،  وواحة  االبتكار 

والتسويق، تقدم قطاع األبحاث إلنشاء رشكة غري 

ربحية إلدارة األنشطة التجارية الخاصة “بواحة 

األبحاث  لتسويق  وذلك   “ والتسويق  التعاون 

بشكل فعال واالبتكار يف املخرجات للواحة، عرب 

الجديدة  التكنولجيا  خلق تجارة ناشئة لرشكات 

باإلضافة إىل الدخول يف اتفاقيات وتحالفات مع 

بأبحاثها  ومعروفة  رئيسة  ومؤسسات  رشكات 

التجريبية والتطور واالبتكار. وتستمر الجهود يف 

تحديد “مجاالت الرتكيز املبتكر” )IFAs( املبني 

البحثية يف  القوة  املفصل ملجاالت  التحليل  عىل 

جامعة الكويت واألولويات الوطنية والجامعية. 

وتم أيضاً تحديد بعض املشاريع الهامة واملرتبطة 

كانت  )IFAs(. وقد  املبتكر  الرتكيز  مع مجاالت 

ولها  الطبيعة  يف  التخصصات  متعددة  املشاريع 

 ، املرحلة  هذه  وإىل  واجتامعي.  اقتصادي  تأثري 

30(تعترب واحة األبحاث االفرتاضية يف تقدم. ...... ص  )تتمة    

... وما بعدها  نحو واحة األبحاث االفرتاضية 

مرحلة البدء

عمل واحة األبحاث االفرتاضية )نائب مدير الجاعة لألبحاث(

التطبيق الفعىل مرحلة االنتقال

واحة أبحاث 
جامعة الكويت

الفعلية

2013/20122014/20132015/20142016/20152017/20162018/20172019/2018

املبادرة 

األبحاث قطاع  2014/2013   ...  )من صفحة 25 (               إنجازات   
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االبتكارات  عىل  سنوياً  وتكرميهم  املتحدة 

عدة  حصل  وقد  واالكتشافات.  واالخرتاعات 

أعضاء من هيئة التدريس خالل 2014/2013 

اكتشافاتهم  عىل  العاملي  االعرتاف  عىل 

براءة  عىل  وحصلوا  العلمية.  واخرتاعاتهم 

وتم  املتحدة.  الواليات  يف  املسجلة  االخرتاع 

الواليات  يف  مسجلة  اخرتاع  براءات   5 إنجاز 

يف  التدريس  هيئة  أعضاء  قبل  من  املتحدة 

جامعة الكويت. 

* )لقامئة الفائزين باملكافآت حسب الفئة، أنظر إىل 

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  أبحاث  نرشة 

مايو/يونيو 2014، ص 9  و12 و26(.

العمل . 24 وورش  والدورات  الندوات 

والفعاليات: 

الندوات واملحارضات وورش  نظم قطاع األبحاث 

العمل والفعاليات التالية خالل 2014/2013: 

قطاع  نظم  رويرتز:  تومس  عمل  ورشة   -

األبحاث ملوظفيه ورشة عمل تومس روتريز يف 

11 سبتمرب 2013. وهدفت الورشة إىل تطوير 

مهارات وقدرات املوظفني. 

- خدمة تحرير اللغة اإلنجليزية: أعلن قطاع 

اللغة  تحرير  خدمة  مميزات  عن  األبحاث 

شهر  يف  الكليات  أبحاث  ملجتمع  اإلنجليزية 

أكتوبر 2013، ومساعدتهم يف تحسني مستوى 

مخطوطة اإلنجليزية والوضوح اللغوي والدقة 

واالتساق لألوراق العلمية البحثية ذات الجودة 

العالية. 

   :         )RIG( ندوة سلفة البحث التمهيدي -

لتوعية وتنوير أعضاء هيئة التدريس الكويتيني 

باملنح  الخاص  األبحاث  قطاع  بنظام  الجدد 

البحث  إلنجاز  لهم  املقدمة  والفرص  البحثية 

العلمي يف جامعة الكويت . وقد عقدت الندوة 

 ، السنة  إىل 5 مكافآت يف هذه  ارتفعت من 3   

وتقديم فرص أكرب للباحثني للفوز باملكافآت عىل 

فاعلية وقيمة بحثهم العلمي. 

*)تم نرش قامئة بالفائزين يف مكافآت امللصقات العلمية 

من قبل قطاع األبحاث يف نرشة أخبار مكتب نائب 

مدير الجامعة لألبحاث عدد مايو/يونيو 2014 )أنظر 

ص 12 و26(. 

املكافآت البحثية* . 23

أبحاثهم  عىل  املتميزين  الباحثني  تكريم  يعترب 

املتميزة جزٌء اليتجزء من إسرتاتيجية قطاع األبحاث 

لتعزيز ثقافة التميز العلمي يف جامعة الكويت . 

من  سلسلة  توزيع  تم  عام 2014/2013،  وخالل 

املنح  فئآت  املتميزين يف  الباحثني  املكافآت عىل 

التالية:

أ - مكافأة الباحث املتميز: حصل عليها فائزاً 

واحداً يف 2014/2013  وذلك عىل بحثه املتميز 

يف العلوم األساسية والتطبيقية. 

الشباب:  من  باحث  أفضل  مكافأة  ب - 

فاألول   ، عليها 2 خالل 2014/2013  وحصل 

بالعلوم األساسية والتطبيقية واآلخر يف اآلداب 

واإلنسانيات. 

جـ- جائزة أبحاث طلبة الدراسات العليا: وقد 

العليا  الدراسات  طلبة  أبحاث  بجائزة   5 فاز 

خالل 2014/2013، أربعة جوائز من فئة درجة 

الدكتوراه،  درجة  فئة  عن  وواحد  املاجستري 

الفائزين عىل كليات  حيث تم توزيع أسامء 

العلوم )3( وكليات اآلداب )2(.
 

د- مكافآة امللصقات العلمية: تم توزيع إجاميل 

يف  األوائل  الخمس  الفائزين  عىل  مكافآة   24

أعضاء  من  فاز  حيث  فئات  الثالث  من  كل 

هيئة التدريس )9( ، واملدرسني املساعدين )7( 

وطلبة الدراسات العليا )8(، من كليات العلوم 

واالنسانيات معاً. تم منح املكافأة حسب أفضل 

امللصق  يوم  فعالية  يف  ُعرض  علمياً  ملصقاً 

للكليات العلمية واإلنسانية.

مكافأة  تم   : االخرتاع  برباءات  الفائزون  هـ- 

الفائزين برباءات االخرتاع املسجلة يف الواليات 

يف 28 أكتوبر 2013.

- ورشة عمل SPSS: للكليات اإلنسانية حول “ 

أساليب كتابة البحث العلمي والتحليل اإلحصايئ 

وطلبة  التدريس  هيئة  ألعضاء   “  )SPSS(

وقد   . اإلنسانية  الكليات  يف  العليا  الدراسات 

امتدت ورشة العمل عىل مدى يومني يف 27-26 

نوفمرب 2013. 

األمم  جامعات  مع  الكويت  جامعة  جلسة   -

بني  البحثي  التعاون  “فرص  بعنوان   : املتحدة 

املتحدة”  األمم  وجامعات  الكويت  جامعة 

الفرص  واستكشاف  املعرفة  لتبادل  كأساس 

للتعاون والتبادل العلمي. وقد عقدت الجلسة 

يف 27 نوفمرب 2013. 

قطاع  ينظم  األبحاث:  لقطاع  خاصة  جلسة   -

األبحاث جلسة خاصة مع أ.د.صالح بدير من 

الواليات املتحدة  جامعة والية نورث كارولينا، 

األمريكية، الحاصل عىل جائزة مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي 2012 عىل بحثه املتميز يف العلوم 

التطبيقية يف مجال الطاقة. وركزت الجلسة عىل 

لألبحاث  واالحتامالت  النظر  وجهات  تبادل 

والدراسات املشرتكة بني جامعة الكويت وجامعة 

والية نورث كارولينا. وقد عقدت الجلسة يف 4 

ديسمرب 2013. 

األبحاث  الرادار: نظم قطاع  تكنولوجيا  ندوة   -

ندوة حول “ تطور تكنولوجيا الرادار وتأثريه عىل 

البرشية” يف 14 أبريل 2014. وكان املتحدث يف 

الندوة نائب مدير الجامعة للتخطيط والذي أعطى 

الرادار وتأثري تكنولوجيا  تاريخ تطور  نبذة عن 

الرادار والراديو عىل سالمة اإلنسان والتقدم. 

