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الجامعية  لإلدارة  تحياته  بأطيب  األبحاث  قطاع  يتقدم 
مع  للجميع  موفقة  بداية  يتمنى  و  البحثي  املجتمع  و 

يؤكد  و   ،2018/2017 الجديد  األكادميي  العام  مطلع 

يف  مشاركتهم  تعزيز  و  الباحثني  تطلعات  بتلبية  التزامه 

يف  األكادميي  العام  بدأ  فقد  بالفعل،  و  املمولة.  األبحاث 

حيث  واعدة  بأرقام  األبحاث  قطاع 

األبحاث  يف  الكليات  مشاركة  سجلت 

 14.1 بنسبة  مسبوق  غري  منواً  املمولة 

 778 إىل  املشاريع  عدد  ليصل   ٪

خالل  مرشوعاً   682 مقابل   ، مرشوعاً

فعالية  عىل  يدل  مام  املنرصم،  العام 

األبحاث  يف  املتبعة  اإلسرتاتيجيات 

العدد  هذا  يعكس  حيث  املؤسسية، 

هيئة  أعضاء  ثقة  املشاريع  من  الكبري 

دعم  نظام  يف  املتزايدة  التدريس 

قطاع  سيواصل  تطور  وهو  األبحاث، 

تعزيزه. األبحاث 

مجاالت  جميع  عىل  النمو  عامل  أثر  قد  و 

ما  تسجيل  تم  حيث  العلمي،  البحث 

 ،)٪  45.6 ( جارياً  مرشوعاً   355 مجموعه 

و   ،)٪  30.5 ( مستكماًل  مرشوعاً   237 و 

للحصول  الدراسة  قيد  مرشوع  مقرتح   186

عىل  للمحافظة  و   .)٪  23.9 ( الدعم  عىل 

األبحاث  لقطاع  بد  ال  كان  النمو،  هذا 

االكتفاء  لتحقيق  املوارد  ثقافة  يطور  أن 

احتياجات  تلبية  ميكن  بحيث  املايل 

إمكاناتها  تسخري  و  الكليات،  أبحاث 

عالية  مشرتكة  و  مبتكرة  مشاريع   إلنجاز 

لجودة. ا

عىل  األبحاث  قطاع  حرص  من  انطالقاً  و 

األبحاث  يف  الكليات  مشاركة  تعزيز 

إضافية  موارد  اكتشاف  فإن  املمولة، 

لبناء  فرصة  و  له  تحدياً  سيكون  للدعم 

البحثي  التعاون  تعزز  مشرتكة  عالقات 

أ.د. طاهر الصحاف
نائب مدير الجامعة لألبحاث

  

   

القضايا  معالجة  يف  الباحثني  ترشك  و 

األبحاث  خالل  من  الناشئة  العلمية 

تقاسم  و  الخربات  و  التخصصات  متعددة 

متميزة  بحثية  مخرجات  لتحقيق  املوارد 

تساهم  جديدة  معارف  اكتشاف  و  عاملياً 

العلمي. التقدم  يف 

الحاجة  يظل  املايل  الدعم  أن  إال 

عىل  يؤثر  مام  املشاريع  لكافة  األساسية 

توافر  أن  حيث  برمتها،  البحث  عملية 

األساسية  الحاجة  يعترب  الكافية  امليزانية 

من  القصوى  االستفادة  لتحقيق  للباحثني 

عن  تسفر  أن  ميكنها  التي  و  دراساتهم، 

و  متميزة،  بحثية  مخرجات  و  اخرتاعات 

لذلك  األعامل.  ريادة  ثقافة  مالمح  تحدد 

عىل  الرتكيز  يف  زيادة  العام  هذا  سيشهد 

متطلبات  لتلبية  املوارد  قاعدة  تعزيز 

البحثية،  االكتشافات  و  العلمي  االبتكار 

طلبة  مواهب  رعاية  سيشهـد  كام 

الجديدة  األفكار  لدعم  العليا  الدراسات 

يزيد  مام  الناشئة  اإلبداعية  املشاريع  و 

البحث  و  العليا  الدراسات  حيوية  من 

)5 ص   ...... )تتمة    
  

رسالة نائب مدير الجامعة   
لألبحاث
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لألبحاث الجامعة 

   

   

تم عقد ندوة ضمن إطار مذكرة التفاهم بين 
العالمية  الكويتية  البترول  الكويت و شركة  جامعة 

العلمي البحث  البحثي و تطوير  التعاون  لتعزيز 

بالرتحيب  اللقاء  الصحاف  طاهر  أ.د.  استهل 

بالحضور مؤكداً عىل أن املحارضة تعترب خطوة 

جامعة  بني  املشرتكة  اإلتفاقية  تنفيذ  يف  أولية 

العاملية  الكويتية  البرتول  رشكة  و  الكويت 

البحثي و دفع  التعاون  التي من شأنها تعزيز 

عجلة التقدم العلمي من خالل دعم األبحاث 

الطالبية  املشاريع  و  األولوية  ذات  العلمية 

الدعم  توفري  إىل  إضافًة  النفطي،  القطاع  يف 

من  الفعالة  اإلستفادة  طريق  عن  األكادميي 

املجاالت  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  خربات 

أ.د.  قام  كام  البرتولية.  الدراسات  و  النفطية 

إىل  مشرياً  الرئيس  املحارض  بتقديم  الصحاف 

رئيس  منصب  يشغل  القطان  د.أحمد  أن 

  

مذكرة تفاهم بين جامعة    
الكويت وشركة البترول 

جامعة  بني  التعاون  إتفاقية  إطار  ضمن 
العاملية،  الكويتية  البرتول  رشكة  و  الكويت 

بعنوان  محارضة  مؤخراً  األبحاث  قطاع  نظم 

الصناعات  مستقبل  و  املعارصة  “التحديات 

البرتولية” يف جامعة الكويت. و كانت املحارضة 

تحت رعاية نائب مدير الجامعة لألبحاث، أ.د. 

طاهر الصحاف، و بحضور مدير جامعة الكويت 

مدير  نائب  مساعدي  و  األنصاري،  حسني  أ.د. 

الجامعة لألبحاث، و عمداء الكليات و العمداء 

التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  و  املساعدين، 

التي  التحديات  و  التطورات  مبتابعة  املهتمني 

و  النفط  و  والطاقة  البرتولية  الصناعات  تواجه 

اآلفاق املستقبلية لها.

لألبحاث الجامعة  مدير  نائب  رعاية  تحت 

و  البرتولية  والدراسات  النظم  جودة  إدارة 

العاملية، كام  الكويتية  البرتول  ممثل عن رشكة 

وإدارة  الرشكات  تخطيط  يف  مختص  خبري  أنه 

والغازية  النفطية  باملوارد  يتعلق  فيام  املخاطر 

والبرتولية.

واقع  القطان  د.أحمد  استعرض  جانبه،  من  و 

الصناعات  تواجه  التي  املعارصة  التحديات 

البرتولية من خالل إلقاء نظرة عامة عىل أسعار 

النفط  طلب  يف  التغريات  و  املتذبذبة  النفط 

اإلقتصاد  استقرار  عدم  عن  فضاًل  منتجاته،  و 

العاملي و مضاربات األسواق املالية و مدى تأثري 

التطور  إىل  تطرق  كام  عليها.  السياسية  العوامل 

انتاج  و  استكشاف  مجال  يف  التكنولوجي 

البرتول، و التأثريات البيئية بعد معاهدة باريس 

2015 حول التغري املناخي.

و أطرد د. القطان قائاًل أن النفط الخام، و هو 

للطاقة،   املتجددة  غري  الطبيعية  املصادر  أحد 

عليه  يطلق  و  الهيدروكربونات  من  يتكون 

أحياناً “الذهب األسود”، و قد تم تداوله عىل 

اكتشاف  و  الصناعية  الثورة  واسع خالل  نطاق 

القرن  يف  مرة  ألول  الصناعية  استخداماته 

  

   

قطاع األبحاث 

ينظم ندوة 

بعنوان “ التحديات 

المعاصرة و مستقبل 

الصناعات 

البترولية” 

  

   

   

المشاركون في الندوة   

  مدير الجامعة ونائب مدير الجامعة يقدمان تذكاراً للدكتور أحمد القطان
          )5 ص   ...... )تتمة    

الريئس  المتحدث 
أحمد القطان  د. 

الضوء  يسلط 
التحديات  على 
التي  المعاصرة 
مصادر  تواجه 

و البترول  النفط 
و الغاز
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الكويت. جامعة  يف  العلمي 

تأسيس  إىل  األبحاث  قطاع  سيسعى  كام 

الدعم  موارد  لتعزيز  جديدة  بحثية  رشاكات 

بني  االتفاقيات  توقيع  خالل  من  الخارجية 

العاملية،  و  اإلقليمية  البحثية  املؤسسات 

املبتكرة  للدراسات  جديدة  قنوات  وفتح 

الصدد،  هذا  يف  و  التخصصات.  متعددة 

مذكرات  بتوقيع  مؤخراً  األبحاث  قطاع  قام 

جامعة  و  إيسرتن،  نورث  جامعة  مع  تفاهم 

و  العاملية،  الكويتية  البرتول  رشكة  و  قطر، 

التدريب،  و  التطبيقي  للتعليم  العام  الهيئة 

ذلك  و  للبرتوكيامويات،  يكويت  إ مؤسسة  و 

األبحاث  لعوملة  اسرتاتيجيته  من  كجزء 

الكويت  جامعة  حضور  تعزيز  و  املؤسسية 

الدولية. الساحة  عىل 

البنية  قدرات  تطوير  حالياً  يجري  كام 

و  املختربية  األصول  تعزيز  و  التحتية، 

إلنجاز  للباحثني  ميرسة  بيئة  لخلق  التقنية 

عالية  التجريبية  و  التحليلية  األبحاث 

و  العامل،  مستوى  عىل  تنافس  الجودة 

العلمية  املجالت  يف  للنرش  طريقها  تشق 

عامل  مع   JCR مؤرش  وفق  املحكمة 

مكانة  لرفع  منه  بد  ال  أمر  هو  و   لتأثري،  ا

قطاع  يشهد  و   . عاملياً الكويت  جامعة 

مكثفة  سلسلة  العام  مدار  عىل  األبحاث 

للقاء  با يًة  بدا ليات،  الفعا و  األنشطة  من 

لتمهيدي  ا البحث  لسلفة  لتنويري  ا

اجتامع  ثم  أكتوبر(،   23 (  2018/2017

حفل  يليه  أكتوبر(،   30 ( لتمويل  ا لجنة 

 6 ( املتميزين  للباحثني  ئز  الجوا توزيع 

فعاليات  و   ،SPSS ورشة  و  نوفمرب(، 

اإلنسانية  للكليات  العلمي  امللصق  يوم 

لتي  ا األنشطة  من  غريها  و  العلمية  و 

مكثفة. جهوداً  تتطلب 

التحدي  يتمثل  األنشطة،  هذه  عن  بعيداً  و 

  

   

الكويت بجامعة  العلمي  البحث  وصول  يتطلع  األبحاث  قطاع 
ظل  في  التميز  و  التطور  من  مستويات جديدة  إلى   

الباحثين  لدى  اإلبداع  روح  و  للكليات  البحثي  النشاط 
التقنية  الكفـاءة  و  المساندة  الخدمات  و 

يف  األبحاث  قطاع  يواجهه  الذي  األكرب 

و  املمولة  لألبحاث  الباحثني  استقطاب 

لالستفادة  التخصصات  مختلف  بني  الربط 

يف  خرباتها  و  الكليات  إمكانيات  من 

مخرجات  تحقيق  و  العلمي  اإلبداع  تعزيز 

لخدمة  استثامرها  و  تسويقها  ميكن  بحثية 

قطاع  يتطلع  و  البرشية.  منفعة  و  املجتمع 

أن  و  األسمى  الهدف  هذا  لبلوغ  األبحاث 

الكويت  بجامعة  العلمي  البحث  يصل 

و  التطور  من  جديدة  مستويات  إىل 

للكليات  البحثي  النشاط  ظل  يف  التميز 

الخدمات  و  الباحثني  لدى  اإلبداع  روح  و 

التقنية. الكفاءة  و  املساندة 

الصحاف طاهر  أ.د. 

لألبحاث الجامعة  مدير  نائب 

)من صفحة 3 (       

  

   

 حاجة ملحة لوضع إستراتيجية لضمان الحصول
على موارد الطاقة المتجددة بتكلفة ميسورة

  

   

  

   

جانب من الندوة

املرتتبة  اآلثار  إىل  تطرق  كام  عرش.  التاسع 

امللحة  الحاجة  عن  فضاًل  املصدر،  هذا  عىل 

إمدادات  عىل  الحصول  تضمن  رؤية  لوضع 

ذلك  و  ميسورة  بتكلفة  املتجددة  الطاقة 

املدى  عىل  اتباعها  يتم  إسرتاتيجية  كخطة 

الطويل.

و يف ختام محارضته، توقع د. القطان أن يشهد 

االنخفاض  بعد  استقرار  مرحلة  النفط  سوق 

استمرار  مع  الطلب،  معدل  يف  به  مر  الذي 

أساسية  كمصادر  الغاز  و  النفط  عىل  اإلعتامد 

املتزايد  التوجه  جانب  إىل   ،2040 عام  حتى 

نحو مصادر الطاقة املتجددة، إضافًة إىل البحث 

بينام  و  الكربون.  انبعاثات  لتقليل  حلول  عن 

يتحول طلب الغرب من النفط  إىل دول رشق 

اإلستثامر  تزايد  د.القطان  توقع  آسيا، 

الصناعات  و  النفط  تكرير  مجال  يف 

البرتوكياموية.

و توجت املحارضة بحلقة تفاعلية مع 

استفساراتهم، و  الرد عىل  و  الحضور 

تكريم د. أحمد القطان من قبل مدير 

جامعة الكويت أ.د. حسني األنصاري 

و نائبه لألبحاث أ.د. طاهر الصحاف 

تقديراً لجهوده املتميزة خالل املحارضة، حيث 

تم التقاط صور تذكارية تجمع كبار التنفيذيني 

واملشاركني يف املحارضة. و تجدر اإلشارة إىل أن 

املحارضة كانت يوم األربعاء املوافق 1 نوفمرب 

2017 يف متام الساعة 12:30 ظهراً.

)من صفحة 4 ( ندوة مشتركة بين جامعة الكويت وشركة البترول الكويتية العالمية...       
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الجامعة  مدير  نائب 
سياسة  يستعرض  لألبحاث 
البرامج  و  العلمي  البحث 

اإلجراءات  و  البحثية 
األبحاث  لدعم  المتبعة 
المتقدمة  و  المبتكرة 

الكويت بجامعة 

لبحث  ا أن  ئاًل  قا لصحاف  ا  . د . أ أطرد  و 

لتي  ا ر  ألفكا ا عىل  يقوم  لعلمي  ا

خوض  خالل  حثني  لبا ا ليها  إ يتوصل 

هذه  لدعم  و   ، جديدة بحثية  الت  مجا

وجود  من  بد  ال  لبحثية  ا ألنشطة  ا

عمة  لدا ا لبيئة  ا و  بة  ملطلو ا رد  ملوا ا

تيسرياً  ث  ألبحا ا قطاع  يوفرها  لتي  ا

 . لبحثية ا فهم  ا أهد لتحقيق  حثني  للبا

ر  د لكوا ا بتقديم  لصحاف  ا  . د . أ م  قا و 

ملسؤولة  ا و  ألبحاث  ا قطاع  يف  لتنفيذية  ا

تحليل  و  تنفيذ  عملية  بعة  متا عن 

لبحثي  ا ون  لتعا ا عن  فضاًل  ث،  ألبحا ا

لبحثية  ا لعملية  ا أن  اً  مؤكد رجي،  لخا ا

عد  قوا و  م  نظا ر  طا إ ضمن  تقع  برمتها 
  

   

KU- PAAET MOU

  

اللقاء التنويري لسلفة    
البحث التمهيدي 2017 

توعية  يف  يه  لسنو ا ته  د عا عىل  جرياًً 
لبيئة  با لجدد  ا لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا

نظم  لكويت،  ا معة  بجا لعلمية  ا

حول  ياً  ير تنو ًء  لقا ث  ألبحا ا قطاع 

ذلك  و  لتمهيدي  ا لبحث  ا سلفة 

لصحاف،  ا هر  طا  . د . أ ية  رعا تحت 

و  ث،  لألبحا معة  لجا ا مدير  ئب  نا

قرايش  يوسف  . د . أ عديه  مسا بحضور 

عدد  ركة  مبشا و  ين،  بهبها حيدر  د. . أ و 

من  لجدد  ا لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا من 

لصحاف  ا  . د . أ ستهل  ا و  يتيني.  لكو ا

ملجتمع  ا و  لحضور  با لرتحيب  با ء  للقا ا

لتوفيق  ا لهم  متمنياً  لجديد  ا دميي  ألكا ا

من  دة  الستفا ا و  لعلمية  ا عيهم  مسا يف 

ز  إلنجا حة  ملتا ا ملنح  ا و  لتسهيالت  ا

تحقيق  و  ملتقدمة  ا و  ملبتكرة  ا ث  ألبحا ا

. لبحثية ا فهم  ا أهد

سة  سيا لصحاف  ا  . د . أ ستعرض  ا و 

لكويت  ا معة  بجا لعلمي  ا لبحث  ا

لجدد  ا لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا لتوعية 

مدرس  بدرجة  ملعينني  ا يتيني  لكو ا من 

مج  لربا ا و  ألبحاث  ا دعم  م  بنظا عد  مسا

لدعم  ملتبعة  ا ت  ا ء إلجرا ا و  لبحثية  ا

حيث   ، ملتقدمة ا و  ملبتكرة  ا ث  ألبحا ا

نقطة  لتمهيدي  ا لبحث  ا سلفة  تشكل 

تهم  طموحا تحقيق  نحو  إلنطالق  ا

تقديم  خالل  من  ذلك  و  لعلمية  ا

دعم  عىل  للحصول  يع  ر ملشا ا ت  مقرتحا

يع  ر مشا ستكامل  ا يعترب  و  ث.  ألبحا ا

ألساس  ا حجر  لتمهيدي  ا لبحث  ا سلفة 

سات  درا خوض  يف  للميض  حثني  للبا

ذلك  و  شمولية  و  تقدما  كرث  أ

لبحثي،  ا ط  لنشا ا يف  علني  فا ركني  كمشا

تهم  ا ء كفا و  تهم  بقدرا همة  ملسا ا و 

ملبتكر  ا لعلمي  ا لبحث  ا يز  تعز يف 

لكويت. ا معة  بجا

  

   

  

   
نائب مدير الجامعة لألبحاث يخاطب المشاركين في اللقاء التنويري 

لسلفة باحث التمهيدي 2017

)7 ص   ...... )تتمة    

ل  حو يًا   ير تنو ًء  لقا ينظم   ث  حبا أل ا ع  قطا

هيئة  ء  عضا أ عية  لتو ي  لتمهيد ا لبحث  ا سلفة 

يت  لكو ا معة  جبا لعلمية  ا لبيئة   با د  جلد ا يس  ر لتد ا

لبحثية ا فهم  ا هد أ ز  جنا إل حة  ملتا ا ص  لفر ا و 

              اللقاء التنويري لسلفة البحث التمهيدي 2017...
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ملحة  ء  للقا ا م  قّد  ، م عا بشكل  و 