- احتفالية ختام املرشوع املشرتك بني جامعة 

الكويت ورشكة البرتول الوطنية الكويتية ورشكة 

صناعة الكيامويات البرتولية: نظم قطاع األبحاث 

احتفالية خاصة 

30

صورة لبعض الفعاليات والندوات واألنشطة خالل العام األكاديمي 2014/2013
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البيانات  ، وأصول  اإلنرتنت  الجديد عرب  التحكيم 

والحاصلني  املمولة،   وغري  املمولة  األبحاث  حول 

عىل مكافآت بحثية، والباحثني املتميزين والفائزين 

عىل  والحاصلني  العليا  الدراسات  أبحاث  بجوائز 

بشكل  االنرتنت  محتويات  وإثراء  االخرتاع،  براءة 

كبري متاشياً مع آخر التحديثات عىل تقدم وتطور 

تقدم  السنة،  نهاية  وقبل  واإلنجازات.  األبحاث 

العمل نحو املرحلة القادمة من اإلصدارات للعام 

القادم 2015/2014، مع أكرب عدد ممكن متمثالً يف 

15 وثيقة تحت مراحل متنوعة من اإلعداد والتقدم 

واإلنتاج. وتظهر هذه النشاطات الحيوية والكثافة 

الهائلة ملجال إصدارات قطاع األبحاث الذي شارك 

العاملي لسياسة  املحافظة والتواصل  باستمرار يف 

وبرامج وإنجازات وحضور البحث املؤسيس.

الزوار والوفود الزائرة. 26

يبقي قطاع األبحاث املكان املفضل للزوار والوفود 

الزائرة ، الذين يظهرون اهتامم التعاون مع جامعة 

للزوار  األبحاث  قطاع  استقبال  وتم   . الكويت 

والوفود التالية خالل 2014/2013.

األبحاث  قطاع  زار   : املنظومة  دار  وفد   -

وفد مكون من 2 من مؤسسة دار املنظومة 

يف  العلمي  التعاون  التفاقية  السعودية  يف 

تسجيل  باب  فتح  حيث  أكتوبر 2013،   24

قاعدة  يف  العلمي  النرش  مجلس  مجالت 

بيانات املنظومة. 

- وفد املجلس الثقايف الربيطاين- رحب قطاع 

الخرباء  من  أعضاء  ستة  من  بوفد  األبحاث 

اململكة  جامعات  من  والباحثني  واالساتذة 

املتحدة يف 27 نوفمرب 2013 لتبادل وجهات 

جامعة  بني  املشرتكة  األبحاث  حول  النظر 

الكويت وجامعات اململكة املتحدة يف مجال 

األهمية اإلسرتاتيجية.

- وفد IMEC : زار وفد IMEC عايل املستوى 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث لندوة 

متتد إىل  3 أيام حول “االتجاهات الجديدة يف 

مجال التكنولوجيا الضوئية” وعقدت يف 2 إىل 

4 ديسمرب 2013.

نورث  والية  جامعة  من  بدير  صالح  أ.د.   -

كارولينا، الواليات

واملــوقــع 5 25 الرئيســة  اإلصــدارات 

اإللكرتوين لقطاع األبحاث

استمرت املعلومات اإلسرتاتيجية لقطاع األبحاث 

حول تطوير األبحاث ونقلت إلفادة املجتمع العلمي 

والعام والعاملي من خالل سلسلة من إصدارات 

قطاع األبحاث التي نرشت طوال العام األكادميي 

52014/2013 وكان اإلصدار الرئييس لهذا العام هو 

“ملحات عن جامعة الكويت 2014/2013”، حيث 

أنه وثيقة تصور ملهمة وبرنامج وكليات وأبحاث 

وثقافة جامعة الكويت5 وتم إعداد الوثيقة باللغتني 

العربية واإلنجليزية، أما النسخة اإللكرتونية فقد 

املوقع  وتم عرضها عىل  مارس 2014  صدرت يف 

مدير  نائب  ومكتب  الكويت  لجامعة  اإللكرتوين 

الجامعة لألبحاث5 كام تم اكتامل النسخة املطبوعة 

الخارجية5  للطباعة  إجرائية  عملية  تحت  وهي 

أّعد  األبحاث 20 إصداراً، كام  ككل، أصدر قطاع 

وقام بطباعة 132 ملصقاً علمياً لفعالية يوم امللصق 

باإلصافة  واإلنسانية،  العلمية  للكليات  العلمي 

لورش  الدعاية  مواد  من  واسعة  مجموعة  إىل 

العمل والندوات والفعاليات واملحارضات العلمية 

واملقاالت األخبارية 5 وظلت مسألة تحديث املوقع 

مدير  نائب  ومكتب  األبحاث  لقطاع  اإللكرتوين 

الجامعة لألبحاث التزام الينتهي، مع إدراج مرفق 

مبناسبة اختتام احتفالية مرشوع البحث املشرتك

من  باحثني  يتضمن  والذي  للغاية  الناجح   

جامعة الكويت ورشكة البرتول الوطنية الكويتية 

والرشكة  البرتولية  الكيامويات  صناعة  ورشكة 

مايو   20 يف  الندوة  وعقدت   .BNF الكورية 

2014 وقدمت حفل يليق بهذه املناسبة لتكريم 

املشاركني يف املرشوع. 

األبحاث  قطاع  نظم  الجوائز:  توزيع  حفل   -

مجتمع  لتكريم  جوائز  عدة  توزيع  احتفالية 

متميز من الباحثني الذين حصلوا عىل االعرتاف 

العلمي والعاملي من أبحاثهم املتميزة خالل العام 

الجوائز  منحت  ولقد   .2014/2013 األكادميي 

الشباب  من  باحث  وأفضل  املتميز  للباحث 

وجائزة أبحاث طلبة الدراسات العليا والحاصلني 

عىل براءات االخرتاع املسجلة يف الواليات املتحدة 

والفائزين األوائل يف جوائز يوم امللصق العلمي. 

وعقد حفل توزيع الجوائز يف 26 مايو 2014. 

للقطاع  مفتوحاً  يوماً  األبحاث  قطاع  ينظم   -

مفتوحاً  يوماً  األبحاث  قطاع  ينظم  النفطي: 

البرتول  مؤسسة  ومشاركة  النفطي  للقطاع 

تزويد  إىل  الحدث  يهدف  وتابعيها.  الكويتية 

حول  مبارشة  مبعلومات  الكويت  جامعة 

مهمتها والقوة العلمية والبنية التحتية املتقدمة 

مختربات  حول  جولة  إىل  باإلضافة  واملرافق 

الخاصة  والوحدات  العاملية،  الكويت  جامعة 

واملراكز يف كليات الهندسة والعلوم، وتوضيح 

لألبحاث  العلمية  الكويت  جامعة  قوة  مدى 

املتقدمة واملبتكرة . وعقد اليوم املفتوح يف 11 

يونيو 2014.

البرتول  ورشكة  الكويت  جامعة  بني  جلسة   -

جلسة  العليا:  والدراسات  الكويتية  الوطنية 

مشرتكة بني جامعة الكويت والدراسات العليا 

ورشكة البرتول الوطنية الكويتية بعنوان “املبادرة

قطاع  نظمها  العليا”  الدراسات  أطروحة  يف   

العليا  الدراسات  تعزيز  نحو  األبحاث كخطوة 

القطاعات  مع  رشاكة  يف  العلمية،  واألبحاث 

املشاركة وقد عقدت الجلسة يف 17 يونيو 2014 

وهدفت إىل فتح باب تسجيل موظفي مؤسسة 

البرتول الوطنية الكويتية للسعي وراء الدراسات 

اختيار  تسهيل  ويف  الكويت  جامعة  يف  العليا 

38(مواضيع األطروحة.  ...... ص  )تتمة    
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العليا  الدراسات  طلبة  مشاريع  جوائز 
خالل من  الشابة  المواهب  لرعاية  مالئمة  فرص 

المستقبل  علماء  ستنتج  التي  واألبحاث  التدريب 
لكليات  ا أبحاث  يف  الرسيع  لنمو  ا قـاد 
إىل   2014/2013 األكادميي  لعام  ا خالل 

مرشوعاً   660 بلغ  مسبوق  غري  عدٍد  بلوغ 

جديداً  إنجازاً  ذلك  يعد  حيث   ، بحثياً

جامعة  يف  العلمية  األبحاث  مجال  يحققه 

 %  9 إىل  وصلت  منو  نسبة  ببلوغ  الكويت 

لعام.  ا ية  نها مع  املمولة  األبحاث  يف 

هذا  يشكل  األبحاث،  لقطاع  لنسبة  وبا

تعزيز  نحو  املطلق  اللتزامه  تجديداً  لنمو  ا

جوانب  واستثامر  الجامعية  األبحاث 

عىل  للحفاظ  لبحثية  وا لعلمية  ا لقوة  ا

إىل  نقله  عىل  والعمل  لعلمي  ا لزخم  ا هذا 

 .2015/2014 الجديد  األكادميي  لعام  ا

لدعم  محكم  نظام  توفر  يا  مزا ومع 

ومبسطة،  واضحة  وإجراءات  األبحاث، 

بيئة  تتوفر  متنوعة،  وخدمات  ومصادر 

إلنجاز  لباحثني  وا للكليات  مالمئة  علمية 

لتخصصات  ا ذات  املبتكرة  األبحاث 

تعاوناً  تتطلب  لتي  ا املتعددة  لعلمية  ا

واملؤسسات  واألقسام  لكليات  ا بني  فعاالً 

. رجية لخا ا

املواهب  ية  رعا عىل  أيضاً  الرتكيز  ويقع 

لعليا  ا لدراسات  ا طلبة  لدى  بة  الشا

املقدمة  لبحثية  ا املنح  توفري  خالل  من 

لفئة،  ا بهذه  الخاص  لبحثي  ا للنشاط 

املتقدمة  األكادميية  لدراسات  ا من  كجزٍء 

مبتطلبات  للوفاء 

 

ذات  املشرتكة  الدراسات  إلنجاز  إضافية  آفاقاً  تفتح  القطاع  رشكاء  شبكة 

األبحاث  يف  املتنوعة  والقدرات  الخربات  الستثامر  املتعددة  العلمية  التخصصات 

الوطنية واألولويات  للمتطلبات  اإلسرتاتيجية  الفائدة  ذات  التطبيقية 

3232

الكويت جامعة  يف  متني  علمي  رصح  ببناء  متاماً  ملتزم  األبحاث  قطاع 

املؤسســـية  لتطـلعـات  ا يـواكـب  القطـاع 
العـاملـي لتميـز  ا لبلـوغ  وخـدمـاته  ببـرامجـه 
لبحثـــية وا العلميـــة  قــوتـه  عـلـى  اعتمـاداً   

واالمتياز  العلمي  االبتكار  ثقافة  إرساء  نحو  تتجه  القطاع  أنظمة 
الخارجية والرشاكات  املتنوعة  واملصادر  والخدمات  املنح  عرب  البحثي 

)33 ...... ص  )تتمة    

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

حالة المشروع

            396                172 27 197 جار

                140 34 16 90 مستكمل

                 124 80 13 31 قيد الدراسة

286 56 318 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31  أغسطس 2014 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

  

الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي 2013 /2014
)1 سبتمبر  2013 إلى 31 أغسطس 2014(*

660
(%51.8)

342 (%48.2)

(%60)

(%21.2)

(%18.8)

536
(%81.2)
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ه.  لدكتورا وا املاجستري  درجتي  برامج 

املنجزات  تقدير  يتم  ذلك،  إىل  فًة  إضا

أبحاث  عن  لناتجة  ا املتميزة  لبحثية  ا

طلبة  أو  لتدريس  ا هيئة  أعضاء 

املجاالت  مختلف  يف  لعليا  ا لدراسات  ا

املتميز  لباحث  ا ئز   جوا خالل  من 

وجائزة  الشباب،  من  باحث  وأفضل 

وقد   . لعليا ا لدراسات  ا طلبة  مشاريع 

تقديراً  ئز  الجوا هذه  تقديم  اعتامد  تم 

حيث  لبحثي،  ا ز  واالمتيا لعلمي  ا لإلبداع 

لعليا  ا لدراسات  ا لطلبة  تقدميها  يهدف 

لقدرات  وا لعلمية  ا املواهب  ية  رعا إىل 

إلنتاج  الجديد  الجيل  لدى  اإلبداعية 

لقطاع  ا نظام  ويسعى  املستقبل.  علامء 

واإلبداع  االبتكار  ثقافة  ترسيخ  إىل  برمته 

لبحثية،  ا املنح  عرب  لبحثي  وا لعلمي  ا

املختلفة،  والخدمات  املتنوعة،  واملصادر 

الخارجية. املؤسسات  مع  لروابط  وا

ر  ستمرا با ألبحاث  ا قطاع  ويعمل 

رجية  لخا ا ته  كا رشا نطاق  توسعة  عىل 

جديدة  قيات  تفا ا عقد  خالل  من 

عات  لقطا وا ملؤسسات  ا مختلف  مع 

ذلك  من  لهدف  ا ويتمثل  رجية.  لخا ا

ألبحاث  ا ز  إلنجا جديدة  آفاق  فتح  يف 

لعلمية  ا لتخصصات  ا ذات  املشرتكة 

لخربات  ا تجتمع  حيث  ملتعددة،  ا

تيجية  اإلسرتا سات  لدرا ا إلنتاج  ملتنوعة  ا

 . تها ولويا وأ لوطنية  ا لتنمية  ا ملتطلبات 

املشرتكة  ألبحاث  ا نشاط  مؤرش  ويرتفع 

حيث  لكويت،  ا معة  جا يف  ر  ستمرا با

ملمولة  ا املشرتكة  ريع  ملشا ا إجاميل  بلغ 

خالل   )%  13 .8 ( مرشوعاً   91 ملقرتحة  وا

معة  جا م  لتزا ا مع   ،2014/2013 م  لعا ا

 569 إلجاميل  مل  لكا ا لدعم  با لكويت  ا

ملنح  ا عموم  من   )%  86 .2 ( مرشوعاً 

ألبحاث  ا قطاع  اهتامم  ويأيت  لبحثية.  ا

لبحثية  ا كات  لرشا ا نطاق  بتوسعة 

ملؤسسية  ا لتطلعات  ا من  رجية  لخا ا

معة  جا أبحاث  بعوملة  ملتعلقة  ا

من  ملية  لعا ا نتها  مكا وتعزيز  لكويت  ا

. ر البتكا وا لجودة  ا مل  عوا خالل 

مستوى  عىل  تحركاً  املهمة  هذه  وتتطلب 

الجودة  مببادئ  لاللتزام  لكليات  ا جميع 

لبحث  ا نة  مكا لرفع  كأساس  لية  لعا ا

عىل  ًء  سوا الكويت،  جامعة  يف  لعلمي  ا

الدعم  أنظمة  عرب  لداخيل  ا الصعيد 

خارجياً  أو  املتطورة،  لتحتية  ا لبنية  وا

الجودة  وضامن  الرشاكات  خالل  من 

إىل  املساعي  هذه  وتهدف  واالمتياز. 

وتناول  تية،  لذا ا لقدرات  ا تطوير 

األبحاث  بقلة  املتعلقة  الجوانب 

لعلمية  ا لتخصصات  ا ذات  لدراسات  وا

املطلوبة  الحلول  يجاد  وإ املتعددة، 

عىل  تؤثر  لتي  ا املعارصة  لعلمية  ا يا  للقضا

تتطلب  لذلك،  واملجتمع.  اإلنسان  حياة 

نطاق  من  الخروج  املستقبلية  لتحركات  ا

لكليات  ا أبحاث  يف  لفردية  ا االهتاممات 

لألولويات  لرحبة  ا اآلفاق  يف  واالنطالق 

املعرفة  الكتشاف  ستقود  لتي  ا يا  لقضا وا

لخدمة  املالمئة  الحلول  وتقديم  الجديدة 

عجلة  ودفع  لوطنية،  ا االحتياجات 

فرص  من  املزيد  يجاد  وإ االقتصاد، 

جميع  يف  لتنمية  ا عملية  وتعزيز  العمل، 

الت. ملجا ا

األبحاث  مجال  الرؤية  هذه  وتتصدر 

للسنوات  الكويت  جامعة  يف  العلمية 

نحو  الكليات  ستقود  حيث  لقادمة،  ا

ودراساتها  أبحاثها  ارتباط  مفاهيم  تبني 

الوطنية  واملتطلبات  باالحتياجات 

األبحاث  قطاع  وسيستمر  واملجتمعية. 

املطلوبة  والتسهيالت  الدعم  تقديم  يف 

واملبتكرة،  املتقدمة  األبحاث  إلنجاز 

االهتاممات  عىل  سرتكز  لتي  ا تلك  وخاصًة 

إلنتاج  واالجتامعية،  واإلقليمية  الوطنية 

األساسية  األبحاث  عرب  املتميزة  املخرجات 

وأبحاث  لتجريبية،  وا لتطبيقية  وا

ويعمل  االجتامعية.  والعلوم  اإلنسانيات 

ع  34(قطا ...... ص  )تتمة    

...  )من صفحة 32 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     

 نوفمبر 2014

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

*** يشمل كلية العلوم الحياتية و كلية العلوم.

33



34
www.ovpr.kuniv.edu/research

                                                                                            
www.kuniv.edu

املقدم  األبحاث  قطاع  تقرير  يف  األوىل 

نرشة  من   2014 مايو/يونيو  عدد  يف 

ث.  ألبحا ا

نية  امليزا من  لفئة  ا هذه  استمرت  وقد 

أكرب  جذب  يف   ) د.ك.   4001 من  أقل   (

ئيات  إلحصا وفقاً  املشاريع  من  عدد 

مرًة  أظهر  مام  األكادميي،  لعام  ا ية  نها

ذات  للمشاريع  لكليات  ا ميل  أخرى 

هذا  استمرار  ويعترب  املنخفضة.  نية  امليزا

الذي  لوقت  ا يف  لكليات  ا لدى  لتوجه  ا

وتعزيز  دعم  نحو  لقطاع  ا فيه  يسعى 

لتخصصات  ا ذات  الضخمة  لدراسات  ا

املراجعة  يستحق  مؤرشاً  املتعددة 

اعتبار  مع  حتى  به،  أسبا عىل  للوقوف 

لية  نتقا ا مرحلة  الصغرية  املشاريع  هذه 

متابعة  عىل  لقطاع  ا وسيعمل  للكليات. 