و  ث  ألبحا ا عم  د نشطة  أل ملة  شا

ث  ألبحا ا قطاع  يف  حة  ملتا ا ملنح  ا

لبحث  ا سلفة  لك  ذ يف  مبا 

لبحوث  متهد  لتي  ا ي  لتمهيد ا

سية  ألسا ا م  لعلو ا يف  ماً  تقد كرث  أ

و   ، ن لفنو ا و   ، لتطبيقية ا و 

خُتتم  ا و   . نية إلنسا ا م  لعلو ا

ب  با بفتح  يري  لتنو ا ء  للقا ا

 ، ركني للمشا ش  لنقا ا و  ألسئلة  ا

معة  لجا ا ير  مد ئب  نا م  قا حيث 

عىل  لرد  با يه  عد مسا و  ث  لألبحا

مختلف  حول  ت  را الستفسا ا فة  كا

و  ث  ألبحا ا عم  د م  نظا نب  جوا

 ، لبحثية ا ئز  ا لجو ا و   ، ت ملميزا ا

و  ي  لتمهيد ا لبحث  ا سلفة  و 

. لها حة  ملتا ا لتسهيالت  ا

ء  للقا ا ن  أ ىل  إ رة  إلشا ا ر  تجد

لبحث  ا لسلفة  يري  لتنو ا

إلثنني  ا م  يو ن  كا ي  لتمهيد ا

يف   2 0 1 7 بر  كتو أ  2 3 فق  ملوا ا

لحرم  با  1 1 9 ت  مترا ملؤ ا عة  قا

شهد  و   ، ية لد لخا ا يف  معي  لجا ا

يس  ر تد هيئة  عضو   4 3 ركة  مشا

معة  جا ت  كليا مختلف  من 

. يت لكو ا

رشيحة  ألكرب  وصولها  ن  لضام لبحثية  ا

. ممكنة

نواع  أ يشمل  لذي  ا و  ث،  ألبحا ا دعم 

يات  مستو و   ، لعرشة ا لبحثية  ا ملنح  ا

سري  و   ، نية مليزا ا ت  فئا و  لتمويل،  ا

 ، يع ر ملشا ا ير  ر تقا و  ث،  ألبحا ا عمل 

و  ث،  ألبحا ا ت  ملقرتحا إللكرتوين  ا

ت  متطلبا و  لبحثية  ا ت  را الستام ا

ئية  لنها ا و  ملرحلية  ا ير  ر لتقا ا يم  تقد

رشح  ء  للقا ا ل  خال تم  كام   . يع ر للمشا

و  رجي  لخا ا لبحثي  ا ون  لتعا ا ف  ا أهد

ت  قيا التفا ا لك  ذ يف  مبا   ، ت را الستشا ا

ت  مؤسسا ة  عد مع  ألخرية  ا لبحثية  ا

 . ملشرتكة ا ت  سا را لد ا ز  إلنجا رجية  خا

ء  لقا بإ يضاً  أ ف  لصحا ا  . د . أ م  قا و 

ملقبلة  ا ألنشطة  ا بعض  عىل  لضوء  ا

ينظمها  لتي  ا و  ث  ألبحا ا لقطاع 

مللصق  ا يوم  ت  ليا فعا مثل  ياً  سنو

ت  وا لند ا و  لعمل  ا ورش  و   ، لعلمي ا

لتفعيل  ف  تهد لتي  ا ألنشطة  ا و 

ت  زا إلنجا ا عرض  و  ت  لكليا ا ركة  مشا

نرش  و   ، لبحثية ا جية  إلنتا ا و 

ملجالت  ا يف  ألبحاث  ا ت  مخرجا

مع  ملياً  عا ملحكمة  ا لعلمية  ا

ثري.  لتأ ا مل  عا

محركات  ستعراض  ا تم  كام 

ت،  نا لبيا ا عد  قوا يف  لبحث  ا

فز  لحوا ا و  ئز  لجوا ا سلسلة  و 

حثني  للبا لتشجيعية  ا

جع  ملرا ا و  ين،  ملتميز ا

لتقديم  ا يقة  طر و   ، إللكرتونية ا

لفرصة  ا تتيح  لتمهيدي  ا لبحث  ا سلفة 
تهم  مشاركا لبدء  لجدد  ا لتدريس  ا هيئة  ء  ألعضا

لكويت ا بجامعة  األبحاث  مجال  في  لنشطة  ا

   

اللجنة التنفيذية تجيب على استفسارات المشاركين في اللقاء التنويري    

  

   

اللقـاء النويري لسلفة 
البحث التمهيدي المنعقد 
في 23 أكتوبر 2017 

موجه ألعضاء هيئة التدريس 
الجدد من الكويتيين بدرجة

 أستاذ مساعد

)من صفحة 6(               اللقاء التنويري لسلفة البحث التمهيدي 2017...      



مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

نشرة مكتب نائب مدير

8

لألبحاث الجامعة 

لزعبي،  ا رىب  و  شومان،  لحميد  عبدا

مهند  و  لعلمي،  ا لبحث  ا برنامج  مديرة 

و  لعامة.  ا لعالقات  ا رئيس  لرطروط،  ا

من  حامد  منصور  أيضاً  ء  للقا ا حرض 

لعلمي. ا للتقدم  لكويت  ا مؤسسة 

ئر،  لزا ا لوفد  با األنصاري  د.  . أ رحب 

لكويت  ا جامعة  حرص  عىل  أكد  و 

لبحث  ا تعزيز  و  ر  االبتكا تشجيع  عىل 

تحظى  لذي  ا املجال  هو  و  لعلمي،  ا

بقطاع  لبحوث  ا و  لخدمات  ا قسم  رئيسة 

كل  ضم  فقد  ئر  لزا ا لوفد  ا أما  األبحاث. 

لفكر  ا مدير  املرصي،  لرحمن  عبدا من 

ئزة  جا عام  أمني  و  املؤسسة  يف  لقيادي  ا

أكرث  أن  األنصاري  د.  . أ ذكر  لكويت،  ا

لكويت  ا جامعة  من  باحثني  عرشة  من 

لسنوات  ا يف  املؤسسة  ئز  جوا يف  فازوا 

ريادة  يعكس  لذي  ا األمر  بقة،  لسا ا

و  لعلمي.  ا لبحث  ا مجال  يف  لجامعة  ا

لهذه  لرتويج  ا يتم  أن  نأمل   “ أضاف: 

لباحثني  ا مشاركة  و  أكرب  بشكل  ئز  لجوا ا

و  ئز”.  لجوا ا لهذه  للتقدم  لكويتيني  ا

آخر  بعد  للتعاون  أن  األنصاري  د.  . أ لفت 

تطلع  و  عريقة،  بخربة  املؤسسة  فيه 

املستوى  عىل  املؤسسة  مع  لتعاون  ا إىل 

يف  لالبتكار  مستقبلية  دورات  يف  لعلمي  ا

لبحوث  ا تشجيع  عن  فضاًل  لعلمي،  ا لخط  ا

مشكالت  تحايك  لتي  ا لتطبيقية  ا

األنصاري  د.  . أ أضاف  و  املجتمع. 

عىل  تعمل  لكويت  ا جامعة  أن 

لعلمي  ا املؤسيس  ونها  تعا توسيع 

ثاليث  تعاون  هناك  سيكون  حيث 

و  لجامعة  ا بني  مشرتك  بحثي 

لعلمي  ا للتقدم  لكويت  ا مؤسسة 

و  شومان،  لحميد  عبدا مؤسسة  و 

تنفيذية  خطوات  تخاذ  با لبدء  ا

و  متخصصة  دورات  لتقديم 

لعلمي. ا لبحث  ا تشجيع 

جامعة  إنجازات  صعيد  عىل  و 

     مدير الجامعة يستضيف وفداً رفيعاً من مؤسسة عبد الحميد شومان       

مؤسسة  من  املستوى  رفيع  وفد  قـام 
األردنية  اململكة  من  شومان  لحميد  عبدا

لكويت  ا لجامعة  بزيارة  لهاشمية  ا

لبحث  ا و  لعلمي  ا االبداع  يا  قضا ملناقشة 

حيث  املشرتك،  لتعاون  ا فرص  و  لتطبيقي  ا

د.  . أ لجامعة،  ا مدير  لهم  استقبا يف  كان 

ء،  األربعا يوم  ذلك  و  األنصاري  حسني 

أبرز  ء  للقا ا حرض  و   .2017 سبتمرب   27

.د.عصام  أ بينهم  لكويت  ا جامعة  قياديي 

للشؤون  لجامعة  ا مدير  نائب  لعويض،  ا

لحسينان،  ا عادل  د.  . أ و  لعلمية،  ا

د.  . أ و  للتخطيط،  لجامعة  ا مدير  نائب 

لجامعة  ا مدير  نائب  رمضان،  جاسم 

د.  . أ و  ندة،  املسا األكادميية  للخدمات 

لجامعة  ا مدير  نائب  الصحاف،  طاهر 

قرايش  يوسف  د.  . أ ومساعديه  لألبحاث، 

ء  للقا ا حرض  كام  بهبهاين.  د.حيدر  . أ و 

ء،  لفيزيا ا قسم  من  معريف  مصطفى  د.  . أ

لعالقات  ا رة  إدا مدير  لفارس،  ا ء  ضيا و 

لعسعويس،  ا يرسى  و  واإلعالم،  لعامة  ا

  

   

KU- PAAET MOU   

قطاع األبحاث يستقبل وفدًا    
من مؤسسة شومان

وفد من مؤسسة عبد الحميد شومان  ...

)9 ص   ...... )تتمة    
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لعلميني  ا املحكمني  بتبادل  يتعلق  فيام 

يف  للتحكيم  املؤسستني  بهم  تزخر  لذين  ا

لبحثية،  ا و  لعلمية  ا ئز  لجوا ا بقات  مسا

لكويتيني  ا لباحثني  ا مبستوى  مشيداً 

عربية  ئز  جوا يف  لكويت  ا رشفوا  لذين  ا

املشاركة  عىل  حثهم  و  عديدة،  عاملية  و 

يف  شومان  لحميد  عبدا مؤسسة  ئز  جوا يف 

. ملستقبل ا

مديرة  لزعبي،  ا رىب  ذلك  بعد  قامت 

املؤسسة،  يف  لعلمي  ا لبحث  ا برنامج 

ئز  لجوا با تعريفياً  عرضاً  بتقديم 

املؤسسة  متنحها  لتي  ا األدبية  و  لعلمية  ا

أن  إىل  مشريًة  م،  عا بشكل  تها  نشاطا و 

فية  لثقا ا شومان  لحميد  عبدا مؤسسة 

لبنك  ا قبل  من   1978 عام  تأسست 

يف  للمساهمة  دية  ريا كخطوة  لعريب  ا

يف  اإلبداع  و  للمعرفة  رة  منا تأسيس 

سعت  حيث  لعريب،  ا لوطن  ا و  األردن 

املساهمة  إىل  تأسيسها  منذ  املؤسسة 

من  لعريب  ا لوطن  ا مجتمعات  نهوض  يف 

ر. لحوا ا و  لبحث  ا و  املعرفة  خالل 

املؤسسة  لة  رسا أن  لزعبي  ا أضافت  و 

و  املعريف  اإلبداع  يف  االستثامر  يف  تتمثل 

نهوض  يف  للمساهمة  االجتامعي  و  لثقايف  ا

من  ذلك  و  لعريب،  ا لوطن  ا يف  املجتمعات 

و  لقيادي،  ا لفكر  ا لثالثة:  ا نها  ركا أ خالل 

املجتمعي،  ر  االبتكا و  لفنون،  وا األدب 

لقيادي،  ا لفكر  ا مجال  يف  أنه  مبينًة 

علميا  بحثا   97 مجموعه  ما  إىل  ر  دينا

منتدى  استضاف  كام  أردنيني،  لباحثني 

حتى  تأسيسه  منذ  شومان  لحميد  عبدا

محارضة  و  ندوة   1600 من  أكرث  اآلن 

فاق  حيث  لعربية،  ا ر  األقطا مختلف  من 

 ، أسبوعياً شخصا   180 الحضور  معدل 

عن  ر  إصدا  100 نحو  نرش  عن  فضاًل 

كام  املحارضات.  يف  املطروحة  املواضيع 

ألدب  شومان  لحميد  ا عبد  ئزة  بجا ز  فا

حني  يف  لعرب،  ا ء  األدبا من   29 األطفال 

لحميد  عبدا مؤسسة  مكتبة  سّجلت 

مليون  ربع  من  يقرب  ما  لعامة  ا شومان 

. سنوياً زيارة 

لحميد  عبدا ئزة  جا أن  لزعبي  ا أكدت  و 

حيث  لعرب  ا للباحثني  مخصصة  شومان 

لبحث  با تعنى  عربية  ئزة  جا أّول  ُتعد 

منذ  لعرب  ا لباحثني  با تحتفي  و  لعلمي  ا

يف  زه  برا إ و  لعلمي  ا لبحث  ا لدعم   1982

ئزة  لجا ا تهدف  و  لعريب.  ا لوطن  ا ء  أنحا

من  جيٍل  لهام  إ و  د  إعدا يف  املشاركة  إىل 

لعرب  ا املختصني  و  ء  لخربا ا و  لباحثني  ا

ظل  يف  املختلفة  لعلمية  ا مليادين  ا يف 

املؤسسات  لدى  املحدودة  نيات  اإلمكا

و  ئز  لجوا ا من  لعديد  ا املؤسسة  ُتقدم 

شومان  لحميد  ا عبد  ئزة  جا مثل  األنشطة 

لحميد  ا عبد  صندوق  و  لعرب،  ا للباحثني 

منتدى  و  لعلمي،  ا لبحث  ا لدعم  شومان 

برنامج  و  لثقايف،  ا شومان  لحميد  ا عبد 

لعلوم. ا و  لتعليم  ا

لحميد  عبدا ئزة  بجا ئزين  لفا ا صعيد  عىل  و 

لزعبي  ا ذكرت  لعرب،  ا للباحثني  شومان 

خالل  ئزة  لجا با ز  فا قد  باحثاً   412 أن 

صندوق  م  قدَّ حني  يف  بقة،  لسا ا لسنوات  ا

مليون   1.5 من  أكرث  شومان  لحميد  ا عبد 

  

   )28 ص   ...... )تتمة    

للتقدم  الكويت  ومؤسسة  الكويت  بين جامعة  مشترك  ثالثي  تعاون 
العلمي البحث  لتعزيز  شومان  الحميد  عبد  مؤسسة  و  العلمي 

)من صفحة 8( وفد من مؤسسة عبد الحميد شومان  ...      

وفد مؤسسة عبد الحميد شومان يظهر اهتماماً بالتطوير 
البحثي خالل اجتماعه مع نائب مدير الجامعة لألبحاث

مجموعة من المسؤولين في جامعة الكويت و مؤسسة عبد الحميد شومان 
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لتحقيق  جهودهم  بذل  يف  االستمرار  و 

باملسرية  االرتقاء  و  اإلنجازات  من  املزيد 

 . لعلمية ا

بتوجيه  الصحاف  طاهر  أ.د.  تقدم  و 

حسني  أ.د.  الجامعة  ملدير  االمتنان 

دعم  و  تشجيع  عىل  لحرصه  األنصاري 

اإلبداعية  إمكانياتها  و  الكليات  خربات 

و  املتقدمة  األبحاث  إلنجاز  فعال  بشكل 

التي  و  والتميز،  الجودة  ذات  املبتكرة 

عام.  كل  تكرميها  و  بها  االعرتاف  يتم 

حفل  تنظيم  تم  اإلطار،  هذا  خالل  من  و 

مدير  حضور  و  رعاية  تحت  التكريم 

نظم  اإلبداع،  و  التميز  أجواءمن  في 
لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب 

كان  الذي  و  السنوي  الجوائز  توزيع  حفل 

هيئة  أعضاء  مع  مجموعة  لتكريم  منرباً 

الذين  العليا  الدراسات  طلبة  و  التدريس 

مساعيهم  و  البحثية  بإنجازاتهم  متيزوا 

العلمية  املجاالت  مختلف  يف  اإلبداعية 

التخصصات  و  األساسية،  و  التطبيقية 

تكريم  جانب  اإلنسانية،إىل  و  األدبية 

املسجلة  االخرتاع  براءات  عىل  الحاصلني 

والحائزين  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 

مجاالت  يف  علمي  ملصق  أفضل  جائزة  عىل 

هذا  يعترب  و  اإلنسانيات.  و  العلوم 

األبحاث  قطاع  ملساعي  تجسيداً  الحدث 

االستكشاف  و  اإلبداع  ثقافة  تعزيز  يف 

التي  و  املؤسسية،  األبحاث  يف  التميز  و 

عىل  عاملياً  متيزاً  التنافسية  نتائجها  تحقق 

تظهر  منشورة  بحوث  و  اخرتاعات  هيئة 

بها  املعرتف  املرموقة  العلمية  املجالت  يف 

تطور  اإلنجازات  هذه  تعكس  و   . عاملياً

منظوراً  لتعرض  املؤسيس،  البحث  مجاالت 

األبحاث  قطاع  إسرتاتيجية  يعكس  متطوراً 

إرشاك  خالل  من  املؤسسية  األبحاث  لعوملة 

  

   

إرشاف  و  األنصاري،  حسني  أ.د.  الجامعة 

طاهر  أ.د.  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 
حضور  وسط  نوابه،  و  الصحاف 

مساعدي  و  العمداء  من  نخبة 

التدريس  هيئة  أعضاء  و  العمداء 

املهتمني،  الباحثني  من  مجموعة  و 

استهل  و  بهم.  املحتفى  جانب  إىل 

مرحباً  الحفل  الصحاف  طاهر  أ.د. 

إىل  مشرياً  املتميز،  الجمع  بهذا 

تعنيه  ما  و  الجوائز  هذه  أهمية 

الجوائز  عىل  الحائزين  هنأ  و  كام 

اإلبداعية  مساعيهم  و  جهودهم  عىل 

هذه  لهم  حققت  التي  املثمرة 

عىل  حثهم  و  العلمية،  اإلنجازات 

العلمية  إمكاناتهم  من  االستفادة 

حفل الجوائز البحثية 
التشجيعية

مدير  رعاية  تحت 

الكويت جامعة 

ينظم  األبحاث  قطاع 

لمجموعة  تكريم  حفل 

من  الباحثين  من  مميزة 

التدريس  هيئة  أعضاء 

الدراسات  وطلبة 

من  حققوه  لما  العليا 

متميزة بحثية  إنجازات 

  

   

 
تكريم  يشمل  الحفل 

العام  بجوائز  الفائزين 
 2017/2016 األكاديمي 

من  باحث  أفضل  فئات  في 
مشاريع  وجائزة  الشباب، 
العليا،  الدراسات  طلبة 
براءات  على  والحاصلين 

والفائزين  االختراع، 
العلمي  الملصق  بجائزة 

توزيع  حفل  تسود  لتميز  ا و  اإلبداع  أجواء 
سنويًا األبحاث  قطاع  يقيمه  الذي  الجوائز 

مشتركة  جهودًا  التطور  و  العلمي  التميز  تحقيق  “يتطلب 

الجامعة   كليات  و  قطاعات  جميع  قبل  من  متناغمة  و  مستمرة 

إستراتيجية  من خالل وضع خطة  األسمى  إلى هدفنا  للوصول 

األنصاري واضحة”  أ.د. حسين 

)11 ص   ...... )تتمة    

حفل الجوائز البحثية التشجيعية ...