عن املؤرش  هذا 

للمشاريع  األكرب  لرتكيز  ا ء  جا لتمويل،  ا

أقل  تحت   )%  48.2  – مرشوعاً   318 (

 4001 من  أقل   ( نية  مليزا ا فئات  من  فئة 

 )%  43.3 ( مرشوعاً   286 يليها   ، ) د.ك. 

من  أكرث   ( نية  مليزا ا من  فئة  أعىل  تحت 

من  لوسطى  ا لفئة  ا أما   . ) د.ك.  10,000

 ) د.ك.   10,000  –  4001 من   ( نية  امليزا

 56 ( ريع  املشا من  عدد  أقل  ضمت  فقد 

بلغ   ، معاً وبجمعهام   . )%  8.5  – مرشوعاً 

من  فئة  وأقل  أعىل  تحت  ريع  املشا عدد 

عكست   )%  91.5 ( مشاريع   604 امليزانية 

املشاريع  بني  لكليات  ا تفضيل  تراوح 

لفرتة  وا املحدودة  األهداف  ذات  الصغرية 

لدراسات  وا جهة،  من  القصرية  لزمنية  ا

األهداف  ذات  الشاملة  املتعمقة 

رصد  تم  وقد  أخرى.  جهة  من  املتعددة 

لفئة  ا تحت  املشاريع  من  األكرب  لعدد  ا

الستة  الشهور  خالل  نية  امليزا من  األقل 

املصادر  ثقافة  تعزيز  عىل  األبحاث 

ليحصل  الكويت،  جامعة  يف  لتنافسية  ا

الخدمات  أفضل  عىل  لباحثون  ا

وأحدث  لتسهيالت،  وا واملختربات 

وهي  املتطورة،  لتكنولوجية  ا لوسائل  ا

إلنجاز  األساسية  تيح  املفا ماتعترب 

وذات  لية  لعا ا الجودة  ذات  األبحاث 

. عاملياً املعتمدة  املخرجات 

لعدد  ا أظهر  لنمو،  ا معدل  وبتحليل 

املسجلة  ريع  املشا من  يد  ملتزا ا

لكليات  ا جهود  تضاعف  لعام  ا خالل 

ملتقدمة  ا األبحاث  ز  إنجا سياق  يف 

وقد   . رتفاعها ا نسبة  عىل  لحفاظ  وا

جميع  مشاركة  ئيات  اإلحصا أظهرت  

لعلمية،  ا األبحاث  مجال  يف  لكليات  ا

وهي  حديثاً  ملنشأة  ا لكليات  ا فيها  مبا 

وهندسة  علوم  وكلية  لعامرة  ا كلية 

هاتني  مشاركة  بلغت  حيث  لحاسوب،  ا

 )%  3.9 ( بحثياً  مرشوعاً   26 لكليتني  ا

م  لعا ا خالل  األبحاث  ريع  مشا عموم  من 

لكلية  منها  مرشوعان   ،2014/2013

وهندسة  علوم  لكلية  لبقية  وا لعامرة،  ا

لكليات  ا مشاركة  وتعترب  لحاسوب.  ا

لعلمية  ا األبحاث  نشاط  يف  لجديدة  ا

فيه  يتطلع  لذي  ا لوقت  ا يف  واعد،  مؤرش 

لكليات  ا جهود  من  ملزيد  ا إىل  لقطاع  ا

علمي  رصح  بناء  يف  للمشاركة  وحامسها 

ومع  لكويت.  ا جامعة  يف  متني  وبحثي 

األبحاث  قطاع  يقدم  لتطلعات،  ا هذه 

األبحاث  نشاط  لعموم  ماًل  شا تحلياًل 

لعام  ا خالل  لكويت  ا جامعة  يف  املمولة 

تطور  جوانب  عىل  ويركز   ،2014/2013

ذات  واإلنجازات  ء  األدا مستويات 

. لعالقة ا

لبحثية  ا ريع  املشا إجاميل  بلغ   ، ئياً إحصا

 ،2014/2013 لعام  ا خالل  مرشوعاً   660

 ،)%  60 ( رياً  جا مرشوعاً   396 تضمنت 

 ، )%  21 .2 ( مستكماًل  مرشوعاً   140 و 

 )%  18.8 ( لدراسة  ا قيد  مرشوعاً   124 و

ملستويات  ووفقاً   . )  1 رقم  لجدول  )ا

)35 ...... ص  )تتمة    

...  )من صفحة 33 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     

                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

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

28 3 25 1 5 - 3 2 17 العلوم الطبية المساعدة

2 2 - 2 - - - - - العمارة

17 1 17 - 3 1 6 - 8 اآلداب

19 1 18 1 3 - 7 - 8 العلوم اإلدارية

24 6 18 4 6 - - 2 12 علوم وهندسة الحاسوب

35 4 31 1 10 - 5 3 16 طب األسنان

26 4 22 2 4 1 4 1 14 التربية

97 18 79 8 15 2 18 8 46 الهندسة والبترول

1 - 1 - - - - - 1 الحقوق

34 5 29 5 4 - 8 - 17 العلوم الحياتية
119 19 100 6 10 2 25 11 65 الطب

25 - 25 - - - 4 - 21 الصيدلة

185 25 160 6 25 3 31 16 104 العلوم

18 - 18 - 1 - 8 - 9 الشريعة

29 3 26 1 1 1 11 1 14 العلوم االجتماعية

91 569 37 87 10 130 44 352 اإلجمالي

2 .  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر التمويل    الجدول رقم 
2014/2013 )1 سبتمبر  2013 إلى 31 أغسطس 2014(

*     املصدر :  قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31  أغسطس 2014.     
**   المؤسسات الخارجية.      

660
660 124 396140
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وعززت  مبرشوعني،  العامرة  كلية  تقدمت 

مشاركتها  الحاسوب  وهندسة  علوم  كلية 

جديدة  مشاريع   10 بتقديم  لبحثية  ا

 24 إىل  اإلجاملية  مشاركتها  لتصل 

لعام ا خالل  مرشوعاً 

والخطوات  تيجية  اإلسرتا لوضع  قرب 

معه. للتعامل  املالمئة 

املشاريع  تحليل  من  املزيد  أظهر  وقد 

لعدد  ا تركز  لتمويل  ا مستويات  حسب 

 197  ( لجارية  ا املشاريع  من  األكرب 

واملشاريع   )  %  49.7  – مرشوعاً 

 )  %  64.3  – مرشوعاً   90  ( املستكملة 

بينام  نية،  امليزا فئات  من  فئة  أقل  تحت 

قيد  املشاريع  من  نسبة  أعىل  جاءت 

 )  %  64.5  – مرشوعاً   80  ( لدراسة  ا

مام  نية،  امليزا فئات  من  فئة  أعىل  تحت 

باملشاريع  لكليات  ا اهتامم  إىل  يشري  قد 

لرغم  ا عىل  الشاملة  لدراسات  وا لكبرية  ا

وهو  الصغرية،  املشاريع  نسبة  ارتفاع  من 

السنوات  خالل  الفعلية  آثاره  تظهر  ماقد 

 .)  1 رقم  الجدول   ( القادمة 

قدم  البحثي،  باألداء  يتعلق  فيام  أما 

واملستكملة  الجارية  املشاريع  إجاميل 

الكليات،  أداء  ملستوى  فعلياً  مقياساً 

مرشوعاً   536 معاً  عددهام  بلغ  حيث 

املشاريع،  هذه  ومن   .)2 رقم الجدول   (

متويل  عىل   )%  90 ( مرشوعاً   482 حصل 

مرشوعاً   54 متويل  وتم  الكويت،  جامعة 

مع  بالتعاون  مشرتكاً  متوياًل  املتبقية 

توزيع  أظهر  وقد  الخارجية.  املؤسسات 

حصول  الكليات  حسب  املشاريع 

وهندسة  وعلم  )العلوم،  العلوم  كليات 

عىل   ) الحياتية  والعلوم  الحاسوب، 

بلغ  حيث  لبحثية،  ا املنح  من  األكرب  الجزء 

 )%  36 ( مرشوعاً   193 مشاريعها  إجاميل 

ومستكماًل.  جارياً 

لعلوم  ا كليات  مبارشة  بعدها  وجاء 

والصيدلة،  األسنان،  وطب  )الطب،  لطبية  ا

بلغ  ء  بأدا املساعدة(  لطبية  ا لعلوم  وا

 ، ومستكماًل رياً  جا  )%  32 ( مرشوعاً   174

اآلداب،   ( نيات  واإلنسا اآلداب  كليات  ثم 

والحقوق،  لرتبية،  وا اإلدارية،  لعلوم  وا

لعلوم  وا اإلسالمية،  لدراسات  وا والرشيعة 

 ،)% 17.7( 95 مرشوعاً  بإجاميل   ) االجتامعية 

مرشوعاً   74 بعدد  لبرتول  وا لهندسة  وا

 .)% 13.8 (

حديثاً  املقدمة  املشاريع  تضمنت  وقد 

حيث  الجديدة،  لكليات  ا 36(مشاركة  ...... ص  )تتمة    

...  )من صفحة 34 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     

 نوفمبر 2014

( لمستكملة ا و  ية  ر لجا (ا

اإلجمالي
قيد الدراسة مستكمل جار

الكلية
     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

28 5 1 - - - 3 6 2 11 العلوم الطبية المساعدة

2 2 - - - - - - - - العمارة

18 1 1 1 - - 7 - 1 7 اآلداب

19 - 1 3 - - 7 - - 8 العلوم اإلدارية

24 7 1 2 - - - 3 2 9 علوم وهندسة الحاسوب

35 5 - 6 1 1 3 5 3 11 طب األسنان

26 3 1 2 1 1 3 1 3 11 التربية

97 21 1 1 6 1 13 33 3 18 الهندسة والبترول

1 - - - - - - - - 1 الحقوق

34 7 1 1 - 1 7 - 2 15 العلوم الحياتية

119 12 - 4 9 2 16 39 1 36 الطب

25 - - - 2 1 1 8 - 13 الصيدلة

185 17 5 9 15 7 12 75 10 35 العلوم

18 - - 1 - - 8 - - 9 الشريعة

29 - 1 1 - 2 10 2 - 13 العلوم االجتماعية

80 13 31 34 16 90 172 27 197 اإلجمالي

الجدول رقم 3.  حالة المشاريع* حسب الكلية ومستويات**  التمويل***   2014/2013
)1 سبتمبر  2013 إلى 31 أغسطس 2014(

*     املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31  أغسطس 2014.  
**  مستويات التمويل اجلديدة-بدأ العمل بها من 1 سبتمبر 2013.   

***    القيمة بالدينار الكويتي.  
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تلتزم  للتمويل،  لنسبة  وبا  .2014/2013  

قيد  مرشوعاً   87 بدعم  الكويت  جامعة 

متويل سيتم  بينام   ،)%  70.2 ( لدراسة  ا

)%  29.8  – مرشوعاً   37  ( املتبقي  لعدد  ا

وبتوزيع  الخارجية.  املؤسسات  مبشاركة 

لكليات،  ا حسب  الجديدة  املشاريع 

لعلوم،  )ا لعلوم  ا كليات  جاءت 

الحاسوب،  وهندسة  وعلوم  والعامرة، 

 52 بعدد  املقدمة  يف   ) تية  لحيا ا لعلوم  وا

لطبية   ا لكليات  ا تليها   ،)%  42  ( مرشوعاً 

والصيدلة،  األسنان،  وطب  الطب،   (

 33 بعدد   ) املساعدة  لطبية  ا لعلوم  وا

لهندسة  ا كلية  ثم   ،)%  26.5 ( مرشوعاً 

 18.5 ( مرشوعاً   23 بعدد  لبرتول  وا

آلداب،  ا ( نية   إلنسا ا لكليات  وا  ،)%

لحقوق،  وا لرتبية،  وا رية،  إلدا ا لعلوم  وا

اإلسالمية،  سات  لدرا وا لرشيعة  وا

 16 بإجاميل  االجتامعية(  لعلوم  وا

.)%  13 ( مرشوعاً 

إجاميل  لجارية  ا األبحاث  بلغت  وقد 

لعام  ا خالل   )%  60 ( مرشوعاً   396

توزيعها  أظهر  حيث   ،2014/2013

لعلوم  ا كليات  حصول  لكليات  ا حسب 

 – مرشوعاً   151  ( منها  عدد  أعىل  عىل 

لعلوم  ا مركز  كليات  تليها   ،)%  38.1

 ،)%  34.2  – مرشوعاً   135 ( لطبية  ا

 – مرشوعاً   56 ( نيات  واإلنسا فاآلداب 

 54  ( لبرتول  وا لهندسة  ا ثم   ،)%  14.1

مرشوعاً – %13.6( )الجدول رقم 2 (. وبتحليل 

لتمويل،  ا مستويات  حسب  الجارية  املشاريع 

 – مرشوعاً   197 ( منها  األكرب  الرتكيز  جاء 

نية  امليزا من  األقل  لفئة  ا تحت   )%  49.8

 172 يليها   ،) د.ك.   4001 من  أقل   (

فـئة  أعلــى  تحـت   )%  43.4 ( مرشوعاً 

حصلت  بينام   ، ) د.ك.  10,000 من  )أكرث 

من   ( نية  مليزا ا من  لوسطى  ا لفئة  ا

عدد  أقل  عىل   ) د.ك.   10,000  –  4001

 – مرشوعاً   27  ( لجارية  ا املشاريع  من 

 .)  3 رقم  )الجدول   )%  6.8

 140 ( املستكملة  املشاريع  مجال  يف  أما 

منطاً  ئيات  اإلحصا سجلت   ،) مرشوعاً

 90  ( منها  عدد  أكرب  جاء  حيث   ، بهاً مشا

من  فئة  أقل  تحت   )%  64.3  – مرشوعاً 

 24.3 ( مرشوعاً   34 يليها  نية،  امليزا فئات 

عدد  أقل  جاء  بينام  فئة،  أعىل  تحت   )%

تحت   )%  11.4  – مرشوعاً   16 ( منها 

املشاريع  توزيع  أظهر  وقد  الوسطى.  الفئة 

أعىل  تسجيل  الكليات  حسب  املستكملة 

يف   )%  30  – مرشوعاً   42  ( منها  نسبة 

الكليات  سجلت  بينام  العلوم،  كليات 

عددا  واإلنسانيات  اآلداب  وكليات  الطبية 

 – مرشوعاً   39  ( منها     لكل  متساوياً 

والبرتول  الهندسة  كلية  وسجلت   ،)27.9%

 20 ( املستكملة  املشاريع  من  عدد  أقل 

 .)3 رقم  الجدول   (  )% 14.2  – مرشوعاً 

استمرت  لتمويل،  ا مبصدر  يتعلق  فيام  أما 

املمول  دور  بلعب  الكويت  جامعة 

لجارية  ا للمشاريع  واألكرب  األسايس 

املشاريع  عدد  بلغ  حيث  واملستكملة، 

 )%  90 ( مرشوعاً   482 مولتها  لتي  ا

بلغ  بينام   ،2014/2013 لعام  ا خالل 

املؤسسات  مولتها  لتي  ا املشاريع  عدد 

وقد   .)%  10 ( مرشوعاً   54 الخارجية 

متوياًل  املمولة  املشاريع  هذه  توزيع  جاء 

لبرتول  وا لهندسة  ا كلية   : كاآليت  مشرتكاً 

 ،)18 ( لطبية  ا لعلوم  ا وكليات   ،)10 (

اآلداب  وكليات   ،)21 ( لعلوم  ا وكليات 

املشاريع  هذه  وتوضح   .)5 ( نيات  واإلنسا

لتطوير  الكويت  جامعة  جهود  املشرتكة 

ت  كا لرشا 37(ا ...... ص  )تتمة    

...  )من صفحة 35 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     

الجدول رقم 4. إجمالي مشاريع األبحاث الجارية و المستكملة حسب مصدر التمويل 2013 / 2014
)1 سبتمبر  2013 إلى 31 أغسطس 2014(

اإلجمالي 3M SHOFU ASTRA 
ZENECA

  مؤسسة
 البترول
الكويتية

شركة
نفط

البترول
الكويت

شركة
نفط 

الكويت

 معهد الكويت و
 ماساشوسيتس

للتكنولوجيا

 مؤسسة
 الكويت للتقدم

العلمي

 جامعة 
الكويت

الكلية

22 - - - - - - - 2 20 العلوم الطبية 
المساعدة

- - - - - - - - - - العمارة

15 - - - - - - - 1 14 اآلداب

15 - - - - - - - - 15 العلوم اإلدارية

14 - - - - - - - 2 12  علوم وهندسة
الحاسوب

24 1 1 - - - - - 1 21 طب األسنان

20 - - - - - - - 2 18 التربية

74 - - - 1 1 - 6 2 64 الهندسة 
والبترول

1 - - - - - - - - 1 الحقوق

25 - - - - - - - - 25 العلوم الحياتية

103 - - 1 - - - 1 11 90 الطب

25 - - - - - - - - 25 الصيدلة

154 - - - - - 1 3 15 135 العلوم

17 - - - - - - - - 17 الشريعة

27 - - - - - - - 2 25 العلوم 
االجتماعية

1 1 1 1 1 1 10 38 482 اإلجمالي

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31  أغسطس 2014 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     

54
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در  واملصا لخربات  ا دل  وتبا علة  لفا ا

بهدف  لخارجية  ا املؤسسات  مع 

ذات  تيجية  اإلسرتا االهتاممات  تناول 

لوطنية  ا باالحتياجات  ملبارشة  ا لصلة  ا

واالجتامعية،  عية  لصنا وا دية  القتصا وا

أولويات  قامئة  رأس  عىل  تأيت  لتي  وا

األبحاث  هذه  وتتطلب  ألبحاث.  ا قطاع 

لجامعة  املشرتكة  لخربات  ا لدراسات  وا

لتحقيق  لخارجية  ا واملؤسسات  لكويت  ا

خالل  من  لتطبيقية  ا ألبحاث  ا تطور 

لحلول  ا د  يجا إ و املشرتكة،  ريع  املشا

 . يا لقضا ا ملختلف  لعلمية  ا

لجهود  ا هذه  من  األول  لهدف  ا ويتمثل 

لعلمية  ا لقيمة  ا من  ملزيد  ا فة  إضا يف 

لقدرات  ا وتعزيز  لكليات،  ا ألبحاث 

عىل  لكليات  ا تشجيع  عرب  املؤسسية 

لية  عا لعلمية  ا لدراسات  ا ز  إلنجا لسعي  ا

ملية  لعا وا لوطنية  ا لقيمة  ا ذات  لجودة  ا

بني  لتعاون  وا كات  الرشا خالل  من 

مساعي  لهدف  ا هذا  ويقود  املؤسسات. 