  

   
مدير جامعة الكويت يخاطب الباحثين المتميزين 

في حفل الجوائز البحثية التشجيعية
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إىل إرث جـامعـة الكويـت، نـوه أ.د. األنصـاري أن   

ميلء    وملهـم  غني  تاريخ  الكويت  لجامعة    

       باإلنجازات العلمية يف مختلف املجاالت، 

باستمرار عن طريق     يزدهـروينمـو             

                     إنجازات الباحثني العلمية واخرتاعاتهم 

                        التي ترتقي مبكانة جامعة الكويت، 

                        حــيـث يـشــكل هــذا اإلرث 

                           و استمراريته قوتنا الدافعة و 

املستمر.                      تحدينا 

                           

                        وأثنى أ.د. حسني األنصارى 

أخـــرى عــىل جميع   مــرة                     

الفـائزيـن واخـرتاعــاتــهم،                      

                  وعلـى طلبـة الدراسات العليا 

تستحـق            مواهب  كونهم جميعاً                

املؤسيس. التقدير              

إعـالن  تــم  لكلــامت،  ا بهــذه  و     

يف  ئز  لجوا ا مختلف  عىل  ئزين  لحا ا

دميي  ألكا ا م  لعا ا عن  ملجاالت  ا جميع 

كاآليت:  2017/2016

رعايته  عىل  و  املؤسيس،  البحثي  التقدم 

املتميزين  و  املبدعني  تكريم  لحفل 

النجازاتهم  تقديراً  العلمي  البحث  يف 

املبذولة  جهوده  له  شاكراً  العلمية، 

من  الذي  اإلبتكار  تحفز  بيئة  خلق  يف 

  

   

تحقيق  من  متكنهم  تجهيزاتومعدات  من 

مـشـرياً  و  البحثية.  أهدافهم  و  طموحاتهم 

جامعة  مبستوى  يرتقي  أن  شأنه 

و  العاملية.  مكانتها  و  الكويت 

الحفل،  يف  ألقاها  التي  كلمته  يف 

“أن  األنصاري  حسني  أ.د.  رصح 

جميعاً  إليه  نسعى  الذي  الهدف 

األكادميي  باملستوى  الرقي  هو 

الكويت،  لجامعة  العلمي  و 

تعزيز  نحو  جهودنا  توجيه  و 

االرتقاء  و  العلمي  تصنيفها 

العاملية.”  املؤسسية  مبكانتها 

أهم  من  الهدف  هذا  يعترب  و 

لذلك  الجامعية،  اإلدارة  أولويات 

و  باالهتامم  يحظى  أن  يجب 

لتحقيقه.  املناسب  الدعم 

و أشار إىل أن تحقيق هذا الهـدف 

علمية  أساليب  و  مستمرة  جهوداً  يتطلـب 

تتيح تحديد و متابعة مؤرشات األداء األساسية 

لضامن تطبيق خطة املؤسسة اإلسرتاتيجية 

عىل أكمل وجه. كام أكد أ.د. األنصاري 

الرقي  و  لتميز  ا تحقيق  أن  عىل 

ميكن  ال  مؤسيس،  عمل  العلمي 

تحققه  أن  كلية  أو  جهة  ألي 

األخرى،  الجهات  عن  مبعزل 

تناغم  يسود  أن  يجب  بل 

العمل  مراكز  جميع  بني  تام 

الهدف  هذا  تحقيق  أجل  من 

وفقاً لخطة عمـل وإسرتاتيجية 

الغرض.   لهذا  خصيصـاً  موضوعة 

مهنأً  األنصاري حديثه  أ.د.  واختتم 

عىل  الحاصلني  و  املتميزين  الباحثني 

الحاصلون على الجوائز

)12 ص   ...... )تتمة    

)من صفحة 10( حفل الجوائز البحثية التشجيعية ...      

مجموعة من الحاصلين على الجوائز ضمن مختلف الفئات                       

دوام  لهم  متمنياً  العلمي،  البحث  جوائز 

العلمية  مساعيهم  يف  التفوق  و  االزدهار 

مكتب  بجهود  أشاد  كام  القادمة،  السنوات  يف 

وقـطـاع  لألبحـاث  الجامعـة  مدير  نائب 

بنية  لتـوفري  الدائـم  سعيـهم  و  األبحـاث 

الباحثني  يحتاجه  مــا  كـل  توفر  مالمئة 

والتزامه  األبحاث  قطاع  يعكس جهود  االحتفـالي  الحدث 
المؤسسية األبحاث  في  والتميز  اإلبداع  بتعزيز 
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1. “Drive System for Wind Turbine with Contra-Rotating 
Generator”

العليا الدراسات  ج. مشاريع طلبة 

الماجستير: التطبيقية – درجة  العلوم األساسية و 

املال    حصة 

ئية  لكيميا ا لهندسة  ا قسم 

لبرتول ا و  لهندسة  ا كلية 

املطريي   لله  عبدا عائشة 

لحاسوب   ا علوم  قسم 

لعلوم ا كلية 

د    عوا محمد  د. 

لحاسوب  ا هندسة  قسم 

لحاسوب  ا هندسة  و  علوم  كلية 
      

اإلنسانية: العلوم  و  اآلداب 

قطينة    مجدي  د. 

لتسويق  ا و  رة  اإلدا قسم 

رية اإلدا لعلوم  ا كلية 

لهاشل    ا بدر  د. 

لية  ملا ا املنشآت  و  لتمويل  ا قسم 

رية اإلدا لعلوم  ا كلية 

المتميز: الباحث  جائزة  أ . 

الحاصلون على براءات االختراع

التطبيقية: العلوم األساسية و   

أحمد سهيل  د.  . أ   
املجهرية، ء  األحيا علوم  قسم   

الطب كلية   

اإلنسانية: العلوم  و  اآلداب   

لرحمن    عبدا د  سجا د.  . أ  

 – املعلومات  و  املكتبات  علوم  قسم   

االجتامعية لعلوم  ا كلية   

أفضل باحث من الشباب: ب . 

التطبيقية: و  األساسية  العلوم   

2017/2016 الباحثين  جوائز  على  الحاصلون 

العليا الدراسات  طلبة  مشاريع  جوائز  على  الحاصلون 

الحاصلون على جوائز الملصق العلمي 2017/2016

العسكر    وليد  رنا 

لحاسوب   ا هندسة  قسم 

لحاسوب ا هندسة  و  علوم  كلية 

أحمد    سامح 

ء   األعضا وظائف  قسم 

الطب كلية 

الماجستير: درجة  اإلنسانية:  العلوم  و  اآلداب 

املطريي   عايض  فاطمة 

لتدريس  ا طرق  و  ملناهج  ا قسم 

لرتبية ا كلية 

لحواج    ا أسامة  د. 

نيكية   مليكا ا لهندسة  ا قسم 

لبرتول ا و  لهندسة  ا كلية 

بعنوان:  بحثه  عن 

 

(Patent No.: US 9709027  B2 dated July 18,  2017)
لحركة. ا متعاكس  مولد  ذات  رياحية  تربينة  م  نظا

2. “Combined Pump and Energy  Recovery Turbine”
(Patent No.: US 9708924  B2 dated July 18,  2017)

   
لهيدروليكية.  ا الطاقة  مزدوجة الستعادة  تربينة  و  مضخة 

هـ. الفائزون بجوائز يوم الملصق العلمي )الكليات العلمية(:

التدريس: هيئة  أعضاء  فئة  أواًل: 

لزعبي  ا غازي  فراس  د.    .1

لعلمية ا لألبحاث  لكويت  ا معهد     

)13 ص   ...... )تتمة    

د. براءات االختراع المسجلة في مكتب براءات االختراع – الواليات المتحدة:

حفل الجوائز البحثية التشجيعية ...      
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لبحث:  ا عنوان 

”Thermal Annealing Effect on Deposited Metallic Nano 

Thin-Films.“

لشايجي   ا براهيم  إ عادل  د.    .2

نيكية   مليكا ا لهندسة  ا قسم 

لبرتول ا و  لهندسة  ا كلية 

لبحث:  ا عنوان 

”Numerical Simulation of Freezing Crude Oil Inside 

Pipeline Buried in Soil During Shutdown.“

لعنزي    ا قة  شفا بدر  د.    .3

لبيئية ا لتقنية  ا رة  إدا قسم 

تية لحيا ا لعلوم  ا كلية 

لبحث:  ا عنوان 

”Application of Confined Plunging Liquid Jet reactor 

)CPLJR( as an Aeration/Dispersion Technique for the 

Environmental Safe Discharge of Brine from Kuwait’s 

desalination Plants“

ثانيًا: فئة المدرسين المساعدين:

حرضيت     كامل  لرحيم  ا عبد    .1

لعلمية ا لألبحاث  لكويت  ا معهد 

لبحث:  ا عنوان 

”Dry Heat Recovery Enhancement of Wafra Eocene 

Using Conventional Temperatures.“

لظفريي    ا حمد  لطيفة    .2

املعلومات   علوم  قسم 

لحاسوب ا هندسة  و  علوم  كلية 

لبحث:  ا عنوان 

”An Integrated System for Brain Tumors detection in 

Magnetic Resonance Imaging )MRI(.“

الشطي    حمد  عائشة    .3

لتغذية   ا و  ء  لغذا ا علم  قسم 

تية لحيا ا لعلوم  ا كلية 

لبحث:  ا عنوان 

”The Allelopathic Potential of Conocarpus Iancifoliius 

)Engl.( Leaves on Dicot )Vigna sinesis L.( and Monocot 

)Zea mays L.( Plants.“

ثالثًا: فئة طلبة الدراسات العليا:
خشيش    براهيم  إ رة  سا   .1

لعلوم  ا كلية   – لبيولوجية  ا لعلوم  ا قسم 

لبحث:  ا عنوان 

 ”Natural phenolic compounds enhance the lethality of the multi-

knase inhibitor Sorafenib in human hepatocellular cancer cells.“

)مكرر(    لبعيجان  ا جامل  منرية    .2

لتغذية ا و  ء  لغذا ا علم  قسم 

تية لحيا ا لعلوم  ا كلية 

لبحث: ا عنوان 

 ”Immunoglobulin E-Mediated Food Allergies and the associ-

ated Nutritional Factors among Children at the Paediatric Al-

lergy Clinic in Kuwait.“

)مكرر(   املطريي  مطلق  ر  أنوا  .3

لتغذية   ا و  ء  لغذا ا علم  قسم 

تية لحيا ا لعلوم  ا كلية 

لبحث:  ا عنوان 

”Thymoquinone and Ferulic Acid Decrease the Viability of 

Breast Adenocarcinoma Cells Individually and Synergistically.“ 

لعنجري    ا أنور  نور   .4

املدنية  لهندسة  ا قسم 

لبرتول ا و  لهندسة  ا كلية 

لبحث:  ا عنوان 

”Wave Interaction with single and Twein Vertical and Sloped 

Porous Walls.“

و. الفائزون بجوائز يوم الملصق العلمي )الكليات اإلنسانية(

أواًل: فئة أعضاء هيئة التدريس:

لجمل   ا لعزيز  عبدا محمود  د.  . أ   .1

لتسويق   ا و  رة  اإلدا قسم 

رية اإلدا لعلوم  ا كلية 

لبحث: ا عنوان 

”A Multiple Level Casual Model of Organizational Change Success“

لعبيد    ا عادل  آالء  د.    .2

الرشعية   لدراسات  ا و  ملقارن  ا لفقه  ا قسم 

اإلسالمية لدراسات  ا و  الرشيعة  كلية 

لبحث: ا عنوان 

لخريية” ا األموال  رصف  “أولويات 

)25 ص   ...... )تتمة    

)من صفحة 12( حفل الجوائز البحثية التشجيعية ...      
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تواصل سلسلة األبحاث املتميزة مهمة قطاع األبحاث اإلسرتاتيجية يف تسليط الضوء عىل اإلنجازات البحثية املتميزة ألعضاء هيئة التدريس و إبرازها اىل 
طليعة االهتامم العام. و تتخصص هذه السلسلة بنرش الوعي حول أحدث اإلنجازات العلمية و البحثية التي حققتها جامعة الكويت، و عرض مخرجاتها 
البحثية املوثوقة عاملياً و التي تم نرشها يف أبرز املجالت العلمية ذات التأثري وفق تصنيف )JCR(. بالتايل، يجب األخذ بالجودة و الكفاءة اعتباراً أساسياً 
تقوم عليه املعلومات اإلسرتاتيجية التي تبنى عليها اإلنجازات البحثية ألعضاء هيئة التدريس ليطلع عليها الجمهور محلياً و عاملياً، معززًة بذلك رؤية قطاع 
األبحاث العلمية و مكانته العاملية. و بناءاً عىل ذلك، تتوجه جهود قطاع األبحاث املتواصلة نحو تطوير و تنمية جودة أبحاث أعضاء هيئة التدريس، إضافة 
اىل توفري منرب تعرض من خالله األبحاث املميزة التي تحقق تقديراً عاملياً بناءاً عىل جودتها و كفاءتها العلمية. و باعتبار السابق هدفاً أساسياً، طور قطاع 
األبحاث مجموعة بارزة من املنشورات البحثية التي حققت متيزاً عاملياً مرتكزاً عىل مخرجاتها البحثية الناتجة عن األبحاث املمولة و غري املمولة، إضافة 
إىل تلك التي حصلت عىل تقدير ممتاز يف التقرير النهايئ للمرشوع. إىل جانب تعزيزها ملكانة جامعة الكويت العلمية و البحثية، تعترب هذه الدراسات 
املتميزة ذات دور فعال يف رفع مركز جامعة الكويت العاملي، و تأهيل الباحثني املعنيني للحصول عىل املكافآت البحثية التي يقدمها قطاع األبحاث لتحفيز 

الباحثني و لتقدير مساهامتهم البحثية املتميزة ثناءاً عىل جهودهم املبذولة لعوملة األبحاث املؤسسية.
و قد أطلق قطاع األبحاث برنامج املكافآت التشجيعية للباحثني عىل إنجازاتهم البحثية املميزة يف عام 2010 لتعزيز ثقافة الجودة يف أبحاث أعضاء هيئة 
التدريس، حيث تهدف هذه املكافآت لتحفيز أعضاء هيئة التدريس للسعي نحو التميز يف مشاريعهم البحثية، و إنجاز مخرجات موثوقة تحرز مكانة عاملية و 
تنرش ضمن أبرز املجالت العلمية ذات التأثري وفق تصنيف )JCR(،  مام يؤهلها للحصول عىل املكافآت التشجيعية و الدخول ضمن سلسلة األبحاث املتميزة 
يف اصدارها الثالث عرش. و تحتوي السلسلة حالياً ملخصاً لنتائج 56 دراسة علمية متميزة ضمن نرشة أبحاث مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث و التي تصدر 
دورياً لعرض ما حققته جامعة الكويت من إنجازات بارزة لتمكن القراء املهتمني من االطالع عليها، كام تحتوي الطبعة الحالية ملخصات نتائج أربع دراسات 
متميزة للباحثني من أعضاء هيئة التدريس الناتجة عن األبحاث املمولة و غري املمولة، باإلضافة اىل تلك التي حصلت عىل االمتياز يف التقرير النهايئ للمرشوع.

و منذ انطالق سلسلة األبحاث املتميزة يف عامها األول، حققت املخرجات البحثية لجامعة الكويت صعوداً مستمراً تم رصده من خالل التزايد املطرد بأعداد 
الحاصلني عىل املكافآت البحثية و التي نرشت  أبحاثهم ضمن أفضل 25% من املجالت العلمية) Q1(  ذات التأثري وفق تصنيف )JCR(. و يعترب هذا التصنيف 
مقياس عاملي معتمد يستدل به لضامن جودة األبحاث املتميزة. و قد وثقت اإلحصائيات تصاعداً ملحوظاً يف أعداد املستفيدين من برنامج املكافآت التشجيعية، 
حيث كان مجموع املستفيدين 38 باحثاً يف عام 2010 ليصل يف منتصف العام الحايل إىل 440 باحثاً حائزاً عىل املكافأة التشجيعية، حيث تضمن هذا املجموع 
138 باحثاً )31.4%( من فئة األبحاث املمولة، و 206 باحثون )46.8%( عن فئة األبحاث غري املمولة، و 92 باحثاً )20.9%( حققوا االمتياز يف التقرير النهايئ 
للمرشوع، و 4 باحثني )0.9%( عن فئة مشاريع األبحاث املمولة. لذلك ميكن االستدالل بهذا التزايد املطرد يف أعداد الحاصلني عىل املكافآت و األخذ به كمؤرش 
عىل دور املكافآت التشجيعية الفعال يف تطوير منحنى الجودة الذي تقوم عليه كفاءة األبحاث املؤسسية، و األخذ به كعامل أسايس لتعزيز الوجود املؤسيس 

لجامعة الكويت. و تعترب هذه املهمة رسالة تتبناها جامعة الكويت لتحقيق مساعيها يف الرقي بكيانها و مكانتها العاملية يف ميادين البحث العلمي. 
و تتوفر الرشوط املنظمة للمكافآت البحثية ضمن دليل قواعد و إجراءات دعم البحث العلمي لقطاع األبحاث، و وفقاً لهذا الدليل، يتم تخصيص مبلغ و قدره 
-/1000 د.ك. للباحثني ضمن فئة األبحاث املمولة و التي تنرش أعاملهم ضمن أفضل 25% من مجالت العاملية ذات التأثري و التي تم تقييمها وفق تصنيف 
)JCR( فيام يتعلق باملجاالت العلمية املعنية. و يتم تخصيص مبلغ و قدره -/1000 د.ك. للباحثني ضمن فئة األبحاث غري املمولة، سواًء وقع االختيار عىل 
 )JCR( باحث واحد أو عدة  باحثني مشرتكني برشط أن يتم نرش البحث ضمن أفضل 25% من املجالت العاملية ذات التأثري و التي تم تقييمها وفق تصنيف
املتعلقة باملجاالت العلمية املعنية. إضافًة إىل ذلك، يتم منح مبلغ و قدره -/500 د.ك. لكل باحث رئيس للمرشوع الحائز عىل تقدير االمتياز من قبل محكم 
خارجي للكليات العلمية و اإلنسانية. و يتم تقديم مكافأة مالية و قدرها -/ 4000 د.ك. ألعضاء هيئة التدريس مرة واحدة عن كل مرشوع رشيطة أن يتم 
نرش مخرجاته البحثية يف إحدى املجالت العلمية )Q1( التي تكون ضمن أفضل 25% من املجالت العلمية ذات التأثري وفق تصنيف)JCR(  و التي تتوافق مع 

املجاالت العلمية املرتبطة بالبحث.

وتستعرض الطبعة الثالثة عرش من سلسلة األبحاث املتميزة أربعة فائزين حازوا عىل املكافآت البحثية التشجيعية مع ملخص نتائج أبحاثهم املتميزة و 
أهم النقاط التي تم التوصل إليها كام هو معروض أدناه:

“Gulf Neonatal Infection Study (GNIS(.”
  د. ماجدة حمودي )تقرير نهايئ للمرشوع رقم CM 01/13( من قسم طب األطفال يف كلية الطب: عن التقرير النهايئ ملرشوعها بعنوان:  

“Mineral Trioxide aggregate pulpotomy for permanent molar with clinical signs indicative of  irreversible pulpitis: A Preliminary 
study”

أ. د. خلدون رحال )بحث ممول رقم  EV 07 /13(، من قسم الهندسة املدنية يف كلية الهندسة و البرتول. عن بحثه بعنوان: 
“Effects of  improper moist curing on flexural strength of  slabs cast under hot weather conditions”

 .1

  .3

 .4

د. معاوية قدميات )بحث غري ممول( من قسم العلوم التطويرية و الوقائية يف كلية طب األسنان:

المنشور في مجلة

“Biosimulation of   indigenous  microorganisms for bioremediation of  oily hypersaline microcosms from the Arabian Gulf 
Kuwaiti Coasts”

Journal of Construction and Building Materials , 2016, 110: 337-345    المنشور في مجلة

Journal of Environmental Management, 2017, 193: 576-583

د. دينا امليلم )بحث ممول رقم RS 01/12( من قسم العلوم البيولوجية يف كلية العلوم. عن بحثها بعنوان:

المنشور في مجلة

 .2

International Endodontic Journal, 2017, 50: 126-134
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ملخص   

بالرطوبة  واملعالجة  والصب  الخلط  إن 
يؤدي  مرتفعة  حرارة  درجات  خالل  للخرسانة 

االسمنت  إماهة  معدل  يف  كبرية  زيادة  إىل 

وبعد  قبل  الخرسانة  خصائص  عىل  يؤثر  مام 

نسبة  تدين  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  التصلد.  

الرطوبة تزيد من معدل تبخر املاء من سطح 

اللدن  االنكامش  خطر  من  وتزيد  الخرسانة 

ومن الترشيخ.

الخرسانة  تخلط  أن  الكويت  يف  الشائع  ومن 

بني  تجمع  قاسية  بيئية  ظروف  تحت  وتصب 

الحرارة  ودرجات  املنخفضة  النسبية  الرطوبة 

مل  إذا  شديدة  السلبية  اآلثار  وتكون  املرتفعة. 