حيث  لسياق،  ا هذا  يف  األبحاث  قطاع 

ته  كا رشا شبكة  لتوسعة  دوماً  يسعى 

لدراسات  وا ألبحاث  ا ز  إلنجا لخارجية  ا

لتنموية  ا االحتياجات  لتلبية  لحيوية  ا

 . طنية لو ا

يف  لياً  حا األبحاث  قطاع  ويدخل 

مؤسسات   8 مع  وبحثية  علمية  كات  رشا

 )%  10.1  – مرشوعاً   54 ( مختلفة 

ء  جا حيث   ،2014/2013 م  لعا ا خالل 

مشرتكاً  مرشوعاً   38  ( منها  األكرب  لجزء  ا

لكويت  ا مؤسسة  بتمويل   )%  70.4  –

لكويت/ ا معهد  ثم  لعلمي،  ا للتقدم 

 10 ( للتكنولوجيا  ماساشوسيتس 

بينام   ، )%  18.5  – مشرتكة  ريع  مشا

مؤسسات   6 عىل  ملتبقي  ا لعدد  ا توزع 

منها  لكل  واحد  مرشوع  قع  بوا أخرى 

لكويت،  ا نفط  رشكة   : وهي   )%  1 .85 (

لوطنية،  ا لكويتية  ا لبرتول  ا ورشكة 

لبرتولية،  ا لكيامويات  ا عة  صنا ورشكة 

 ،Shofu ورشكة   ،AstraZeneca ورشكة 

وأما   . )4 رقم  لجدول  ا (  Cargi l ورشكة 

 124 ( لدراسة  ا قيد  لجديدة  ا ريع  املشا

مرشوعاً   87 منها  ء  جا فقد   ) مرشوعاً

لكويت،  ا معة  جا بتمويل   )%  70.2 (

مرشوعاً   37 ( ملتبقي  ا لعدد  ا ء  جا بينام 

ملرجع:  ا ( خارجي  بتمويل   )%  29.8  –

. )  2 رقم  لجدول  ا

رية  لجا ا ريع  للمشا إحصايئ  وبتحليل 

ملنح  ا فئات  حسب   ) مرشوعاً  396 (

 ، )5 ( رقم  لجدول  ا يف  ملقدمة  ا

 9 تحت  رية  لجا ا ريع  املشا توزعت 

م  لعا ا خالل  ملنح  ا من  مختلفة  فئات 

منها  عدد  أعىل  ء  جا حيث   ،2014/2013

فئة  تحت   )%  56.3  – مرشوعاً   223  (

توزع  بينام  معة،  لجا ا أبحاث  ريع  مشا

لبحث  ا سلفة  عىل  منها  ملتبقي  ا لعدد  ا

 ، )%  12.4  – مرشوعاً   49  ( لتمهيدي  ا

 44  ( لخارجية  ا ألبحاث  ا ريع  ومشا

أبحاث  ريع  ومشا  ، )%  11.1  – مرشوعاً 

 – مرشوعاً   36 ( لعليا  ا لدراسات  ا طلبة 

مة  لعا ا لتسهيالت  ا ريع  ومشا  ، )%  9 .1

ريع  ومشا  ، )%  5 .3  – مرشوعاً   21  (

 – مرشوعاً   17 ( لبحثية  ا ألولويات  ا

 ( معة  لجا ا خدمة  ريع  ومشا  ، )%  4 .3

األبحاث  ريع  ومشا  ، )%  0 .5  – مرشوعان 

لفئة  وا  ، )%  0 .5  – )مرشوعان  لوطنية  ا

ة يد لجد ا

...  )من صفحة 36 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     

)39 ...... ص  )تتمة    

 نوفمبر 2014

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

الكلية

19 - - - 2 - - 1 - 5 11 العلوم الطبية المساعدة

- - - - - - - - - - - العمارة
8 - - - - - - - - - 8 اآلداب

8 - - - - - - - - 1 7 العلوم اإلدارية

14 - - - 2 - - - 2 3 7  علوم وهندسة
الحاسوب

19 - - - 3 2 - - - - 14 طب األسنان

15 - - - 1 1 - - 2 3 8 التربية

54 - - - 8 3 - 1 4 3 35 الهندسة والبترول

1 - - - - - - - 1 - - الحقوق

17 - - - - - - - 1 10 6 العلوم الحياتية

76 1 1 1 11 - - 19 1 9 33 الطب

21 - - - - - - 4 1 8 8 الصيدلة

120 - 1 - 16 15 2 11 4 2 69 العلوم

9 - - - - - - - - 1 8 الشريعة

15 - - - 1 - - - 1 4 9 العلوم االجتماعية

1 2 1 44 21 2 36 17 49 223 اإلجمالي

الجدول رقم 5 .  مشاريع األبحاث الجارية حسب فئات المنح 2013 / 2014
)فترة ستة أشهر من 1 سبتمبر  2013 إلى 31 أغسطس 2014(*

*       املصدر : كورا، البيانات حتى  31  أغسطس 2014.      

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

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

م.و.م.ت    =  مشاريع الوحدات والمختبرات البحثية التخّصصية     م.ب.م     = المشروع البحثي المشترك مع دول مجلس التعاون  
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مدير  نائب  مكتب  زار  األمريكية:  املتحدة   

يف   2013 ديسمرب   4 يف  لألبحاث  الجامعة 

إجتامٍع لتبادل وجهات النظر حول الدراسات 

الكويت  جامعة  بني  املشرتكة  واألبحاث 

وجامعة والية نورث كارولينا، الواليات املتحدة 

األمريكية. 

- وفد كلية لندن الجامعة – زار مكتب نائب 

مدير الجامعة لألبحاث  وفٌد من كلية لندن 

يناير 2014،  املتحدة يف 16  األمم  الجامعية، 

الستكشاف قابلية التعاون العلمي يف مجال 

ذات  واملجاالت  العقاقري  وتسليم  الصيدلة 

الصلة. 

أ.د. أمين فؤاد سيد من جامعة األزهر –    -

أستاذ يف التاريخ والحضارة اإلسالمية وحاصل 

والتسجيالت  “للخطط  الكويت  جائزة  عىل 

الطبوغرافية “ يف 2009، وقد زار مكتب نائب 

مارس 2014  يف 17  لألبحاث  الجامعة  مدير 

كمتحدث رئييس ليوم امللصق العلمي للكليات 

اإلنسانية. 

سلسة األبحاث املتميزة 5 و 6 :. 27

لإلنجازات  املخترصة  النتائج  األبحاث  قطاع  قدم 

نائب مدير الجامعة لألبحاث وقطاع األبحاث.

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

www.ovpr.kuniv.edu.kw/research

يستمر البحث العلمي عايل الجودة يف تحقيق 
املجد والرفعة لجامعة الكويت، وهذه املرة من 

شامينا  د.  حققته  الذي  املبتكر  اإلنجاز  خالل 

الهندسة  قسم  يف  باحث  مساعد  عبدالرحمن، 

الكهربائية يف كلية الهندسة والبرتول، يف املرشوع 

األبحاث.  قبل قطاع  املمول من   EE02/12 رقم

الدويل  االتحاد  بجائزة  شامينا  د.  فازت  فقد 

الشباب  للعلامء   )URSI( الالسلكية  للعلوم 

Ul- 2014 اعتامداً عىل دراسة بحثية حول  للعام

وتقدم   .tra Wide Band)UWB( antennas

هذه الجائزة كل ثالث سنوات من قبل املجلس 

متميزة  مساهمة  اعتباره  تم  اإلطار، حيث  هذا 

املوجات  و  املجاالت  بالجائزة يف  الفوز  تستحق 

كبرية  قابلية  ذا  مجال  وهو  الكهرومغناطيسية، 

عىل  وبناًء  العاملي.  والتعاون  العلمي  للتقدم 

االتحاد  يف  الشباب  العلامء  برنامج  متطلبات 

شامينا  د.  ستتوجه  الالسلكية،  للعلوم  الدويل 

الندوة  يف  للمشاركة  االتحاد  يف  العام  للمجلس 

للمؤمترات  بيجني  مركز  التي ستعقد يف  العلمية 

)BCC( يف العاصمة الصينية يف الفرتة من 16 – 

23 أغسطس 2014، حيث متت دعوتها لتقديم 

بحثها واستالم جائزتها.

البحثية التي حققها 6 أعضاء هيئة تدريس حصلوا 

عىل املكافآت البحثية التشجيعية لتميز مخرجاتهم 

البحثية. وتضمن مخترص بحثهم 6 أوراق منشورة، 

أربعة منها من األبحاث املمولة واثنتني من األبحاث 

غري املمولة وقد نرشوا يف مجالت Q1، كام أن هناك 

2 من التقرير النهايئ للمرشوع حصل عىل امتياز. 

وقد وردت هذه النتائج يف نرشة أبحاث نائب مدير 

 ،2013 أكتوبر/نوفمرب  عدد  يف  لألبحاث  الجامعة 

وعدد مايو/يونيو 2014.

اإلدارة الفعالة. 28

املنح عىل  إدارة  األبحاث يف  ترشف سياسة قطاع 

التقدم اإلسرتاتيجي يف أبحاث الكليات من خالل 

وتنفيذ  الرسيع  التخلص  لضامن  الفعالة  اإلدارة 

رفع  نحو  التطور  إسرتاتيجية  من  كجزء  املشاريع 

األبحاث  قطاع  انتقل  وقد  عاملياً.  األبحاث  مكانة 

إىل تقديم املقرتحات عرب اإلنرتنت، وعرض يف وقت 

واحد التحكيم اإللكرتوين للمشاريع وترسيع عملية 

اتخاذ القرار. وقد أدى تبني الوضع اإللكرتوين يف 

تحويل ومراجعة املنح خالل 2014/2013 إىل تقصري 

قطاع  وتحويل عمليات  اإلجرايئ،  الزمني  الجدول 

األبحاث إىل عمليات دون استخدام األوراق وذلك 

بالتعجيل يف  إجراءات التخلص من املنح واستثامر 

الخاصة  الجديدة  بأكملها مع املعايري  املنح  عملية 

بالكفاءة واإلدارة. 

وثقافة موصلة  بيئة  الجهود يف خلق  تستمر  كام 

لألبحاث ذات الجودة العالية من خالل األولويات 

واملميزات واملحفزات والبنية التحتية وأصول املوارد. 

ويتم تشجيع الكليات عىل التنافس يف محاوالتهم 

البحثية وتبني ميزة االبتكار والجودة والتميز، مع 

السعي وراء املخرجات املتميزة للتأثري واملصداقية 

ضمن  األبحاث  قطاع  مهمة  مع  ومتاشياً  العاملية. 

اإلطار العام لتطلعات جامعة الكويت املستقبلية، 

إىل  لتهدف  للكليات  موجود  الطريق  أن  حيث 

وتحقق التميز العلمي وأن تصبح املصدر الرئييس يف 

رفع مكانة وقيمة جامعة الكويت حتى تكون من 

األوائل من بني الجامعات العاملية. وقد تم تحديد 

جدول هذه الخطوة الديناميكية مع كشف أهداف 

املرحلة،  هذه  ويف  اإلسرتاتيجية.  األبحاث  قطاع 

يتطلع قطاع األبحاث إىل مرحلٍة صعبة للغاية يف 

تشجيع معايري النزاهه واالبتكار يف أبحاث الكليات 

التي  تحمل بذور االستكشاف والتميز، ورفع املكانة 

العاملية املؤسسية بشكٍل فّعال ، حيث بدأت خطوة 

قطاع األبحاث نحو هذا الهدف الطموح. 

لبحثية.  ا ريع  املشا تنفيذ  وتسهيالت 

 42 لندوة  ا يف  املشاركني  إجاميل  بلغ  وقد 

يقدم  حيث  جديد،  تدريس  هيئة  عضو 

الكليات.   حسب  توزيعهم   )1( رقم  الجدول 

األسئلة  جميع  عىل  االطالع  للقراء  وميكن 

وإجاباتها الوافية عرب املواقع اإللكرتونية ملكتب 

الدويل  لالتحاد  العام 

تقديراً  الالسلكية  للعلوم 

االستثنائية  للمساهامت 

العلمية  واالكتشافات 

تسهم  التي  املبتكرة 

بفاعلية يف تقدم األبحاث 

مجال  يف  املستقبلية 
تتطلب  بالشك  والتي  الالسلكية،  العلوم 

تم  وقد  التخصصات.  متنوع  دولياً  تعاوناً 

 A band Notched”تقييم بحث د. شامينا بعنوان

Triangular slot UWB Antenna” من خالل 

2014 التمهيدي  البحث     ...  )من صفحة 27 (               ندوة سلفة 

األبحاث قطاع  2014/2013  ...  )من صفحة 31 (               إنجازات    

د. شامينا عبدالرحمن تفوز بجائزة URSI للعلامء الشباب للعام 2014 
عن إسهاماتها البحثية املبتكرة من خالل بحثها ذي التخصصات العلمية املتعددة 

”A Band Notched Triangular slot UWB Antenna“ حول
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ماً  لزا كان  لذلك،  املاضية.  الخمس 

إنتاجيتها  مستويات  عند  لتوقف  ا علينا 

مؤرشاً  تشكل  ألنها  املستمر  وتحسنها 

الساعية  لحثيثة  ا جهودها  عىل  واضحاً 

لعلمي  ا ئها  أدا سجل  لتحسني  دوماً 

ئيات  اإلحصا هذه  وتعكس  لبحثي.  وا

األبحاث  يف  لدائم  ا لنشاط  ا أيضاً 

نحو  الدؤوب  لكليات  ا وسعي  املؤسسية 

لوثيق  ا بارتباطه  ووعيها  الجودة  عامل 

لعايل  ا لتأثري  وا لعاملي  ا واالعتامد  لتميز  با

لعلمية. ا ثها  ألبحا

ذات  ألبحاث  ا متطلبات  وتشكل 

م  نظا من  أصياًل  اً  جزء لية  لعا ا لجودة  ا

 ، لبحثية ا ملنح  با لخاص  ا ألبحاث  ا قطاع 

لبحثية  ا فآت  ملكا وا ئز  لجوا ا مع 

ملالمئة  ا لفرص  ا تقدم  لتي  ا لتشجيعية  ا

 . ملتميزة ا لبحثية  ا ئج  لنتا ا لتحقيق 

لتشجيعية  ا لبحثية  ا فآت  ملكا ا وتقدم 

يف  لجودة  ا فة  ثقا لتعزيز  فز  كحا

مستوى  ولرفع  ملؤسسية،  ا ألبحاث  ا

لتطلعات  ا ولتحقيق  لعلمي،  ا لبحث  ا

لكويت.  ا معة  لجا ملية  لعا ا

من  لضخم  ا يل  لحا ا لعدد  ا ويوضح 

لكليات  ا من  ملنشورة  ا لبحثية  ا ق  ألورا ا

حسب  لعلمية  ا املجالت  أفضل  يف 

أبحاث  بروز  مي  تنا  JCR تصنيف 

وتأثريها  ملنشورة  ا لكويت  ا معة  جا

املؤرش  هذا  يستمر  أن  ويجب   . ملياً عا

إلرتفاع  ا يف 

لبحثية  ا واملختربات  لوحدات  با لخاصة  ا

 – مرشوعان   (  )SRUL ( لتخصصية  ا

تركز  لتحليل  ا هذا  أظهر  وقد   . )%  0 .5

الجامعة  أبحاث  فئة  تحت  املشاريع 

جامعة  يف  لعلمي  ا لبحث  ا ة  نوا لتشكل 

تفضيل  تكرر  لواقع،  ا يف  الكويت. 