يتم اتباع االجراءات املناسبة ملعالجة الخرسانة 

بالرطوبة. وقد يحصل يف بعض الحاالت أن تتم 

هذه االعامل دون أي معالجة تذكر.

هدفت هذه الدراسة إىل اكتساب فهم أفضل 

فحص  خالل  من  كان  البالطات  سلوك  عن 

وتم  املخترب(.  يف  ومعالجتها  صبها  تم  بالطات 

املخترب  خارج  االخرى  البالطات  ومعالجة  صب 

املتدنية.  والرطوبة  الحار  الطقس  ظروف  أثناء 

من  أيام  سبعة  إىل  واحدة  بالطة  وتعرضت 

بالطة  وتعرضت  بالرطوبة،  املستمرة  املعالجة 

ثالثة  مبعدل  أيام  سبعة  ملدة  متقطعة  ملعالجة 

مرات يوميا، يف حني بقيت بالطة دون معالجة. 

القصوى خالل األسبوع  الحرارة  وبلغت درجات 

االول من عمر البالطات )فرتة الصب واملعالجة( 

05 درجة مئوية، ومتوسط الرطوبة النسبية أقل 

تأثري سوء املعاجلة بالرطوبة على قوة عزوم االحنناء 
وخصائص البالطات اخلرسانية املسلحة املصبوبة 

خالل درجات احلرارة املرتفعة والرطوبة املتدنية

آلثار عدم املعالجة الكافية للخرسانة بالرطوبة 

الخرسانية املسلحة  البالطات  عىل سلوك وقوة 

خالل  صبت  والتي  اإلنحناء  لعزوم  املعرضة 

النسبية  والرطوبة  الحار  الطقس  ظروف 

سبع  وفحص  صب  تم  فقد  املنخفضة.    

ضمن  طويل  بتسليح  املسلحة  البالطات  من 

املجموعتني  بالطات  تختلف  مجموعتني.  

املجموعة  بالطات  وتختلف  التسليح,  بنسبة 

وأنظمة  الحار  الطقس  بظروف  الواحدة 

فتم  لها.   تعرضت  التي  الرطبة  املعالجة 

تحت  مجموعة  كل  من  بالطة  ومعالجة  صب 

املعرفة  من  األكرب  الجزء  )ألن  املخترب  ظروف 

الحيوانات  ودماء  بالخمرية  املعالجة  أدت 

 %72 و  إزالة %75  إىل  للفيتامينات  كمصادر 

فائدة  النتائج  ولهذه  التوايل.  عىل  الزيت  من 

املناطق  تأهيل  إلعادة  أساليب  تصميم  عند 

شديدة امللوحة امللوثة بالنفط بيولوجياً.

امليكروبات  تنشيط  البحث  هذا  يتناول 
النفط يف  والقادرة عىل هضم  للملوحة  املحبة 

تشجيع  بهدف  امللوحة  شديدة  تربة  عينات 

بيولوجياً،  امللوثة  البيئات  هذه  تأهيل  إعادة 

يف  وكيميائية  فيزيائية  عنارص  بتحليل  قمنا 

ألنشطة  مالمئة  أنها  وأثبتنا  العينات  هذه 

العينات  هذه  عالجنا  كام  فيها،  امليكروبات 

حيوانات  وبدماء  موجبة  أليونات  بأمالح 

للفيتامينات،  رخيصة  كمصادر  وخمرية 

السائدة،  البيئية  للظروف  ُمعرَّضة  وتركناها 

كانت  العينات  أن  التحليالت  أثبتت  وقد 

من  أنواع  ثالثة  عىل  دامئة  بصفة  تحتوي 

األنواع  أما  شتاًء-  و  صيفاً  –وذلك  البكترييا 

الصيف  يف  مختلفة  فكانت  األخرى  البكتريية 

املنتمية  اآلركيا  أنواع  وأما  الشتاء،  يف  عنها 

فقد  هالوبكترييم  و  هالوفرياكس  جنيس  إىل 

وأثبتت  والشتاء،  الصيف  بني  متشابهة  كانت 

أدت  والفيتامينات  األمالح  إضافة  أن  النتائج 

العينات  يف  امليكروبات  أعداد  زيادة  إىل 

النفط  إزالة  معدالت  زيادة  وإىل  املدروسة 

عىل  النفط  إزالة  معدالت  وكانت  فيها، 

  +2aC،)%94(  +3eF التالية:  الصورة 

كام   ،)%82(  +K  ،)%85(  +2gM  ،)%89(
  

   

الممولة المشاريع 

 تنشيط امليكروبات املتوطنة
 يف عينات شاطئية شديدة امللوحة

من أجل إعادة تأهيلها بعد تلوثها بالنفط
دينا الميلم، مها الدعيج، 
محمد الياس وسمير رضوان

قسم الكيمياء، كلية العلوم
جامعة الكويت

(RS01/12 :مرشوع رقم)

)16 ص   ...... )تتمة    

د. خلدون رّحال
قسم الهندسة املدنية ، كلية الهندسة والبرتول 

جامعة الكويت
(EV07/13  :مرشوع رقم)
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الذروي )78٪(. تراوحت فرتات املتابعة من 18.9 

اعتربت  املتابعة  فرتة  نهاية  يف  شهرا.   73.6 إىل 

وفقا  ناجحة  الجزيئ  اللب  برت  عمليات  جميع 

للتقييم الرسيري واألشعة السينية. هذا باإلضافة 

لوجود حاجز من األنسجة الصلبة تحت طبقة الـ

MTA يف االشعة السينية لـ13 رضسا )٪57(.

اخلالصة: 

اللب  برت  عالج  ان  ايل  الدراسة  هذه  انتهت 

العصب  التهاب  ذات  الدامئة  لألسنان  الجزيئ 

وباستخدام  األطفال  عند  لالنعكاس  قابل  الغري 

بناًء  عالية  نجاح  بنسبة  يقرتن   MTAالـ مادة 

عيل التقييم الرسيري و األشعة السينية.

األسوأ  األثر  التشوهات. وكان  البالطات وعىل 

والتي  املخترب  خارج  التي صب  البالطات  عىل 

قوة  وكانت  بالرطوبة.  عالج  ألي  تتعرض  مل 

بالطة  قوة  من   ٪29 ب  أقل  البالطة  هذه 

عاديا،  تسليحا  املسلحة  املجموعة  يف  املخترب 

و  أصغر ب 11٪ يف املجموعة االخرى.

أكرث  الخرساين  القلب  عينات  قوة  وكانت 

بالرطوبة.  العالج  بظروف  تأثرا  الخصائص 

البالطة  من  املستأصلة  العينات  قوة  وبلغت 

قوة  من   ٪69 حوايل  العالج  تتلقى  مل  التي 

نتائج  فإن  وبالتايل،  املخترب.  بالطة  عينات 

من  وأقل  املجموعتني  إلحدى   ٪20 من 

األخرى. للمجموعة   ٪40

تم اختبار البالطات عرب أربع نقاط.  وتم 

الحديد  وانفعاالت  التشوهات،  قياس 

تم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  والخرسانة.  

من  الخرساين  القلب  عينات  استئصال 

اختبارها  وتم  املجموعتني  احدى  بالطات 

الضغط. تحت 

العالج  كفاية  عدم  أن  النتائج  أظهرت 

قوة  عىل  واضح  تأثري  له  كان  بالرطوبة 

تعكس  ال  قد  الخرساين  القلب  اختبار 

عزوم  قوة  عىل  الحار  الطقس  آثار  بدقة 

املزيد  باجراء  وينصح  للبالطة.   االنحناء 

اىل  للوصول  املوضوع  هذا  يف  االبحاث  من 

أوىف. نتائج 

اتباع  رضورة  الدراسة  اثبتت  وبالنتيجة, 

الخرسانة  معالجة  بطريقة  الخاصة  االرشادات 

خالل  واملعالجة  الصب  وتفادي  بالرطوبة 

بارتفاع  واملتمثلة  القاسية  الطقس  ظروف 

الرطوبة  نسبة  وانخفاض  الحرارة  درجات 

الخرسانة.   خصائص  يف  التدهور  لتجنب 

هو  االستباقية  الدراسة  هذه  من  الهدف 
وباألشعة  االكلينييك  النجاح  معدل  عن  التحري 

السينية لعملية برت اللب الجزيئ لألسنان الدامئة 

اكلينيكية  وعوارض  عالمات  ذات  األطفال  عند 

املعادن  باستخدام مجاميع  دائم وذلك  اللتهاب 

التهاب  لعالج  كامدة   )MTA( االكسيد  الثالثية 

العصب.

 : لبحثية ا د  ا ملو ا و ليب  سا أل ا

مريضا  عرش  ستة  عيل  الدراسة  هذه  اشتملت 

لديهم 23 رضسا دامئا مع عالمات تشري إىل وجود 

اللب. جميع املشاركني يف هذه  التهاب دائم يف 

الدراسة خضعوا إلجراءات موحدة، تم من خاللها 

عزل جميع األسنان بواسطة سد مطاطي ومن ثم 

متت إزالة كاملة للتسوس. ثم قمنا ببرت جزيئ للب 

أو  الشكل  دائري  معقم  مايس  ِمْثَقب  بواسطة 

عىل شكل شعلة النار. بعد ذلك تم وقف نزيف 

الصوديوم   هيبوكلوريت  باستعامل  الرضس  لب 

مادة  ثم وضع خليط من  Na0CL %5(( ومن 

الـMTA عىل جرح اللب وتم وضع ُكَريَّة ُقْطٍنيَّة 

وضعت  ذلك  بعد   .MTAالـ مادة  عىل  مبللة 

الزجاجية  االينومريات  مادة  من  مؤقتة  حشوة 

العالج ببرت اللب اجلزئي لألسنان الدائمة عند األطفال 
الذين يشتكون من أعراض التهاب عصب الضرس غري 
القابل لالنعكاس باستخدام جماميع املعادن الثالثية 

االكسيد:)MTA( دراسة أولية

عىل األسنان.  بعد ثالثة إىل عرشة أيام متت إزالة 

الـ مادة  املؤقتة وتقييم وضع وتصلب  الحشوه 

بواسطة  األسنان  ترميم  تم  ثم  ومن   .MTA

دٌأ. بعد انتهاء العالج  تيجان ُفوالِذّية ُمَقاِومة للصَّ

تم تقييم األسنان رسيريا وباألشعة السينية كل 

3، 6 و12 شهرا وبعد ذلك مرة واحدة يف السنة. 

استخدمت اإلحصاءات الوصفية لتقييم النتائج.

النتائج: 

تراوحت أعامر املرىض وقت برت اللب الجزيئ بني 

-13.6 سنة مبتوسط عمر قدره 10.7 1.7±   7.6

عالمات  فيها  كان   )٪91( األسنان  معظم  سنة. 

السن  َدَواِعِم  اْلِتهاب  للب وأعراض  دائم  التهاب 

معاوية قديمات، أسماء اليحيى، عبدالعزيز حسن، كفـاح البريشي-نصير

والوقائية التطويرية  العلوم  قسم 

الكويت جامعة  األسنان،  طب  كلية 

  

   

األبحاث غير الممولة 
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ماجده حمود-عبدهللا الطيار-سمير العبدي-حسين ابو زيد-انور 
خان-ليلى المهري- مغيص الرحمن

قسم طب األطفال 

 كلية الطب

جامعة الكويت

(CM01/13  
(مرشوع رقم:  

تدعى الفرتة املمتدة من وقت الوالدة حتى 28 
املواليد. ورغم أن طول هذه املدة هو  يوم بفرتة 

28 يوم إال أن 44% من وفيات األطفال تحت سن 

5 سنوات ) 1825 يوم( تحدث خالل هذه الفرتة 

القصرية. نجحت دول الخليج العربية بإنقاص وفيات 

األطفال تحت سن 5 سنوات بعد فرتة املواليد عرب 

البيئي  اإلصحاح  وبرنامج  املكثفة  التحصني  برامج 

وغريها.  للرشب  الصالحة  النقية  املياة  توفري  مثل 

كام نجحت هذه الدول أيضا يف إنقاص الوفيات يف 

فرتة املواليد عرب برامج رعاية الحوامل وكذلك زيادة 

عدد الوالدات التي تتم تحت إرشاف كوادر طبية 

مؤهلة. ورغم ذلك وكام هو الحال يف كثري من الدول 

الغنية فقد ظلت أغلب وفيات األطفال تحت سن 

5 سنوات تحدث خالل فرتة املواليد. اإلنتانات هي 

السبب األكرب للوفيات يف فرتة املواليد ومسئولة عن 

36% من وفيات األطفال يف هذه الفرتة. الوفيات 

مثيالتها  تشبه  وال  تجنبها  ميكن  اإلنتانات  نتيجة 

الناتجة عن التشوهات الخلقية الشديدة والتي غالبا 

ال ميكن تجنبها.

إىل  املواليد  فرتة  خالل  اإلنتانات  تقسيم  ميكن 

إنتانات مبكرة وإنتانات متأخرة.اإلنتانات املبكرة 

تحدث خالل 72 ساعة )3 أيام( األوىل من الوالدة 

وسببها عادة جراثيم موجودة يف الجهاز التناسيل 

اإلنتانات  بينام  الوالدة.  أثناء  للطفل  وتنتقل  لألم 

املتأخرة تحدث بعد 72 ساعة من الوالدة وتسببها 

وتصيب  املستشفى  يف  موجودة  جراثيم  عادة 

التي  الدراسات  أغلب  الخدج.  األطفال  بالذات 

متت عىل اإلنتانات خالل فرتة املواليد درست هذه 

املشكلة يف الدول النامية والدول املتقدمة و دول 

الخليج العربية لها طبيعتها الخاصة وتختلف عن 

التي فيها دخل فرد منخفض. يف  الدول املجاورة 

دول الخليج يسهل الوصول إىل الخدمات الصحية 

وتتم أغلب الوالدات يف املستشفى تحت إرشاف 

كادر طبي مؤهل. يوجد القليل من البيانات عن 

اإلنتانات خالل فرتة املواليد يف دول الخليج العربية 

املعالجة  البيانات رضورية حتى ترشد إىل  وهذه 

املسببة  العوامل  تقوم عىل دراسة  التي  السليمة 

ومقاومة العقاقري الطبية. 

حدوث  معدل  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 

اإلنتانات خالل فرتة املواليد يف دول الخليج العربية 

ومعرفة أهم العوامل املسببة لها ومقاومة العقاقري 

الطبية. لقد قمنا بدراسة فوج من الوالدات يف 5 

من  كل  شملت  للمواليد  مركزة  عناية  وحدات 

مستشفى الصباح للوالدة يف الكويت , مستشفى 

توام ومستشفى ديب يف اإلمارات العربية املتحدة 

األم  ومستشفى  العزيز  عبد  امللك  ومستشفى 

خالل  السعودية.  العربية  اململكة  يف  والطفل 

فرتة الدراسة ومدتها عامني حدثت 67447 والدة 

 102 حدث  ضمنها  ويف  املراكز  هذه  يف  حية 

إنتانات متأخرة.  إنتانات مبكرة 785 حالة  حالة 

 1.51 هو  املبكرة  اإلنتانات  حدوث  معدل  كان 

لكل 1000 والدة حية أو 7.29 لكل 1000 حالة 

قبول يف العناية املركزة للمواليد. بينام كان معدل 

حدوث اإلنتانات املتأخرة هو 11.63 لكل 1000 

قبول يف  حالة   1000 لكل   56.14 أو  حية  والدة 

العناية املركزة. وعليه تم تقدير أن هناك سنويا 

الدم  بزرع  مثبته  متأخرة  إنتانات  حالة   48000

يف كل من الكويت , اململكة العربية السعودية 

حوايل  تسبب  والتي  املتحدة  العربية  واإلمارات 

1000 حالة وفاة يف فرتة املواليد.  هذا إىل جانب 

620 حالة إنتانات مبكرة مثبته بزرع الدم ينتج 

عنها حوايل 62 حالة وفاة يف فرتة املواليد. كثريا 

ما تكون نتيجة زرع الدم سلبية بسبب استعامل 

عينة  كفاية  عدم  بسبب  أو  الحيوية  املضادات 

الدم املأخوذة وعليه فإن عدد اإلنتانات املشخصة 

رسيريا وغري املثبتة بزرع الدم  هو أعىل بكثري من 

هذه التقديرات. 

كانت  “ب”  العقدية  املجموعة  من  الجراثيم 

يظهر  وهذا  املبكرة  لإلنتانات  الرئييس  السبب 

اتخاذ  أجل  من  الحوامل  كل  فحص  أهمية 

املوجبة  الجراثيم  الوالدة.  عند  الوقاية  إجراءات 

املتأخرة  لإلنتانات  الرئييس  السبب  الجرام كانت 

العنقودية  الجراثيم  الخصوص  وجه  عىل  ومنها 

والتي كانت لوحدها مسئولة عن ثلث اإلنتانات 

املتأخرة. يف مستشفى الوالدة يف الكويت كانت 

الفطريات من نوع املبيضات هي السبب الرئييس 

الجراثيم  دور  دورها  وتجاوز  املتأخرة  لإلنتانات 

العنقودية. الجراثيم سلبية الجرام مثل الكالبسيال 

وسببت  املتأخرة  لإلنتانات  بارزا  عامال  كانت 

حوايل 20 % الحاالت وكانت مسئولة عن معظم 

الوفيات.  بعض الدراسات يف مناطق اخرى من 

لحدوث  أعىل  معدل  هناك  أن  أظهرت  العامل 

إنتانات املواليد بسبب الجراثيم سلبية الجرام يف 

نلحظ  مل  األخرى.  الفصول  مقابل  الصيف  فصل 

هذا اليشء يف دول الخليج العربية .

تعيش يف  تسببها جراثيم  املتأخرة  اإلنتانات  ألن 

املستشفى فهي عادة ما تكون مقاومة للمضادات 

الحيوية مقارنة بالجراثيم التي تسبب اإلنتانات 

املبكرة. أكرث من نصف جراثيم الكالبسيال كانت 

مقاومة للسيفالوسبورين من الجيل الثالث و%8 

لإلثنني  مقاومة  و%6  للجينتامايسني  مقاومة 

النوع  هذا  ألن  القلق  عىل  يبعث  وهذا  معا. 

املسببة  الكبرية  العوامل  من  كان  الجراثيم  من 

أغلب  وراء  السبب  وكان  املتأخرة  لإلنتانات 

الوفيات. من أصل 34 حالة إنتانات متأخرة كان 

سببها الجراثيم العنقودية 11 )32%( منها كانت 

مقاومة للميثيسيلني وهذا يشابه ما هو موجود 

يف الدول النامية. ويف الخالصة فإن معدل حدوث 

لها  املسببة  العوامل  وشكل  املبكرة  اإلنتانات 

يشبه تلك التي يف الدول املتقدمة قبل تطبيقها 

أن  يجب  وعليه  الوالدة.  أثناء  الوقاية  سياسة 

تبذل الجهود لتحسني الوقاية أثناء الوالدة حيث 

التي  الحاالت  من  كثري  تجنب  ميكن  بواسطتها 

تسببها الجرثومة العقدية “ب”. تشكل اإلنتانات 

املتأخرة عبء كبري يف دول الخليج العربية وهذا 
  

   

دراسة اإلنتانات بني املواليد التقرير النهائي للمشروع
يف دول اخلليج العربية

)25 ص   ...... )تتمة    
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لألبحاث الجامعة 

)19 ص   ...... )تتمة    

إصدارات مكتب نائب مدير اجلامعة لألحباث 
تعترب مرجع قّيم ملبادئ األحباث املؤسسية 

و إجراءاتها و ممارساتها املتبعة لنقل املعلومات
 اإلسرتاتيجية الفعال مبا يتعلق بالتقدم 

العلمي يف جامعة الكويت

إصدارات مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث 
مصدر أساسي لعولمة األبحاث المؤسسية 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات  تشمل 
مببادئ  تتعلق  إسرتاتيجية  معلومات  لألبحاث 

املامرسات  و  اإلجراءات  و  املؤسسية  األبحاث 

لكونها  عليها  املحافظة  يتوجب  التي  املتبعة 

مرجعاً أساسياً و مصدراً فعاالً لتناقل املعلومات 

تحققها  التي  العلمية  اإلنجازات  حول  الهامة 

جامعة الكويت. و كون هذه اإلصدارات مستودع 

التطوير  مبراحل  املتعلقة  األساسية  للمعلومات 

يف  األساسية  العوامل  من  تعترب  فإنها  املؤسيس، 

عملية توثيق التطورات العلمية املهمة يف جامعة 

الكويت، و نرش سياساتها املتبعة و نشاطاتها و 

إنجازاتها العلمية التي حققتها عىل مدى 37 عاماً 

التي ساهمت يف تطوير  العطاء، و  النمو و  من 

البحث العلمي يف جامعة الكويت يف طور مراحل 

منذ عام 1979 حتى اآلن. و تقدم هذه املعلومات 

املوثقة رؤية قّيمة حول القرارات الهامة و التقدم 

و اإلبداع و التميز الذي حققته أبحاث الكليات 

عىل هيئة كتيبات إرشادية و مستندات إجرائية 

و تقارير تحليلية سنوية، لتكّون مجموعة مثينة 

من املعلومات العلمية اإلسرتاتيجية التي تشكل 

مدير  نائب  مكتب  يقدمها  التي  الربامج  أساس 

املنشورات  إىل  إضافًة  ذلك  لألبحاث،  الجامعة 

الرئيسية التي هي مبثابة مصدر جوهري يسهل 

الباحثني الوصول للمعلومات بشكل مبارش  عىل 

و فهم األنظمة املعمول بها، واإلجراءات املتبعة، 

و اإلمتيازات واملرافق املقّدمة و التي تعترب جزءاً 

الفرص لتحقيق  املنح، فضاًل عن توفري  من دعم 

واملبتكرة.  املشرتكة  املتقدمة  البحثية  اإلنجازات 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات  تخدم  و 

البحثي  الكليات  مجتمع  إحتياجات  لألبحاث 

مهمة  قناة  كونها  مع  متزامن  بشكل  األساسية 

شأنها  من  التي  و  املؤسسية،  األبحاث  لعوملة 

حيث  العاملية.  الكويت  جامعة  مكانة  تعزز  أن 

يتم إستيفاء هذه اإلحتياجات من خالل أحدث 

األبحاث  قطاع  إنتاجية  يجعل  مام  اإلصدارات، 

نرش  خالله  من  يتم  مستمر  دينامييك  وضع  يف 

عىل  القراء  تجعل  التي  املعلومات  استقبال  و 

اطالع  عىل  ليكونوا  املستجدات،  اهم  من  بينة 

أولوياتها  و  األبحاث  قطاع  رسالة  تحمله  مبا 

بني  تقدمها  التي  التعاون  وفرص  وامتيازاتها 

أنحاء  جميع  يف  والثقافات  املؤسسات  مختلف 

إصدارات  تشكل  املنطلق،  هذا  من  و  العامل. 

اسرتاتيجية  من  يتجزء  ال  جزءاً  الكويت  جامعة 

قطاع األبحاث لتوثيق و نرش معلومات موثوقة 

يتعني  التي  و  البحثية  بالتنمية  يتعلق  ما  يف 

هيئة  عىل  الجامعري  من  عدد  ألكرب  وصولها 

لنرش  ذلك  و  مطبوعة،  و  مرئية  و  الكرتونية 

الوعي حول املنظور االسرتاتيجي للبحث العلمي 

املؤسسية  رؤيتها  تعزيز  و  الكويت،  جامعة  يف 

العاملية، و نرش الوعي حول متيز جودة البحث 

العلمي يف جامعة الكويت. 

مدير  نائب  مكتب  إصدارات  تستمر  بالتايل،  و 

الجامعة لألبحاث، و يف نشاط مكّثف، بتجميع 

البحث  بنشاط  املتعلقة  املعلومات  أحدث 

و  إنجازاته،  و  تطوراته  و  للكليات  العلمي 

توفري محتوى منطقي يساهم يف تكوين وثائق 

و  محلياً  العلمي  للمجتمع  أساسية  مصادر  و 

إقليمياً، مام ميّكنهم من تتبع اإلنجازات البحثية 

املؤسسية و تطوراتها، و ليصبحوا جزءاً من عملية 

املؤسسات  و  العلامء  و  الخرباء  تعاون  و  ربط 

هذا  عىل  و  عاملي.  نطاٍق  عىل  املجتمعات  و 

منشورات  لتكوين  امللحة  الحاجة  تنبع  األساس 

و مصادر تشمل أحدث املعلومات و يتم العمل 

عىل تحليلها و تنقيحها و تعديلها و تنسيقها مبا 

يتوافق مع متطلبات مختلف السياسات املتبعة 

االحتياجات  لسد  ذلك  و  التحليلية  الوثائق  و 

املحلية و العاملية. 

بشكل  األبحاث  قطاع  املهمة  هذه  تشغل  و 

األساسية  املنشورات  إصدار  دورة  يف  مستمر 

أشهر  الستة  خالل  شملت  التي  و  السنوية 

التقرير   )2017 سبتمرب   -  2017 )مايو  املاضية 

السنوي الصادر لقطاع األبحاث )2016/2015(، 

و املرشد إىل مجاالت األبحاث )2017(، و نرشة 

قطاع األبحاث )مايو 2017(، و األبحاث املمولة 

مكتب  دليل  و   ،)2015/2014 و   2014/2013(

قرص  هيئة  )عىل   )2017( البحثي  التعاون 

ملحات  كتيب  إعداد  حالياً  يتم  و  مضغوط(، 

إضافة   ،)2018/2017( الكويت  جامعة  عن 

مطبوعات  من  األبحاث  قطاع  يصدره   ما  إىل 

العلمية  للكليات  العلمي  امللصق  بيوم  متعلقة 

التي  و   2018 مايو  لشهر  املقررة  اإلنسانية  و 

غريها،  و  دعوات  و  إعالمية  ملصقات  تتضمن 

وأبعاد  وترية  املنشورات  هذه  جميع  لتعكس 

أنشطة إصدارات قطاع األبحاث منذ عام 2017 

إىل الوقت الحايل. ذلك باإلضافة إىل مجموعة من 

قطاع  تقرير  تشمل  التي  و  القادمة  اإلصدارات 

األبحاث  لعام 2017/2016، و  السنوي  األبحاث 

منشورات قطاع األحباث عوامل أساسية يف توثيق 
و نشر نشاطات و إجنازات البحث العلمي املتجددة 

على مدى 37 عامًا من النمو غري املسبوق يف جماالت 
البحث العلمي يف جامعة الكويت منذ عام 1979
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نوفمبر  2017

نرشة  و   ،2017/2016 و   2016/2015 املمولة 

قطاع األبحاث 2017، و كتيب ملصقات الكليات 

متطلبات  و   ،2018/2017 األدبية  و  العلمية 

املتعلقة  اإلعالنية  امللصقات  من  املئات  طباعة 

فضاًل  القصري،  املدى  ذات  العلمية  باملناسبات 

عن املواد اإلعالمية املتعلقة بلقاء سلفة البحث 

التمهيدي )2017( و غريها، و يشري هذا الكم من 

املنشورات إىل زخم اإلصدارات التي ينتجها قطاع 

األبحاث عىل دور العام.

بإصدار  األبحاث  قطاع  التزامات  عىل  عالوًة  و 

يعترب  األكادميي،   2017/2016 عام  منشورات 

مشارك  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب 

أسايس يف بعض املجالت العلمية املؤثرة و التي 

العلمي،  النرش  مجلس  قبل  من  إصدارها  يتم 

حيث يتم نرش عدة طبعات منها بشكل دوري 

إىل  باإلضافًة  ذلك  األكادميي.  العام  مدار  عىل 

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية و كون 

من  سلسلة  توليد  يف  باألهمية  مساوي  دورها 

الضوء  وتسليط  والتقارير،  وامللخصات  الكتب 

شبه  منطقة  املهمة يف  والتطورات  القضايا  عىل 

اإلصدارات  هذه  تظهر  و  العربية.  الجزيرة 

مدير  نائب  مكتب  منشورات  دور  أهمية 

يف  باستمرار  تساهم  التي  لألبحاث  الجامعة 

عملية الحفاظ عىل املعلومات املهمة و القّيمة 

املؤسسية  العلمية  البحثية  بالتطورات  املتعلقة 

و تحديثها و نرشها، و إثراء ثروة املعلومات يف 

املحافظة  الكويت، إضافًة إىل دورها يف  جامعة 

اإلطار،  املؤسيس. و يف هذا  العلمي  اإلرث  عىل 

مدير  نائب  مكتب  إصدارات  أحدث  تتلخص 

له  التابعة  املراكز  جميع  و  لألبحاث  الجامعة 

و  العلمي،  النرش  مجلس  و  األبحاث،  )قطاع 

التي  العربية(  الجزيرة  الخليج و  مركز دراسات 

نرشت عىل مدى الستة أشهر املاضية إبتداءاً من 

شهر مايو حتى شهر سبتمرب 2017 كالتايل:

إصدارات قطاع األبحاث )مايو 2017   .1

– سبتمر 2017(.

اإلصدارات التي تم نرشها أ . 

اإلصدارات قيد اإلنشاء ب . 

اإلصدارات التي تم نرشها: األبحاث 2017 يف شهر يناير من العام الحايل، أخذت أ . 

)20 ص   ...... )تتمة    

       نرشة األبحاث ربع سنوية – مايو 2017: 
نائب  مكتب  قبل  من  األبحاث  نرشة  إصدار  تم 

مدير الجامعة لألبحاث يف شهر مايو 2017، حيث 

اإلصدارات اإلستراتيجية مصدر جوهري يمّكن الباحثين 
من الوصول المباشر للمعلومات و فهم اإلجراءات المتبعة 

و التعرف على امتيازات و تسهيالت دعم المنح، إضافًة إلى 
المشتركة و المبتكرة تقديمها فرص لألبحاث المتقدمة  

األكادميية، و التميز البحثي لتحقيق تنمية مستدامة 

و تطوير التفكري اإلبداعي،  وتعزيز اإلبتكار العلمي 

و الكفاءة، و خلق إقتصاد قائم عىل العلم. و أبرز 

ما احتوته النرشة هي رسالة نائب مدير الجامعة 

لبلوغ  الكليات  أبحاث  تحفيز  شأنها  من  التي 

مستويات جديدة يف التطور العلمي، و تحسني 

مخرجات  تحقيق  و   ، العلمية  األبحاث  كفاءة 

إىل  إضافة  عاملي.  تأثري  ذات  موثوقة  علمية 

تسخري  و  العليا  الدراسات  طلبة  أبحاث  تعزيز 

مواهبهم و طاقاتهم اإلنتاجية و اإلبداعية لخلق 

الخالقة  أفكارهم  استثامر  و  مبتكرة،  مخرجات 

لتعزيز ثقافة ريادة األعامل. كام احتوت النرشة أيضاً 

عىل امللصقات العلمية التي شاركت يف شهر مارس 

لعام 2017 من الكليات العلمية و اإلنسانية، إضافة 

إىل تغطيتها ألهم االتفاقيات التي أبرمت و محارض 

اإلجتامعات التي نعقدت مع جامعة قطر و رشكة 

Equate  و رشكة النفط الكويتية العاملية و جامعة 
Northeastern  لألبحاث.

شكلت خطوة إسرتاتيجية 

و نقلة من مرحلة اليوبيل 

الذهبي نحو حقبة جديدة 

التحديات  و  الفرص  من 

املنح  تواجه  التي 

و من أبرز من احتوته النرشة كذلك هو تغطية 

أبرز  استقطب  الذي  الجوائز  تقديم  حفل 

العلمي،  البحث  مجال  يف  املميزين  الباحثني 

العليا،  الدراسات  مشاريع  بجوائز  الفائزين  و 

يف  املسجلة  اإلخرتاع  براءات  عىل  الحائزين  و 

الواليات املتحدة األمريكية، و الفائزين بجوائز 

كذلك  النرشة  غطت  و  العلمي.  امللصق  يوم 

للكليات  املقدمة  الثالثة    SPSS عمل  ورشة 

سلسلة  فيه  أصدرت  الذي  الحني  يف  العلمية، 

الذي  و  عرش  الثاين  إصدارها  املتميزة  األبحاث 

يف  للمشاركني  البحثية  اإلنجازات  عىل  احتوى 

التحفيزية التي نرشت أبحاثهم  األربع مكافآت 

العلمية  أبرز املجالت  املمولة يف  املمولة و غري 

اىل  إضافة  التأثري،  ذات   )JCR( تصنيف  ضمن 

و  النهايئ.  التقرير  يف  اإلمتياز  حققوا  الذين 

تضمنت نرشة األبحاث كذلك إحصائيات نشاط 

الكليات البحثي ملنتصف العام خالل فرتة مابني 

 ،2017 فرباير   28 إىل  وصوالً   2016 سبتمرس   1

كام احتوت ملخصات ألحدث إصدارات مكتب 

نائب مدير الجامعة لألبحاث خالل الفرتة ما بني 

شهر ديسمرب 2016 حتى شهر إبريل 2017. و 

األنشطة  و  التقارير  أحدث  النرشة  احتوت  قد 

البحثية  التطورات  أهم  يربز  بعرض  املتنوعة 

األحداث  أهم  عىل  الضوء  مسلطًة  املؤسسية، 

الجامهري  عليها  لتطلع  املنعقدة،  النشاطات  و 

املحلية و اإلقليمية و العلمية. و ميكن الرجوع 

 2017 مايو  شهر  يف  الصادرة  األبحاث  لنرشة 

عرب موقع مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث 

  )http//www.ovpr.kuniv.edu( اإللكرتوين 

باللغتني العربية و اإلنجليزية.

إىل  املرشد   

مجاالت األبحاث 2017 : 
وقت  يف  صدرت  أن  بعد 

اإللكرتونية  النسخة  سابق 

مجاالت  إىل  املرشد  من 

••

••
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لألبحاث الجامعة 

)21 ص   ...... )تتمة    

اإللكرتوين، و تم نرشه و توزيعه باللغتني اإلنجليزية 

و العربية.

الكليات  مشاركات  زيادة  ترصد  التي  اإلحصائية 

املشاريع  و  املنح،  حيث  من  املمولة  األبحاث  يف 

املستكملة، و املشاريع قيد الدراسة. و يتم الرتكيز 

أيضاً عىل مخرجات األبحاث، و اإلصدارات التي يتم 

نرشها يف املجالت العلمية األفضل وفق تصنيف 

جودة  تعكس  التي  و  التأثري  عامل  ذات   )JCR(

البحث العلمي يف جامعة الكويت. و يسلط الضوء 

أيضاً عىل املبادرات الجديدة، و اإلتفاقيات التعاونية، 

و األبحاث املشرتكة وليدة الرشاكات مع املؤسسات 

الخارجية. و يوثق هذا املوجز 682 مرشوعاً ضمن 

مختلف مراحل التقدم، و اإلستكمالل، و التدقيق، 

و ذلك من خالل تصنيفها وفق مستويات التمويل، 

املشاريع، و  العاملة عىل  القوى  و  املنح،  أنواع  و 

نظرة  التقرير  يستعرض  كذلك  الكليات.  مشاركة 

التي  النشاطات  و  األحداث  أهم  عىل  ملخصة 

يستضيفها قطاع األبحاث، و الحوافز و الجوائز و 

براءات  القطاع، إضافًة إىل  التي يقدمها  املكافآت 

التدريس.  التي يحوز عليها أعضاء هيئة  اإلخرتاع 

و يتم تسليط الضوء أيضاً عىل ورش عمل التحليل 

اإلحصايئ SPSS و ندوات سلفة البحث التمهيدي 

التي يتم استضافتها سنوياً، و نشاط يوم امللصق 

العلمي للكليات اإلنسانية و العلمية، هذا بجانب 

الذين  الوفود  و  تقدميها،  يتم  التي  املحارضات 

تستقبلهم جامعة الكويت، باإلضافة إىل اإلصدارات 

التي يتم نرشها و التي تتضمن كل ما يتم تقدميه 

و تحديثه عىل املوقع اإللكرتوين، فضالً عن املسائل 

اإلدارية مبا يف ذلك االسرتاتيجية اإلمنائية واملبادرات 

و التطويرات لسنة )2017/2016( املقبلة. و يكشف 

التقرير املوجز السنوي الذي يتم كتابته و ترجمته و 

تصميمه من قبل قطاع األبحاث ديناميكية البحث 

يف  التاريخية  االستمرارية  عىل  محافظاً  املؤسيس، 

مواصلة التكامل يف العطاء و منو الكليات البحثي 

الذي استمر ألكرث من 37 عاماً يف جامعة الكويت. 

و يتوفر تقرير إنجازات قطاع األبحاث 2016/2015 

لألبحاث  الجامعة  مدير  مكتب  نائب  موقع  يف 

تفصيل   2017 يوليو  يف  نرشه  تم  الذي  األبحاث 

نشاطاتهم  و  الكليات  أبحاث  لتطورات  تحلييل 

النسخة املطبوعة التي كانت قيد اإلنشاء من املرشد 

النهايئ يف شهر مارس، و خضعت لعملية  شكلها 

مراجعة دقيقة للبيانات التي تحتويها و ذلك لضامن 

دقتها و التأكد من صحة  رموز تخصص معينة و 

مطابقتها مع املوضوعات األساسية املرتبطة بها وفقاً 

العربية  التكنولوجيا  باإلضافة إىل صحة  للكليات، 

املتواصل إىل وضع  الجهد  بها. أدى هذا  املرتبطة 

اللمسات النهاية عليه يف مرحلة ما قبل الطباعة 

مام ساهم يف تعجيل عملية تسليم املرشد و نرش 

النسخ املطبوعة منه، و توزيعه عىل جميع الكليات 

لتسهيل عملية وصول الباحثني وتحديدهم لرموز 

التخصص املرتبطة مبجالهم البحثي. و تعترب طبعة 

العام الحايل 2017 من املرشد هي الثامنة و التي 

خضعت لتحديٍث شامل يف مواضوعاتها بناءاً عىل 

مساهامت الكليات، و صنف قطاع األبحاث البيانات 

النطاق  واسعة  تخصصية  مسارات  تحت  الهامة 

و تم ترتيب املواضيع بناًء عىل مجاالت األبحاث 

ساهم  قد  و  األقسام.  و  للكليات  وفقاً  املختلفة 

إدخال متطلبات الكليات و األقسام املنشأة حديثاً يف 

توسعة نطاق املرشد، و تضمنت هذه األقسام كلية 

الصحة العامة، و قسم اللغة الفرنسية و ثقافاتها يف 

كلية اآلداب، و قسم العلوم البحرية يف كلية العلوم، 

مام أضاف سلسلة جديدة من مجاالت األبحاث، 

ملجتمع  الخيارات  من  واسعة  مجموعة  لتتشكل 

هيئة  أعضاء  إهتاممات  مصنفًة  البحثي  الكليات 

التدريس البحثية  ضمن نطاقات علمية مخصصة 

و عامة. و يحتوي املرشد  عىل مختلف املصطلحات 

التخصصية باللغتني اإلنجليزية و العربية، و لكل من 

تلك املصطلحات رقم تعريفي يحدد موقعه ضمن 

جميع  عىل  املرشد  يحتوي  وباملجمل،  الكتيب. 

جامعة  يف  املحتملة  و  الحالية  البحثية  املجاالت 

الكويت يف عرض دينامييك يوضح النطاق الواسع 

ألنشطة الكليات و اهتامماتها البحثية املتبانية. و 

املرشد إىل مجاالت  توزيع نسخ مطبوع من  يتم 

األبحاث 2017 عىل جميع الكليات، و تتوفر نسخة 

و  العربية  باللغتني  اإلنرتنت  عىل  منه  إلكرتونية 

اإلنجليزية. 