بسبب  باستمرار  لفئة  ا لهذه  لكليات  ا

عىل  املنح  من  األخرى  لفئات  ا تركيز 

املنح  بفئة  مرتبطة  محددة  أهداف  إنجاز 

. رة ملختا ا

بإجاميل  لكليات  ا ء  أدا قياس  ويرتبط 

حيث  واملستكملة،  رية  لجا ا ريع  املشا

عنها  تجة  لنا ا لبحثية  ا املخرجات  تقدم 

يشكل  لذلك،  لكليات.  ا إنتاجية  معدل 

قياس  يف  األساس  حجر  اإلنتاجية  عامل 

الرتباطه  عام  بشكٍل  لبحثي  ا ء  األدا

لبحث  ا يف  واالمتياز  الجودة  بجوانب 

أسس  عىل  قياسه  يتم  حيث  لعلمي،  ا

ًء  بنا املنشور.  لبحث  ا وتأثري  تصنيف 

واإلنتاجية  لبحثي  ا ء  األدا يأيت  ذلك،  عىل 

األبحاث  قطاع  أولويات  مقدمة  يف 

أبحاث  نة  مكا لرفع  رئيسة  كعوامل 

أساسية  أداة  أنها  كام  الكويت،  جامعة 

عىل  اعتامداً  لبحثي  ا املرشوع  أداء  لتقييم 

املنشورة.  املخرجات 

املشاريع  جميع  عن  ينتج  أن  ويجب 

تظهر  منشورة  أوراق  بنجاح  املستكملة 

عامل  ذات  محكمة  عاملية  مجالت  يف 

ويتم   .JCR لتقرير  وفقاً  مصنف  تأثري 

قطاع  قبل  من  لعاملي  ا املعيار  هذا  تبني 

لبحث  ا متياز  وا جودة  لقياس  األبحاث 

يطبقه  حيث  الكويت،  جامعة  يف  لعلمي  ا

املنشورة  األبحاث  جودة  لتقييم  لقطاع  ا

ء  األدا عىل  تنعكس  لتي  وا لكليات  ا يف 

وبأخذ  لعلمي.  ا وتأثريه  للمرشوع  لعام  ا

لقطاع  ا رصد  االعتبار،  يف  املعيار  هذا 

تحسناً ملحوظاً يف مستوى جودة البحث العلمي 

الكويت حسب ما جاء يف إحصائيات  يف جامعة 

 -  2009( املاضية  الخمس  التقوميية  السنوات 

.)2013

األرقام،  وبلغة 

رقم  الجدول  يقدم 

دقيقاً  تحلياًل   )6 (

اإلنتاجية  ملستويات 

لكليات  ا حققتها  لتي  ا

كمية  عىل  اعتامداً 

املنشورة  ثها  أبحا

لعاملية  ا املجالت  يف 

خالل  املحكمة 

لتقوميية  ا السنوات 

 ،2010 و  ،2009

بلغت  وقد   .2013 و  ،2012 و  ،2011 و

إجاميل   2009 عام  خالل  لكليات  ا إنتاجية 

 145 ثم  منشورة،  بحثية  ورقة   147

 139 و  ،2011 يف   159 و  ،2010 يف  ورقة 

لنسبة  با أما   .2013 يف   157 و  ،2012 يف 

ئياته  إحصا بلغت  فقد   ،2014 للعام 

بحثية  ورقة   66 سبتمرب  من  لثاين  ا إىل 

إىل  ازدياد  يف  العدد  واليزال  منشورة، 

يف  ئيات  اإلحصا هذه  وتظل  لعام.  ا آخر 

تفرضها  الختالفات  نظراً  مستمر  تغري 

ويستمر  لعاملية.  ا املجالت  صدور  مواعيد 

لبحثية  ا األوراق  رصد  يف  األبحاث  قطاع 

املطبوعة  بالنسخ  وتوفرها  املنشورة 

متابعة  عىل  حرصه  مع  جارية،  كعملية 

وإجراء  املنشورة  األبحاث  تصنيف 

املطلوبة. لتحديثات  ا

لبحثي  ا ء  لألدا لعام  ا املعدل  جانب  وإىل 

تقدم  لكليات،  ا جميع  يف  السنوي 

تية  لذا ا اإلنتاجية  مستويات  ئيات  اإلحصا

خالل  حدة  عىل  كلية  كل  حققتها  لتي  ا

املاضية  الخمس  لتقوميية  ا السنوات 

ئيات  إلحصا متضمنة   ،)2013-2009 (

للتطور  بلة  لقا ا  )2014 ( الحايل  لعام  ا

الجاري  لنشاط  ا يعكس  مام  لزيادة،  وا

 .)6 رقم  )الجدول  لكليات  ا إنتاجية  يف 

لكليات  ا جميع  تحقيق  من  لرغم  ا وعىل 

يف  منها  معدٍل  أعىل  جاء  لإلنتاجية، 

لهندسة  وا والطب،  لعلوم،  ا كليات 

أعىل  تها  ئيا إحصا عكست  حيث  لبرتول،  وا

السنوات  خالل  لبحثية  ا لإلنتاجية  معدل 

...  )من صفحة 37 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     
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ويتم  املؤسسية، 

طاقــاته  توجيــه 

نحـــو  وجهـــوده 

هـــذه  إنجـــاز 

األهداف والغايات 

الطموحة لتحقيق

املؤسيس  التقـدم   

جميـــع  علــى 

األصعدة.  

علية  فا وتتضح   . ملمولة ا ث  ألبحا ا ل  مجا يف  ئها  ا د وأ

ا  هذ لكليات  ا ث  بحا أ من  يد  ملتزا ا لعدد  ا يف  م  لنظا ا

وتدفق   ، ملنشورة ا ت  ملخرجا ا جودة  ومستوى   ، م لعا ا

 ، قع لوا ا يف   . ملختلفة ا ث  ألبحا ا ملنح  لجديدة  ا ت  لطلبا ا

ملنح،  ا عتامد  ا حل  مرا مختلف  يف  لكليات  ا جميع  تسري 

ج  نتا إ و ئج،  لنتا ا ونرش   ، ستكاملها وا يع  ر ملشا ا وتنفيذ 

طلبات  ىل  إ يلها  وتحو  ، لجديدة ا هيم  ملفا وا ر  ألفكا ا

معها  لكليات  ا تبقى  زلية  أ ئرة  ا د نها  إ  . جديدة بحثية 

صل  ملتوا ا لدعم  با لقطاع  ا ها  ويرعا  ، مئة ا د حركة  يف 

ملنح  ا م  نظا عليها  يقوم  كأسس  لالزم  ا لتشجيع  وا

عىل  لكليات  ا لحث  ئم  ا لد ا لسعي  ا حيث   ، لبحثية ا

لعلمي  ا لتميز  ا غ  لبلو تها  عا ا بد إ و تها   خربا ستثامر  ا

. لبحثي ا و

لبحثي  ا للنمو  م  لعا ا ية  نها ئيات  إحصا تقديم  ومع 

عىل  مات  اللتزا وا املسؤوليات  من  ملزيد  ا تضع  اإلجاميل، 

دة  زيا مستوى  عىل  ًء  سوا لتطور،  ا ملواصلة  األبحاث  قطاع 

جودة  لتعزيز  أو  لعلمية،  ا ألبحاث  ا يف  لكليات  ا ركة  مشا

لجهود  ا وترتكز  لكويت.  ا معة  جا يف  لعلمي  ا لبحث  ا ثر  وأ

الكليات،  أبحاث  يف  تنافسية  مقاييس  بلوغ  عىل  الحالية 

الكويت  جامعة  ملكانة  الداعم  العلمي  التميز  وتحقيق 

قطاع  يلتزم  الغايات،  هذه  ولتحقيق  العاملي.  الصعيد  عىل 

اآلليات  ووضع  الالزمة،  العملية  الخطوات  باتخاذ  األبحاث 

ملهارات  وا القدرات  واستقطاب  الخرباء،  وتحديد  املالمئة، 

املنشود  لعلمي  ا لتميز  ا لكويت  ا جامعة  لتحقق  لعلمية  ا

مهمة  وهي  لعلمية،  ا وقيمتها  تية  لذا ا تها  قدرا عىل  اعتامداً 

ويف  العاملية.  د  األبعا بلوغ  نحو  املؤسسية  لرحلة  ا ستقود 

لتطلعات  ا مع  األبحاث  قطاع  برامج  تتوافق  السياق،  هذا 

. ز المتيا وا جية  إلنتا وا لنمو  ا نب  بجوا

 ، اً عد وا مؤرشاً  لكليات  ا ث  بحا أ يف  لرسيع  ا لنمو  ا يشكل  وبينام 

ألبحاث  ا قطاع  سات  سيا علية  فا مدى  عىل  يضاً  أ يدل  نه  فإ

ت  لكليا ا ركة  مشا يز  تعز يف  لبحثية  ا ملنح  با لخاص  ا مه  ونظا

 . وتصنيفها يت  لكو ا معة  لجا ملية  لعا ا نة  ملكا ا يز  لتعز

ث  ألبحا ا لقطاع  لرئيس  ا فع  ا لد ا ملهمة  ا ه  هذ وتشكل 

ت  للكليا ملالمئة  ا لفرص  ا توفري  تتضمن  حيث   ، لياً حا

ت  ملخرجا ا وتحقيق   ، ملتنوعة ا عية  ا إلبد ا تها  قا طا ر  الستثام

م  الهتام ا مع   ،JC R تصنيف  مجالت  يف  ملنشورة  ا لبحثية  ا

...  )من صفحة 39 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     
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الجدول رقم 6 . مقارنة عدد األوراق المنشورة على مدى ستة سنوات*
2 0 1 4 و  2 0 1 3 , 2 0 1 2 , 2 0 1 1 , 2 0 1 0 , 2 0 0 9

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

4 8 8 6 5 8 طب األسنان
1 3 1 1 1 1 التربية
9 23 21 25 19 22 الهندسة والبترول
- - - - - - الحقوق

1 8 12 8 7 2 العلوم الحياتية
12 34 27 43 39 38 الطب
2 7 6 6 6 5 الصيدلة

29 55 49 54 51 55 العلوم
1 1 3 2 2 4 الشريعة
- 6 7 6 5 5 العلوم االجتماعية

157 139 159 145 147 اإلجمالي

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

لــتــقــويــمــي ا لــعـــام  ا
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