 –  2016/2015 األبحاث  قطاع  إنجازات       

التقرير املوجز السنوي:

يستعرض التقرير املوجز السنوي إلنجازات قطاع 

••

إنجازاتهم  و  الحالية 

األكادميي  العام  خالل 

يعتمد  و   .2016/2015

إعتامداً  التقرير  هذا 

البيانات  عىل  أساسياً 

املمولة  األبحاث    

و  2 0 1 4 / 2 0 1 3

)الطبعة   2015/2014

تستمر   :)24 و   23

يف  املمولة  األبحاث 

••

و  الثالثة  طبعتيها  خالل  من  مسريتها  توثيق 

العرشين و الرابعة و العرشين و التي نرشت يف 

يوليو 2017، مسلطًة الضوء عىل نشاطات الكليات 

و   2014/2013 األكادميني  العامني  البحثية خالل 

2015/2014. و يحتوي هذا العدد عىل معلومات 

و  الجارية  املشاريع  بجميع  متعلقة  تحليلية 

املستكملة و املشرتكة، إضافًة إىل نشاطات طلبة 

الدراسات العليا البحثية عىل مستويات املاجستري 

و الدكتوراه، مع وجود عنرص إضايف أال وهو تاريخ 

إمتام املشاريع املستكملة خالل هذين العامني. و 

و  الكليات  وفق  البحثية  النشاطات  تصنيف  تم 

األقسام، و أنواع املنح، و األبحاث املمولة من قبل 

جامعة الكويت إضافًة إىل املشاريع التي تم متويلها 

بالتعاون مع جهات خارجية، مام  بشكل مشرتك 

املشاريع يف مختلف  لجميع  تحليلية  رؤى  يقدم 

العدد  يحتوي  و  اإلستكامل.  و  التقدم  مراحل 

معلومات أساسية تتضمن رقم املنحة لكل مرشوع، 

و عنوان البحث، و الفريق املرشف عىل املرشوع 

الباحثني املشاركني(، و تاريخ  الرئيس –  )الباحث 

البدأ باملرشوع، و فرتة العمل التي استغرقها إمتام 

املرشوع باألشهر، و تاريخ إستكامل املرشوع )إن 

وجد(، و ميزانية املرشوع. 

عىل  أساسياً  مؤرشاً  األبحاث  عناوين  تعترب  و 

توجهات األبحاث و املجاالت التي يتم اإلقبال عليها 

بكرثة من قبل الكليات خالل العامني 2014/2013 

التوجه  تم  التي  املجاالت  و 2015/2014، شاملًة 

إليها حديثاً مام يشري إىل تطور و تنوع واعد يف 

النشاطات  تصنف  و  املؤسيس.  البحث  مجاالت 

يوثق  أقسام محددة، حيث  البحثية ضمن ثالث 

جامعة  متولها  التي  األبحاث  جميع  األول  القسم 

يوثق  و  املنح،  نوع  حيث  من  مصنفًة  الكويت 

القسم الثاين جميع املشاريع املشرتكة، أما القسم 

الثالث فيتضمن أبحاث طلبة الدراسات العليا. كام 

الكليات،  أبحاث  إحصائيات  عىل  العدد  يحتوي 
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عىل  يحتوي  الذي  و   2017 الخارجي  البحثي 

نبذة تعريفية عن مهمة مكتب التعاون البحثي 

و أهدافه و مسؤولياته و الربامج التي يقدمها. و 

يهدف هذا الكتيب إىل تعزيز التواصل و التعاون 

املؤسيس بني القطاعني الخاص و العام، و الجهات 

و  األبحاث  تسويق  لتقوية  كذلك  و  الخارجية، 

سبل نقل املعلومات، و حفظ الحقوق الفكرية، و 

تعزيز إجراءات تسجيل براءات اإلخرتاع، و بالتايل  

تتوفر املوارد الالزمة لألبحاث املتخصصة مام يعزز 

األبحاث التطبيقية و يؤكد رؤية الجامعة. و تقود 

املوجز  هذا  اإلسرتاتيجية  األبحاث  قطاع  مهمة 

التمهيدي الذي يتم إعداده باللغتني اإلنجليزية و 

العربية و الذي يطمح لربط األبحاث بالصناعة، 

ويهدف إىل تطوير روابط تعاونية عرب املؤسسات 

مخرجات  لتسويق  والدولية  واإلقليمية  املحلية 

التجارية، ذلك إىل  القابلية  الكليات ذات  أبحاث 

املتعلقة  األمور  يف  االستشارية  الخدمات  جانب 

الفكرية. و تم دمج  الحقوق  برباءات اإلخرتاع و 

البحثي  التعاون  املعلومات األساسية عن مكتب 

الجديدة.  هيئته  يعكس  محدث  كتيب  إلصدار 

لكن يف هذه األثناء، يتم نرش دليل مكتب التعاون 

النسخة  أما  مدمجة،  أقراص  هيئة  عىل  البحثي 

املطبوعة منها فهي قيد اإلعداد باللغتني العربية 

واإلنجليزية . 

        رزمة املطبوعات الهامة املتفرقة يف قطاع 

األبحاث 2017: تم إصدار سلسلة من املطبوعات 
لتلبية  القادمة  األنشطة  و  للفعاليات  اإلعالمية 

امللصق  بيوم  املتعلقة  األبحاث  قطاع  متطلبات 

العلمي للكليات اإلنسانية و العلمية املقرر لشهر 

يقدم  حيث  الجامعة،  إصدارات  أهم  من  يعترب 

الكويت  لرؤية جامعة  مميزاً  بعداً  اإلصدار  هذا 

املؤسسية، و إيديولوجيتها، و إجراءاتها األكادميية 

كتيب  خالل  من  املتبعة  إدارية  و  البحثية  و 

الكويت  شامل يعرض صورة ديناميكية لجامعة 

صورة  يعزز  مام  اإلسرتاتيجي،  التقدم  خضم  يف 

الجامعة و هويتها و كيانها العاملي. حيث يقدم 

علمية  و  تحليلية  و  عامة  نظرة  اإلصدار  هذا 

جامعة  يف  البحثية  و  األكادميية  اإلجراءات  عن 

املقدمة   الربامج  و جودة  كفاءة  مبينًة  الكويت، 

و فاعلية اآلليات اإلدارية املتبعة، لتشكل جميع 

توفر  و  نشطاً،  مؤسسياً  كياناً  الخصال  هذه 

الوعي  لزيادة  املؤسيس  التطور  حول  معلومات 

يتم  الذي  الكتيب  هذا  تفويض  يتم  و  العاملي. 

لقطاع  الجامعة  رئيس  رعاية  تحت  إصداره 

منه  األوىل  الطبعة  إصدار  تم  أن  منذ  األبحاث 

الثانية  النسختني  إصدار  ليتبعه   ،2005 عام  يف 

يتوقع  و   .2014 عام  و   2009 عام  يف  الثالثة  و 

إصدار الناسخة الرابعة و التي هي قيد اإلنشاء 

قطاع  اهتامم  عىل  مستحوذًة   ،  2018 عام  يف 

التي  املعلومات  من  كم  أكرب  دمج  يف  األبحاث 

تم جمعها عن طريق التواصل املبارش مع جميع 

قطاعات الجامعة و كلياتها و إداراتها و وحداتها 

املعلومات  و مراكزها من أجل عملية تحديث 

إستخالص  ليتم  اإلسرتاتيجية  اإلجراءات  و 

املؤسسة  تشعبات  جميع  تربط  شاملة  وثيقة 

نشاطاتها  و  منشآتها  و  و مصادرها  برامجها  و 

يف  القادمة  أهدافها  و  طالبها  و  إنجازاتها  و 

نطاق إصدار واحد متكامل.

و تم بدأ مرحلة جمع املعلومات لهذا اإلصدار 

خالل شهر يونيو من عام 2016، و ُوضعت قامئة 

التواصل  لتتبع تدفق اإلستجابة، و تلتها مرحلة 

اكتوبر  يف  غرياملستجيبة  القطاعات  ملتابعة 

الحني  و يف  املطلوبة.  البيانات  2016 الستكامل 

قيد  املعلومات  جمع  عملية  فيه  تكون  الذي 

الحصول  تم  التي  املعلومات  تخضع  اإلستمرار، 

عليها لعمليات قياس وتحرير ليك تصبح جاهزة 

يضمن  مام  املناسب  السياق  يف  الستخدامها 

الوقت  يف  و  مبتكر.  بشكل  املعلومات  عرض 

ملحات  لكتاب  موحد  شكل  تطوير  تم  الراهن، 

تتم حالياً  و  الكويت 2018/2017،  عن جامعة 

و  الكليات،  وفق  محتوياته  تصنيف  عملية 

تجري كذلك عملية تأليف رؤية رئيس الجامعة، 

الخطة  و  املؤسيس،  اإلداري  النموذج  وضع  و 

اإلسرتاتيجية، و اإلجراءات األكادميية و البحثية، 

الشدادية.  يف  الجامعي  الحرم  عىل  والعمل 

لذلك يحتوي كتاب ملحات عن جامعة الكويت 

2018/2017 عىل مجموعة كبرية من املعلومات 

الوقائع  عن  العام  املنظور  موضحاً  الشاملة، 

الكويت  بجامعة  متعلق  هو  ما  بكل  املرتبطة 

أولويات  و  العايل،  التعليم  أهداف  نواحي  من 

التحتية،  بنيتها  أساسات  و  برامجها،  و  الجامعة 

و مواردها التكنولوجية، و مصاريفها املادية، و 

و  مالمئة،  علمية  بيئة  يف  فكرها  و  ثقافاتها  منو 

طموح  و  أهداف  يعزز  أن  شأنه  من  ذلك  كل 

و  العاملي،  ظهورها  لتقوية  الكويت  جامعة 

االرتقاء مبكانتها الدولية. و يتكون هذا اإلصدار 

من جزئني باللغتني اإلنجليزية و العربية، حيث 

يوجه قطاع األبحاث جهوده الحالية نحو تجهيز 

    دليل مكتب التعاون 

الخارجي:  البحثي 
إعداد  حالياً  يجري 

التعاون  مكتب  دليل 

النسختني  إلمتام  املعلومات  أهم  تجميع  و 

العربية و اإلنجليزية املقرر إصدارهم يف 2018. 

••   

جامعة  عن  ملحات     

 :2018/2017 الكويت 
عىل  حالياً  العمل  يتم 

إصدار كتيب ملحات عن 

الذي  الكويت و  جامعة 

بأسامء  أبجدياً  مفهرسة  قامئة  جانب  إىل  ذلك 

الباحثني. و بشكٍل عام، يوثق هذا اإلصدار أحدث 

التطورات يف أبحاث الكليات، لتتوسع بذلك قاعدة 

بيانات األبحاث املمولة التي تغطي 31 عاماً من 

النشاطات البحثية املمولة، و التي تعكس حيوية 

متت  و  املؤسسية.  األبحاث  ديناميكية  تطور  و 

و  العرشين  و  الثالثة  الطبعتني  توزيع  و  طباعة 

الرايعة و العرشين من السلسلة عىل نطاق واسع، 

و ميكن الرجوع إىل النسخة اإللكرتونية منها عىل 

موقع مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث و التي 

تحتوي عىل عناوين املشاريع باللغتني اإلنجليزية 

و العربية.

ب .    اإلصدارات قيد اإلنشاء:

••

••
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لألبحاث الجامعة 

يسجل هذا اإلصدار و يوثق أهم األحداث   

و  العريب  الخليج  منطقة  يف  الجارية 

مؤخراً  صدر  قد  و  العربية،  الجزيرة 

خاللهام  من  تستمر  جديدين،  تقريرين 

و  الحادي  إصدارها  نحو  السلسلة  مسرية 

 ،)2017 مارس  فرباير-  )يناير-  الثامنون 

 – )أبريل  الثامنون  و  الثاين  إصدارها  و 

هذين  يتخصص  و   .)2017 يونيو   – مايو 

عاصمة  “الكويت  مبوضوع  اإلصدارين 

الثقافة اإلسالمية” حيث تضمنا عدة مقاالت 

تغطي هذا الحدث. و يعترب سجل األحداث 

الجارية يف الخليج و منطقة الجزيرة العربية 

إصداراً دورياً يتم نرشه أربع مرات يف العام 

من قبل املركز، حيث تم تسليط الضوء يف 

أحدث اإلصدارات عىل العديد من القضايا 

حول  النشاطات  و  بالتطورات  املتعلقة  

عاصمة  لقب  عىل  الكويت  دولة  حصول 

الثقافة اإلسالمية يف عام 2016.  

ب .   سلسلة التقارير اإلسرتاتيجية:

التقارير  سلسلة  وثائق  أحدث  تستند   

عام  خالل  إصدارها  تم  التي  اإلسرتاتيجية 

لسد  متخصصة  علمية  دراسات  إىل   2017

قد  و  القرار.  صناع  و  املعرفة  بني  الفجوة 

التي  التقارير  صدرت حديثاً مجموعة من 

تتضمن: 

املدين؟”،  املجتمع  “ما هو  بعنوان  تقرير   -

و الذي يركز عىل أهم تعريفات املجتمع 

مجلد 32، عدد 109، يونيو 2017.

اإلسالمية،  الدراسات  و  الرشيعة  مجلة   

مجلد 32، عدد 110، سبتمرب 2017.

مارس   ،1 الحقوق، مجلد 41، عدد  مجلة   

.2017

يونيو   ،2 عدد   ،41 مجلد  الحقوق،  مجلة   

.2017

مجلد  اإلنسانية،  للعلوم  العربية  املجلة   

35، عدد 139، صيف 2017.

 ،)2(  44 مجلد  للعلوم،  الكويت  مجلة   

أبريل 2017.

و  الخليج  دراسات  مركز  إصدارات   .3

الجزيرة العربية )مايو 2017 – سبتمرب 

:)2017

الجزيرة  وشبه  الخليج  دراسات  مركز  قام 

الدراسات  أحدث  ونرش  بإصدار  العربية 

التنموية  الرئيسية  بالقضايا  املتعلقة  والتقارير 

إىل  إضافًة  العربية،  الجزيرة  شبه  منطقة  يف 

أحدث اإلصدارات عىل هيئة كتب و تقارير و 

ملخصات و وثائق، و التي تضمنت:

سجل األحداث الجارية يف الخليج ومنطقة  أ . 

شبه الجزيرة العربية:

العلمي  النرش  مجلس  إصدارات   .2

)مايو 2017 - سبتمرب 2017(:

أحدث  إصدار  العلمي  النرش  مجلس  يواصل 

و  العلمية،  املجالت  مجموعة  من  مطبوعات 

التي يتم نرشها دورياً من قبل جامعة الكويت 

و إصدارها عاملياً. و تقدم هذه املجالت أحدث 

العلمية  الدراسات  و  األبحاث  إليه  توصلت  ما 

ضمن منشوراتها خالل الفرتة ما بني مايو 2017 

و سبتمرب 2017:

اإلجتامعية،  العلوم  و  األداب  حوليات   

املجلد 37، يونيو 2017.

مجلة دراسات الخليج و الجزيرة العربية،   

مجلد 43، عدد 164، يناير 2017.

مجلة دراسات الخليج و الجزيرة العربية،   

مجلد 43، عدد 165، أبريل 2017.

اإلسالمية،  الدراسات  و  الرشيعة  مجلة   

مدى  عىل  عقده  يتم  الذي  و   2018 مارس 

فنية  أعامالً  املطبوعات  هذه  تضمنت  يومني. 

و  اإلنجليزية  باللغتني  ملصقات  تصاميم  و 

الفعاليتني،  لهاتني  الدعوات  رزم  و  العربية، 

التي  امللصقات  مناذج  من  مجموعة  إىل  إضافًة 

تسهل عىل الباحثني تنظيم أبحاثهم وفقاً لألبعاد 

الحجم  كاملة  للملصقات  التقنية  املتطلبات  و 

كام  امللصقات.  إلعداد  معتمد  موحد  كمعيار 

التنسيقات  توضح  صلة  ذات  معايري  وضع  تم 

تضمينها  التي سيتم  والصور  والخطوط  النصية 

يف تقديم األبحاث. و يتم العمل يف نفس األثناء 

لتنبيه  اإلعالمية  اإللكرتوين  املوقع  مواد  عىل 

العلمي  امللصق  يوم  فعاليات  عىل  الباحثني 

2018/2017 للكليات العلمية و اإلنسانية، مام 

النرش  نشاط  عىل  اإلنتاج، محافظاً  يرسع زخم 

رزمة  إعداد  يتم  و  األبحاث.  قطاع  يف  املكثف 

إضافًة  محتوياتها،  بجميع  املتفرقة  املطبوعات 

إىل جميع املواد اإلعالمية للعرض و النرش عىل 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  موقع 

باللغتني اإلنجليزية و العربية.

••

••
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الكويتية-الصينية  “العالقات  بعنوان   

العنود  أ.  أعدته  املستقبلية”  آفاقها  و 

عام  نرشه  تم  و  الصباح،  دعيج  إبراهيم 

2017، عدد 31.

بعنوان عالقة األخبار الصحفية اإلقتصادية   

بتقلبات سوق املال السعرية” و هي دراسة 

تحليلية ميدانية عىل عينة من الصحف 

الكويتية أعدها أ. نواف سلطان العتيبي، و 

تم نرشه يف عام 2017، عدد 32.

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات  تشكل 

األبحاث  قطاع  إسرتاتيجية  من  أساسياً  جزءاً 

عىل  تعتمد  التي  و  املؤسسية،  األبحاث  لعوملة 

الستيفاء  اإلصدارات  و  الوثائق  مختلف  إنتاج 

لتبادل  و  البحثي،  املجتمع  إحتياجات  جميع 

جامعة  بإنجازات  املتعلقة  املهمة  املعلومات 

قطاع  إصدارات  تعترب  و  العلمية.  الكويت 

يف  التطورات  أهم  لتوثيق  أساسية  األبحاث 

التي تساهم يف نرش  العلمية و  مجال األبحاث 

سالسل من اإلصدارات التي من شأنها أن تعزز 

التواصل الخارجي لتبادل املعلومات اإلسرتاتيجية 

املتعلقة باألبحاث املؤسسية، و مشاركة الربامج و 

التعاونية  النشاطات الجامعية، و إتاحة الفرص 

هذا  عىل  و  البحثية.  املجاالت  و  الدراسات  يف 

مقوم  األبحاث  قطاع  إصدارات  تعترب  األساس، 

و  املعلومات  أحدث  توثيق  و  لنرش  أسايس 

اإلنجازات يف برامج و نشاطات قطاع األبحاث، 

وخلق مجموعات واسعة من املعلومات العلمية، 

املدين يف الفكر األورويب. أعد هذا التقرير 

تم  و  املطريي  الحتيتة  نارص  بدر  األستاذ 

نرشه عام 2017.

تقرير بعنوان “مسرية الدميقراطية الكويتية،   -

الطريق إىل االنتخابات 2016”، حيث يقدم 

هذا التقرير دراسة تحليلية، أعده األستاذ 

محمود حريب و تم نرشه عام 2017.

جـ. سلسلة الدراسات اإلسرتاتيجية و املستقبلية:

و هي سلسلة محكمة تهدف لسد الثغرة بني 

املعرفة و صناع القرار. و قد صدر حديثاً 

لهذه السلسلة إصدارين بعنوان:

بني  األقليمية  “العالقات  بعنوان  تقرير   -

دول  رابطة  و  الخليجي  التعاون  مجلس 

جنوب رشقي آسيا” و الذي أعده أ.د. محمد 

السياسية،  العلوم  قسم  من  سليم  السيد 

كلية العلوم اإلجتامعية يف جامعة الكويت. 

و تم نرشه عام 2016.

الخليجية- “العالقات  بعنوان  تقرير   -

الكويت   :1979 عام  منذ  اإليرانية 

و   ،2016 عام  صدر  الذي  و  منوذجاً...” 

شارك يف كتابته الباحثني د. إبراهيم ناجي 

العلوم  كلية  من  مساعد  أستاذ  الهدبان، 

اإلجتامعية يف جامعة الكويت، و د. نواف 

بالعالقات  الذي يتخصص  املطريي و  منري 

الخليجية اإليرانية.

د. سلسلة الحلقات النقاشية:

توثق هذه السلسلة جميع الحلقات النقاشية و 

و  الخليج  دراسات  مركز  ينظمها  التي  الندوات 

الجزيرة العربية. و أصدر املركز تقريرين لحلقتني 

نقاشيتني خالل عام 2017:

“اإلعالم  بعنوان  الرابعة  النقاشية  الحلقة   

التقليدي و اإلعالم الحديث.. التحديات و 

الفرص )اإلعالم الكويتي منوذجاً(” املنعقدة 

يف 6 ديسمرب 2016. و تم نرش التقرير يف 

عام 2017.

بعنوان  الخامسة  النقاشية  الحلقة   

“املخدرات: البعد االجتامعي و اإلنساين” 

تم نرش  و  فرباير 2017،   14 املنعقدة يف 

التقرير يف عام 2017.

لربامج  الجامعية  الرسائل  ملخصات  سلسلة  هـ. 

املاجستري و الدكتوراه:

و توثق هذه السلسلة ملخصات رسائل املاجستري 

منها  إصدار  أحدث  تضمن  حيث  الدكتوراه،  و 

نبذات مخترصة لخمسة رسائل ماجستري:

قرار  صناعة  آليات  و  “محددات  بعنوان   

السياسة الخارجية اإليرانية” و هي دراسة 

الحارض  الوقت  إىل   2005 من  تطبيقية 

أعدتها أ. دالل عبدالله النصار، و تم نرشه 

يف عام 2016، عدد 25.

تعزيز  يف  الطالبية  القوائم  “دور  بعنوان   

جامعة  طلبة  لدى  السيايس  الوعي 

بداح  مساعد  أمينة  أ.  أعدته  الكويت” 

الدورسي مبشاركة أ.د. جياليل بوحاممة، و 

تم نرشه يف عام 2017، عدد 29.

املرشفني  اختيار  معايري  “تطوير  بعنوان   

بدولة  العام  التعليم  مدارس  الرتبويني يف 

الخرباء’تصور  نظر  وجهة  من  الكويت 

مهدي  يارس  عهود  أ.  أعدته  مقرتح’” 

الجدي، و تم نرشه عام 2017، عدد 30.
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لألبحاث الجامعة 

قسم  من  العيدة  باسل  الدكتور  العمل  ورشة 

كلية  يف  املعلومات  نظم  و  الكمية  الطرق 

املجال،  هذا  يف  املختص  اإلدارية  العلوم 

الربنامج  عن  مكثفة  نظرة  استعرض  حيث 

بيانية  متطلبات  و  تطبيقية  وحدات  باستخدام 

البحوث  يف  تستخدم  صلة  ذات  منهجيات  و 

العمل  األساسية والتطبيقية. و قد حرض ورشة 

بفهم  اهتامماً  أبدوا  مشاركاً   30 يقارب  ما 

واالستخدامات  املتنوعة  األبعاد  واستكشاف 

العلمي. البحث  لربنامج SPSS يف  املختلفة 

العمل،  ورشة  أهمية  عن  حديثها  معرض  يف  و 

لألبحاث  مديرالجامعة  نائب  مساعد  رصحت 

أ.د.  االستشارات  و  الخارجي  البحثي  للتعاون 

ليىل معروف أن عقد ورشة عمل SPSS يندرج 

يف  املتمثلة  البحث  قطاع  مهمة  إطار  ضمن 

التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  وتعزيز  تطوير 

األبحاث  مجال  يف  العليا  الدراسات  وطلبة 

مخرجات  وتحقيق  الجودة،  عالية  العلمية 

ذات قيمة و أهمية علمية. و يف الختام قامت 

العيده،  باسل  د.  بتكريم  معروف  ليىل  أ.د. 

ورشة  تقديم  يف  املبذولة  جهودة  له  شاكرًة 

العمل. 
  

   

KU- PAAET MOU

  

برنامج ورشة عمل    
SPSS 2017

الجامعة  مدير  نائب  رعاية  تحت 
الصحاف،  طاهر  الدكتور  األستاذ  لألبحاث 

التحليل  عمل  ورشة  األبحاث  قطاع  نظم 

التدريس  هيئة  ألعضاء   SSPS اإلحصايئ 

الكليات  يف  العليا  الدراسات  طلبة  و  الجدد 

يوم  يف  العمل  ورشة  ُعقدت  و  اإلنسانية. 

قاعة  يف   2017 نوفمرب   13 املوافق  اإلثنني 

حرم  يف  للمؤمترات  الصباح  الجابر  عبدالله 

حيث  الكويت،  بجامعة  الجامعي  الشويخ 

الحزمة  استخدامات  استعراض  حول  دارت 

يف  فوائدها  و  املتعددة   SPSS اإلحصائية 

استعامالتها  و  تحليلها،  و  البيانات  إدارة 

األبحاث  يف  نتائجها  و  االختبارات  مناذج  يف 

ورشة  من  األسايس  الهدف  كان  و  العلمية. 

برنامج  عن  شاملة  نظرة  تقديم  هو  العمل 

تقنيات  عىل  املشاركني  لتعريف   SPSS

املتغرية  التحليالت  و  البيانات  تنظيم 

تعرض  التي  النتائج  الستنباط  املستخدمة 

هذا  يعترب  و  رسومات.  و  جداول  هيئة  عىل 

باسل  الدكتور 

نظرة  يقدم  العيدة 

 SPSS لبرنامج  شاملة 

استخداماته  مستعرضًا 

في  فوائده  و 

العلمي البحث 

  

   

فعالة  أداة  الربنامج 

العلمية  األبحاث  يف 

حيث  منهجيتها،  و 

تعزيز  عىل  يعمل 

جودة  و  قيمة 

املقدمة  البحوث 

وهو  واملنشورة، 

يسعى  هدف 

إىل  األبحاث  قطاع 

مجال  يف  تعزيزه 

اإلنسانية  األبحاث 

 . لعلمية وا

بتقديم  قام  و 

  

   

SPSS أداة فعالة لتحليل و إدارة البيانات

 )SPSS( قطاع األبحاث نظم ورشة عمل التحليل اإلحصائي
ألعضاء هيئة التدريس الجدد و طلبة الدراسات العليا 

في الكليات اإلنسانية في 13 نوفمبر 2017

عية متا

  

   SPSS المشاركون من الكليات اإلنسانية خالل ورشة   

   أ.د. ليلى معروف تكرم د. باسل العيدة  

تنشيط الميكروبات المتوطنة ...
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يف  اإلنتانات  إنقاص  يف  والتجارب  الخربة  لتبادل 

ملراقبة مقاومة  برنامج  املواليد وتتشارك يف  فرتة 

الجراثيم للمضادات الحيوية. 

املؤسسية  العلمية  للثقافة  فهمه  لتعزيز 

أساسية  رضورات  باعتبارها  البحثية  والثقافة 

وحضورها  الكويت  جامعة  مبكانة  للرقي 

قطاع  مطبوعات  جميع  توزيع  يتم  و  العاملي. 

األبحاث عىل نطاق واسع ، حيث تتوفر النسخ 

ميكن  و  الطلب،  عىل  بناًء  منها  املطبوعة 

موقع  عىل  منها  اإللكرتونية  للنسخة  الوصول 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث.
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الرؤية  تعزيز  هو  ذلك  من  األسايس  والغرض 

املؤسسية و الرتكيز عىل ديناميكية األبحاث يف 

جامعة الكويت، إضافًة إىل توفري فرص البحث 

ذات  األبحاث  و  االبتكار  مجال  يف  التطوير  و 

مثمرة،  الكتشافات  تقود  التي  العالية  القيمة 

ذات  دولياً  معتمدة  إبداعية  تولد مخرجات  و 

كفاءة عالية، مام يعزز مكانة جامعة الكويت. 

ويتم توثيق هذه األهداف و اإلنجازات بصورة 

جامعة  يف  العلمي  التقدم  لرصد  مستمرة 

اإلصدارات  أحدث  جانب  إىل  ذلك  الكويت، 

القراء  جميع  إليها  ليصل  نرشها،  يتم  التي 

ودمجها يف املفاهيم الجديدة. مسلطًة الضوء عىل 

الديناميكية العلمية املؤسسية و إنجازاتها و أهم 

تطوراتها لتحىض باالهتامم العاملي، معززًة بذلك 

مكانة جامعة الكويت.

و بالتايل، تعكس أحدث اإلصدارات التحليلية و 

املبذولة لعوملة  األبحاث  التوضحية جهود قطاع 

األبحاث املؤسسية، مؤكدًة عىل التدفق املتزامن 

العلامء  و  املختصني  ملنفعة  املعلومات  ألحدث 

ملواكبة  ذلك  و  القرار  صناع  و  املؤسسات  و 

نشاطاتها.  و  املؤسسية  البحثية  التطورات 

قد يكون نتيجة الزيادة يف رعاية املواليد الخدج. 

لها  الكالبسيال  وبالذات  الجرام  سلبية  الجراثيم 

دور متزايد يف اإلنتانات املتأخرة يف دول الخليج 

الثالث من  أنها غالبا مقاومة للجيل  العربية كام 

للمواليد  املركزة  العناية  مراكز  السيفالوسبورين. 

إطار  تخلق  أن  يجب  العربية  الخليج  دول  يف 

السجاري   مشاري  مها  د.    .3

االجتامعية   لخدمة  ا و  االجتامع  قسم 

االجتامعية لعلوم  ا كلية 

لبحث: ا عنوان 

”Attitude, knowledge, and information sources toward 

organ donation among Kuwaitis: a sociocultural per-

spective“

ثانيًا: فئة المدرسين المساعدين:

سليامن    يوسف  سندس    .1

رية اإلدا لعلوم  ا كلية   – اإلنجليزية  للغة  ا وحدة  قسم 

لبحث: ا عنوان 

”Online Searching and Validity of Academic Research 

Based on Teaching Methodologies“

عكرة   سعد  وعد    .2

رية اإلدا لعلوم  ا كلية   – املعلومات  نظم  و  لكمية  ا لطرق  ا قسم 

لبحث: ا عنوان 

”The Use Of Social Media To Support Teaching Informa-

tion System Courses in CBA“

معريف    عباس  ليا  دا   .3

رية اإلدا لعلوم  ا كلية    - لية  ملا ا املنشآت  و  لتمويل  ا قسم 

لبحث: ا عنوان 

“تطوير مناهج قسم التمويل و املنشآت املالية و الحصول عىل االعرتاف 

”University Recognition Program         يف برنامج

ثالثًا: فئة طلبة الدراسات العليا:

املطريي    عايض  فاطمة    .1

لرتبية ا كلية  لتدريس   ا طرق  و  ملناهج  ا قسم 

لبحث: ا عنوان 

“فاعلية منوذج الصف املقلوب لتحقيق مستويات تصنيف بلوم امُلنقح 

يف املجال املعريف ملادة األحياء للصف الحادي عرش يف املرحلة الثانوية”

لسعد    ا خامس  مها    .2

االجتامعية لعلوم  ا -كلية  لنفس   ا علم  قسم 

لبحث: ا عنوان 

الصحة  كز  مرا مراجعي  لدى  لهلع  ا اضطراب  تشخيص  ة  “أدا

لكويت” ا دولة  يف  لنفسية  ا

لعبيد    ا عامد  شاهه    .3

رية اإلدا لعلوم  ا كلية   – د  االقتصا قسم 

لبحث: ا عنوان 

”Impact of the Global Financial Crisis on Trade Flows 

between Kuwait and its Main Trading Partners“

CFA

)من صفحة 17( تنشيط الميكروبات المتوطنة ...      
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لكليات  ا يف  لبحثي  ا ملجتمع  ا تشجيع 

لعلمية  ا ق  ألورا ا نرش  و  ليف  تأ عىل 

لعاملي. ا ملستوى  ا ذات 

الحرص  منطلق  من  للقاء  ا هذا  جاء 

عايل  العلمي  البحث  أهمية  عىل  املشرتك 

قطاع  ميان  إ للقاء  ا يعكس  حيث  الجودة، 

تستحق  الجيدة  األبحاث  بأن  األبحاث 

لعموم  تصل  حتى  واسع  نطاق  النرشعىل 

املجتمع  يف  لفائدة  ا تعم  و  لباحثني  ا

تحسني  يف  دورها  عن  فضاًل  البحثي، 

املخرجات  مستوى  رفع  و  العاملي  لتقييم  ا

نرشها  خالل  من  ذلك  و  للكليات  لبحثية  ا

العايل،  لتأثري  ا ذات  العلمية  املجالت  يف 

دراية  عىل  البحثي  املجتمع  يكون  حتى 

علمية  أوراق  كتابة  و  تأليف  بأسس 

الجودة. لية  عا ناجحة 

ُتعد   Elsevier أن  إىل  اإلشارة  تجدر  و 

و  العامل  يف  لرائدة  ا النرش  رشكات  إحدى 
  

   

وفد زائر

أ.د. الصحاف: األحباث اجليدة تستحق 

النشر لتعم الفائدة يف اجملتمع البحثي

هر  طا  . د . أ

ث  حبا أل ا  : ف لصحا ا

تستحق  ة  جليد ا

ة  ئد لفا ا لتعم  لنشر  ا

جملتمع  ا يف 

لبحثي ا

بزيارة   Elsevier رشكة  من  وفد  قـام 
يف  كان  حيث   ، مؤخراً األبحاث  لقطاع 

نائب  الصحاف،  طاهر  أ.د.  استقباله 

.د.  أ مساعداه  و  لألبحاث،  الجامعة  مدير 

ذلك  و  معروف  ليىل  .د.  أ و  بهبهاين  حيدر 

و   .2017 أكتوبر   4 املوافق  األربعاء  يوم 

ترأسهم  أعضاء  مثانية  لزائر  ا الوفد  ضم 

El- رشكة رئيس  يش،  سوك  يونغ  لسيد    ا

ر  دا حيث   ، هولندا يف  للنرش   s ev ier

أهمية  حول  ألول  ا م  ملقا ا يف  لنقاش  ا

ق  نطا عىل  لجودة  ا لية  عا ألبحاث  ا نرش 

سعي  عىل  لصحاف  ا  . د . أ كد  أ و  سع.  وا

ذات  ألبحاث  ا تعزيز  إىل  ألبحاث  ا قطاع 

و  لكويت  ا معة  جا يف  لية  لعا ا لجودة  ا

  

   

  

  

   

  )29 ص   ...... )تتمة    

 Elsevier وفد من شركة
يزور مكتب نائب مدير 

لألبحاث الجامعة 

دار االجتماع حول أهمية نشر مخرجات األبحاث ذات الجودة العالية

وفد شركة Elsevier يتوسطهم نائب مدير الجامعة لألبحاث ونوابه
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نائب مدير 

لألبحاث  الجامعة 

يستقبل 

وفدًا من 

جامعة 

الملك سعود

  

   

KU- PAAET MOU

  

   

وفد زائر لقطاع األبحاث

مدير  نائب  الصحاف،  أ.د. طاهر  استقبل  
امللك  جامعة  من  وفداً  لألبحاث،  الجامعة 

سعود و ذلك يوم األربعاء املوافق 17 أكتوبر 

  

   

  

   

الزيارة تتيح الفرصة الستكشاف إمكانية 
المؤسستين بين  البحثي  التعاون 

ايكويت  لرشكة  اإلبتكار  مركز  افتتح 
الشعيبة  منطقة  يف  للبرتوكيامويات 

التنفيذي  الرئيس  بحضور  الصناعية 

عن  ممثال  حسني  محمد  السيد  للرشكة 

من  عدد  و  للبرتوكيامويات  ايكويت  رشكة 

من  فريق  إىل  باإلضافة  الرشكة،  قيادي 

شمل  الكويت  جامعة  يف  املسؤولني  كبار 

و  املال،  د.آدم  باإلنابة  الجامعة  عام  أمني 

عادل  أ.د.  للتخطيط  الجامعة  مدير  نائب 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  و  الحسينان، 

ليىل  د.  مساعدته  و  الصحاف،  طاهر  أ.د. 

القياديني. من  عدد  و  معروف 

اإلسرتاتيجية  الرشاكة  ضمن  االفتتاح  يأيت  و 

للبرتوكيامويات  ايكويت  رشكة  بني  املربمة 

يف  لالبتكار  مركزاً  إلنشاء  الكويت  جامعة  و 

  

   

نقطة  الفعالية 

نحو  انطالق 

مركز  تأسيس 

في  لالبتكار 

الكويت جامعة 

مركز  افتتاح  يحضرون  الجامعة  قياديي 
للبتروكيماويات ايكويت  لشركة  اإلبتكار 

   

  

   

KU- PAAET MOU

  

   

مركز ايكويت لالبتكار

 2 0 1 7

ر  بحضو

.د.  مساعديه 

بهبهاين  حيدر 

و أ.د. يوسف 

قرايش. و ضم 

الوفد كالًّ من 

مجلة  رئيس 

ء  لكيميا ا

أ.د.  العربية 

حمن  لر ا عبد

و  الورثان 

قسم  رئيس 

امللك  بجامعة  العلوم  كلية  يف  الكيمياء 

أتاحت  حيث  العثامن،  زيد  أ.د.  سعود 

الطرفني  بني  اآلراء  لتبادل  الفرصة  الزيارة 

العلمي،  بالبحث  املتعلقة  القضايا  حول 

يف  البحثي  التعاون  إمكانية  استكشاف  و 

املجاالت ذات االهتامم املشرتك.

)28 ص   ...... )تتمة    

وفد جامعة الملك سعود خالل اجتماعه مع
 نائب مدير الجامعة لألبحاث ونوابه

كبار المسؤولين خالل افتتاح مركز اإلبتكار
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ه  نتبا ا يلفت  ن  أ ث  ألبحا ا قطاع  يود 
رضورة  ىل  إ لكلية  ا يف  حثني  لبا ا جميع 

ث  ألبحا ا قطاع  ج  ذ منا م  ا ستخد ا

كام   ، لبحثي ا عم  لد ا ت  طلبا يم  لتقد

ليس   ( عة  مطبو ج  ذ لنام ا تعبئة  يجب 

ها  د عتام ا و   ، ن لوا أل با  ) ليد ا بخط 

يرغب  ملن  ذلك  و  لكويت،  ا معة  جا

ملركز  ا يف  ملتاحة  ا رد  ملوا ا من  دة  باإلستفا

تعود  لتي  ا لدراسات  ا و  لبحوث  ا ز  إلنجا

لوطن. ا عىل  لنفع  با

و  الخاص.  القطاع  من  بالكامل  ممول 

العلمية  البحوث  دعم  إىل  الصندوق  يهدف 

املقدمة  املضافة  القيمة  ذات  التطبيقية 

املشاركة  تشجيع  و  األردن،  يف  الباحثني  من 

التعليم  مؤسسات  يف  البحثية  و  العلمية 

التعاون  إىل  الصندوق  يسعى  كام  العايل. 

و  العاملية،  و  الوطنية  األبحاث  مراكز  مع 

تلبي  موضوعات  لتناول  الباحثني  توجيه 

يف  تساهم  و  األردين  املجتمع  احتياجات 

ملحلية  ا لتنموية  ا للتحديات  لتصدي  ا

البيئية. و  االجتامعية  و  االقتصادية 

. يع رس بشكل 

ث  ألبحا ا قطاع  أن  لعلم  ا يرجى  كام 

بخط  ة  معبأ ذج  منا أي  مع  مل  يتعا لن 

.2017-11-1 تاريخ  من  اعتباراً  اليد 

لعلمي  ا لقسم  ا رئيس  قبل  من 

لعميد  ا من  قة  مصد و   ، ملعني ا

يسهل  سوف  و   . ث لألبحا عد  ملسا ا

يقة  لطر ا ه  بهذ ج  ذ لنام ا يم  تقد

مالت  ملعا ا ز  نجا إ و  ت  ا ء إلجرا ا سري 

األبحاث       سلف  وتسوية  طلبات      .2

لبحثي  ا لدعم  ا نماذج     .1  

)من صفحة 27(       . . . ر  البتكا ا مركز     

  

   

KU- PAAET MOU

  

تعاميم    
قطاع األبحاث

أنه  أضافت  و  األفراد.  و  الجامعات  و 

الباحثني  من   412 بالجائزة  فاز  اآلن،  حتى 

مختلف  من  مرشحاً   3925 أصل  من  العرب، 

جميع  يف  العلمية  املؤسسات  و  الجامعات 

الجائزة  عىل  ويرشف  العريب،  الوطن  أنحاء 

و  أكادمييني  من  مستقلة  علمية  هيئة 

. ء علام

 35 مدى  عىل  أنه  الزعبي  أشارت  و 

الكويت  دولة  من  محكاًم   21 شارك   ، عاماً

بعضهم  شارك  حيث  الجائزة،  يف  بالتحكيم 

من  باحثني   10 فاز  كام  مرة،  من  أكرث 

لألبحاث  الكويت  معهد  و  الكويت  جامعة 

باحثاً   27 ترشح  حني  يف  بالجائزة،  العلمية 

.2016 و   1995 بني  ما  كويتية  جنسية  من 

الحميد  عبد  بصندوق  يتعلق  فيام  أما 

أشارت  العلمي،  البحث  لدعم  شومان 

بهدف   1999 عام  تأسس  أنه  إىل  الزعبي 

و  الجامعات  يف  العلمي  البحث  دعم 

و  األردنية،  العلمية  املراكز  و  املؤسسات 

العلمي  البحث  لدعم  صندوق  أول  ُيعد 

خطة  ضوء  يف  ذلك  و  لكويت،  ا معة  جا

للسنوات  ملقبلة  ا تيجية  اإلسرتا معة  لجا ا

أحد  ر  إلبتكا ا يعد  لتي  ا و   ،2022-2018

األساسية. لتنموية  ا تها  توجها

يكويت  ا رشكة  من  كرمية  درة  با ويف 

عدد  تخصيص  تم  فقد  للبرتوكيامويات، 

منطقة  يف  ر  إلبتكا ا مركز  يف  ملكاتب  ا من 

يف  لتدريس  ا هيئة  ء  ألعضا لشعيبة  ا

السنوي  لتعميم  ا بأن  اإلحاطة  يرجى 
إلقفال  املالية  وزارة  عن  الصادر 

 2018/2017 املالية  السنة  حسابات 

إجراء  رضورة  يتضمن  الحكومية  للجهات 

العهد  لحسابات  الالزمة  التسويات 

منها  املتبقي  وتوريد  الشخصية  لنقدية  ا

قبل  لتدريس  ا هيئة  أعضاء  أبحاث  سلف 

حتى   2018/01/31 يوم  دوام  يــة  نها

رواتب  من  السلف  قيمة  خصم  يتم  ال 

يف  وذلك   2018 ومارس  فرباير  شهري 

التسوية  مستندات  تقديم  عدم  حالة 

. ث ألبحا ا لقطاع 

السنة  يف  عمل  يوم  آخر  نهاية  قبل 

لية. الحا لية  املا

طلبات  رصف  وقف  سـيتم  فإنه  لذا 

دوام  نهاية  من  اعتبارا  األبحاث  سلف 

جميع  تسوية  تتم  أن  عىل   ،  2017/12/14

)من صفحة 9(       . .    وفد زائر من مؤسسة عبد الحميد شومان  .
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مبيعات  مدير   - عواد  شادي  و  الخليج، 

رشكة من  أما  الذكية.  البحثية  الحلول 

كل  اللقاء  حرض  فقد  الوطنية،    Virtus

و  التنفيذي،  املدير  العلوي-  جامل  من 

يونس  و  التسويق،  مدير   - عباس  محمد 

العمليات.  مدير  بولبارامبيل- 

 . د . أ لكويت  ا معة  جا مدير  لتقى  ا
مة  أسا لدكتور  با ري،  ألنصا ا حسني 

نيكية  مليكا ا لهندسة  ا قسم  من  ج  لحوا ا

بعد  لبرتول،  ا و  لهندسة  ا كلية    –

مسجلتني  خرتاع  ا ءيت  برا عىل  حصوله 

الخرتاع،  ا ت  ا ء لربا ألمرييك  ا ملكتب  ا يف 

معة  لجا ا مدير  ئب  نا بحضور  ذلك  و 

و  لصحاف،  ا هر  طا  . د . أ ث،  لألبحا

قد  و  معروف.  ليىل   . د . أ  ، عدته مسا

خالل  ز  إلنجا ا ا  هذ ج  لحوا ا  . د حقق 

حيث   2017 /2016 دميي  ألكا ا م  لعا ا

  

   

أخبار قطاع األبحاث

ذلك  عن  أعلن 

ألمرييك  ا ملكتب  ا

الخرتاع  ا ت  ا ء لربا

ألعامله  يراً  تقد

و  ملتميزة  ا

نت  كا لتي  ا

عيه  الخرتا ساً  أسا

: ن ا بعنو

 Dr ive “  –  1
Sy s tem for  Wind  Tur-

 b ine  w i th  C ont r a -Rot at ing

ة  ء برا حقق  لذي  ا ”Generator

ألمرييك  ا ملكتب  ا يف  مسجلة  خرتاع  ا

 18 يخ  ر بتا  B1 ,9 , 709 ,027 برقم. 

.2017 يوليو 

 C ombined  Pump and “–  2

 “  Energ y  Recover y  Turbine

خرتاع  ا ة  ء برا عنه  حقق  لذي  ا و 

برقم.  ألمرييك  ا لكتب  ا يف  مسجلة 

يوليو   18 يخ  ر بتا   ,B2 ,9 , 708 ,924

.2017

 

لجهود  ا عىل  ري  ألنصا ا  . د . أ ثنى  أ قد  و 

ت  زا نجا إ أمثرت  و  ج  لحوا ا . د بذلها  لتي  ا

نت  كا و  ملياً  عا يراً  تقد لت  نا متميزة 

ه  يا إ عياً  ا د لكويت،  ا معة  لجا مفخرًة 

تحقيق  نحو  لسعي  ا يف  ر  الستمرا با

ت  عا إلبدا ا و  ت  زا إلنجا ا من  يد  ملز ا

ت  ا ء كربا تسجيلها  و  ملتميزة  ا لعلمية  ا

. خرتاع ا

  

 20,000 عن  يزيد  ملا  بالنرش  تعاونات  لها 

التخصصية  و  التعليمية  لالحتياجات  منتج 

حول  الصحية  والرعاية  العلوم  مجاالت  يف 

الباحثني  املنتجات  هذه  تساعد  و  العامل. 

مع  التعاون  و  االكتشافات  إنجاز  عىل 

تحسني  و  لتقييم  الجامعات  و  الحكومات 

الجديدة. البحثية  اإلسرتاتيجيات 

كل   Elsevier من  الزائر  الوفد  ضم  و 

باسل  و  املحللني،  كبري   - كوك  فيل  من 

محمد  و  اإلقليمي،  املدير   - طيفون  محمد 

يف  اإلقليمية  الحسابات  مدير   - الجبييل 

      

مدير جامعة  الكويت يستقبل الحاصل على 
براءة اختراع بحضور نائبه لألبحاث ومساعدته
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الكم الهائل من املخرجات البحثية ميثل تطّوراً 

واعداً يشري مليل الكليات نحو املشاركة يف األبحاث املمولة

قطاع األحباث يسجل منو غري مسبوق يف األحباث 
بنسبة 14.1 % وإمجالي 778 مشروعًا، حمددًا بذلك 

نطاق األحباث املمولة يف جامعة الكويت 
خالل السنة األكادميية 2017/2016

قطاع األحباث 

يتجه إسرتاتيجيًا 

حنو حتسني جودة و 

نزاهة األحباث يف 

جامعة الكويت 

و قدرتها التنافسية 

العاملية

منو  الكويت  بجامعة  األبحاث  قطاع  سجل 
حيث  العلمي،  البحث  مجال  يف  مسبوق  غري 

نسبة  التدريس  هيئة  أعضاء  أبحاث  منو  بلغ 

 2017/2016 األكادميية  السنة  41.1 % خالل 

نطاق  بذلك  محدداً  مرشوعاً،   778 بإجاميل 

أبحاث  إجاميل  تجاوز  حيث  املمولة،  األبحاث 

و   2016/2015 السابقة  األكادميية  السنة 

التزايد  يشكل  و  مرشوعاً.   682 بلغ  الذي 

لثقة  بارزاً  مؤرشاً  املؤسسية  األبحاث  كم  يف 

املنح،  دعم  بنظام  التدريس  هيئة  أعضاء 

إضافًة اىل كون مشاركتهم النشطة مؤرش عىل 

املؤسسية.  األبحاث  مجال  الفعال يف  نشاطهم 

من  مطلق  بشكل  النمو  هذا  لوحظ  قد  و 

مجال  يف  سائداً  كان  الجوانب، حيث  مختلف 

املشاريع الجارية و املستكملة و مشاريع قيد 

2016 و  1 سبتمرب  الدراسة خالل فرتة ما بني 

31 أغسطس 2017. و تضمن الـ 778 مرشوعاً 

األبحاث  فئة  تحت   )%  45.6( مرشوعاً   355

تحت   )%  30.5( مرشوعاً  و237  الجارية، 

قيد  186 مرشوعاً  و  املستكملة،  األبحاث  فئة 

الدراسة )23.9 %( تم تقدميه حديثاً للحصول 

عىل دعم املنح )جدول 1(.

  

   

KU- PAAET MOU   

إحصائيات أبحاث   
 الكليات

كمية  يف  امللحوظ  و  الكبري  التزايد  أظهر  قد  و 

نحو  التدريس  هيئة  أعضاء  توجه  األبحاث 

إضافًة  الذي  و  املمولة،  األبحاث  يف  املشاركة 

اىل كونه تطوراً واعداً، قد أبرز تحديات جديدة 

لقطاع األبحاث تحث عىل استكشاف سبل إضافية 

لتعزيز استمرارية هذا النمو. و لذلك، بنى قطاع 

إحصائيات أبحاث الكليات ...

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس 2017 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

  

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

*** يشمل كلية و العمارة و علوم وهندسة الحاسوب و العلوم الحياتية و كلية العلوم.

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

حالة المشروع

 (%45.6) 355 140 27 188 جار
 (%30.5) 237 52 16 169 مستكمل

 (%23.9) 186 106 33 47 قيد الدراسة
298 76 404 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

(%51.9)

الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي 2016 /2017
)1 سبتمبر  2016 إلى 31 أغسطس 2017(*

(%48.1)374
(%9.8)(%38.3)778

)31 ص   ...... )تتمة    
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و توضح األرقام أعاله أن الحد األقىص و الذي 

ضمن  من  كان   )%  51.9( مرشوعاً   404 بلغ 

ميزانية  األقل  ذات  الصغرية  املشاريع  فئة 

عدد  بلغ  و  د.ك،   4000/- تتعدى  ال  التي  و 

األبحاث أسس برامجه عىل خربات الكليات و 

مساعيه  ليحقق  الفكرية  و  العلمية  مكانتها 

اإلبداعية التي يدعمها عن طريق نظام الدعم 

و اآللية اإلجرائية و الخدمات املتنوعة، والتي 
بيئة مشجعة ألعضاء هيئة  تخلق بدورها 

البحوث  متابعة  من  متكنهم  التدريس 

أن  شأنها  من  التي  واملبتكرة  املتقدمة 

املؤسسية  الكويت  جامعة  مكانة  تعزز 

ضمن معايري الجودة واملصداقية والتميز. 

أعضاء  قدرات  أن  األبحاث  قطاع  ويؤمن 

بجانب  املتميزة،  العلمية  التدريس  هيئة 

شأنها  من  املقدمة،  املنح  دعم  تسهيالت 

األبحاث  وإنجاز  النمو  عامل  تحفز  أن 

االستثنائية. 

التدريس  هيئة  أعضاء  أبحاث  تعتمد  و 

املنح،  دعم  تقديم  عىل  أسايس  بشكٍل 

إطار  ضمن  لهم  متاحاً  يكون  الذي  و 

و  األبحاث،  األبحاث يف قطاع  نظام دعم 

ألعضاء  املنح  تقديم  عملية  يحكم  الذي 

عىل  املوافقة  عىل  بناًء  التدريس  هيئة 

املعتمدة  املشاريع  جميع  و  املرشوع. 

ثالث  ضمن  املنح  عىل  الحصول  تستحق 

عىل  استناًد  و  محددة،  متويلية  فئات 

حيث  باملرشوع،  الخاصة  امليزانية  رشوط 

فئات  تحت  املشاريع  جميع  تندرج 

املشاريع ذات ميزانية صغرية و املشاريع 

ذات  املشاريع  و  متوسطة  ميزانية  ذات 

يف  تفاصيلها  ترد  التي  و  كبرية  ميزاينة 

البحث  دعم  إجراءات  و  قواعد  كتيب 

بالتايل،  و   .)2013 )إصدار  العلمي 

عام  خالل  البحثي  الكليات  نشاط  يتمثل 

2017/2016 بإجاميل )778( مصنفة تبعاً 

)جدول1(:  كاآليت  التمويل  ملستويات 

- 404 مرشوعاً  )51.9 %( تحت فئة 

امليزانية الصغرية ) أقل من -/ 4000 

د.ك(.

فئة  تحت   )%  9.8( مرشوعاً   76  -

 4001/- )من  املتوسطة  امليزانية 

اىل -/ 10000 د.ك(. 

- 298 مرشوعاً )38.3 %( تحت فئة امليزانية 

الكبرية ) أكرث من -/10000 د.ك(.

)من صفحة 30( إحصائيات أبحاث الكليات ...      

)32 ص   ...... )تتمة    

( لمستكملة ا و  ية  ر لجا (ا

*     املصدر :  قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس 2017.     
**   المؤسسات الخارجية.      

                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

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

26 4 22 2 8 1 7 1 7 العلوم الطبية المساعدة

3 1 2 - 1 - 1 1 - العمارة

30 1 29 - 4 - 16 1 9 اآلداب

37 5 32 2 4 - 12 3 16 العلوم اإلدارية

42 9 33 5 8 - 8 4 17 علوم وهندسة الحاسوب

24 2 22 1 3 - 11 1 8 طب األسنان

24 3 21 2 3 1 11 - 7 التربية

80 21 59 8 13 6 20 7 26 الهندسة والبترول

4 - 4 - 1 - 1 - 2 الحقوق

24 4 20 3 2 - 4 1 14 العلوم الحياتية

151 33 118 18 23 2 29 13 66 الطب

35 1 34 - 10 - 11 1 13 الصيدلة

216 38 178 15 33 6 60 17 85 العلوم

31 - 31 - 2 - 13 - 16 الشريعة

51 6 45 6 9 - 17 - 19 العلوم االجتماعية

128 650 62 124 16 221 50 305 اإلجمالي

الجدول رقم 2 (أ).  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر التمويل  
2017/2016 )1 سبتمبر  2016 إلى 31  أغسطس 2017(

778 186 237 355

518592

778

قطاع األحباث يبحث إمكانية تسويق املخرجات البحثية 
لنشر الوعي حول دور البحث العلمي يف خدمة اجملتمع 

والبشرية باعتبارها مسؤولية اجتماعية مؤسسية
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الكليات  خربات 
العلمية  وقدراتها 
تشكل  الفكرية  و 

متينة  دعامة 
األبحاث  لقطاع 
بالبحث  للرقي 

ملؤسيس ا

الكبرية  امليزانية  ذات  املشاريع 

 )%  38.3( مرشوعاً   298 إجاميل 

 10000/- بحدود  كانت  التي  و 

املشاريع  أما  أكرث،  أو  د.ك 

فقد  املتوسطة  امليزانية  ذات 

الباحثني،  من  إقبال  بأقل  حظت 

املشاريع  إجاميل  بلغ  حيث 

مرشوعاً    76 الفئة  هذه  ضمن 

بحدود  ميزانياتها  كانت   )9.8%(

و  د.ك.  و-/10000   4001/-

املشاريع  إجاميل  مجموع  كان 

و  املتوسطة  امليزانية  فئتي  ضمن 

374 مرشوعاً )48.1 %(،  الكبرية 

إجاميل  العدد  هذا  قارب  حيث 

الصغرية  امليزانية  ذات  املشاريع 

و  مجموعها.  يتعدى  مل  أنه  إال 

يعزى ارتفاع نسبة املشاريع ذات 

امليزانية الصغرية لحد ما إىل وقوع 

البحث  سلفة  برنامج  أبحاث 

الدراسات  أبحاث  و  التمهيدي 

حيث  الفئة  هذه  ضمن  العليا 

مبيزانيات  الفئة  هاتان  ترتبط 

فضل  ذلك،  إىل  إضافًة  محددة. 

مشاريع  اختيار  الباحثني  بعض 

فعال  دور  لذلك  كان  و  صغرية،  ميزانية  ذات 

يف تعزيز ارتفاع نسبة أعداد املشاريع الصغرية 

سلفة  جانب  اىل   2017/2016 عام  خالل 

الدراسات  طلبة  أبحاث  و  التمهيدي  البحث 

التدريس  هيئة  أعضاء  توجه  يعترب  و  العليا. 

يسعى  الذي  الحني  يف  الصغرية  املشاريع  نحو 

الشاملة  الدراسات  لتعزيز  األبحاث  قطاع  فيه 

جديراً  تطوراً  يعترب  املتعددة  التخصصات  ذات 

إسرتاتيجية  وضع  يوجب  حيث  بالرصد، 

املشاريع  أوضاع  تغري  أن  شأنها  من  فعالة 

من  ذلك  و  متويلية،  نواحي  من  الحالية 

التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  زيادة  أجل 

أكرب  قضايا  تواجه  دراسات  نحو  السعي  يف 

علمية  حلوالً  تنتظر  تعقيداً  و  صعوبًة  وأكرث 

واالقتصادي  والصناعي  الوطني  الصعيد  عىل 

الدراسات  هذه  إنجاز  يتطلب  و  واإلقليمي. 

تعدداً  املتعمقة  التجريبية  أبحاث  خالل  من 

املخصصة  املرافق  و  املصادر  و  الخربات  يف 

التي  املشاريع  تلك  تنفيذ  يحتاج  و  لذلك، 

علمية  قيمة  ذات  هامة  إنجازات  تحقق  قد 

امليزانية  يف  دقة  اىل  وبرشية  واجتامعية 

العلمية  التطورات  بجانب  لها،  املرصوفة 

مهاًم  أساساً  تولد  التي  واملعلومات  الجديدة 

املعرفة.  عىل  قائم  القتصاد 

)من صفحة 31( إحصائيات أبحاث الكليات ...      
إحصائيات أبحاث الكليات ...

)33 ص   ...... )تتمة    

اإلجمالي
العام

اإلجمالي العلوم*** العلوم الطبية** الهندسة والبترول اآلداب/ 
واإلنسانيات*

السنوات

مستكملة جارية مستكملة جارية مستكملة جارية مستكملة جارية مستكملة جارية
484 130 354 40 126 55 123 19 66 16 39 2010/2009

470 120 350 41 122 39 129 18 62 22 37 2011/2010

468 131 337 29 121 52 114 26 51 24 51 2012/2011

518 125 393 43 137 32 129 20 63 30 64 2013/2012

536 140 396 42 151 39 135 20 54 39 56 2014/2013

538 171 367 59 146 53 114 20 49 39 58 2015/2014

511 132 379 41 156 35 116 18 35 38 72 2016/2015

592 237 355 79 140 61 110 26 33 71 72 2017/2016

1186 2931 374 1099 366 970 167 413 279 449 اإلجمالي

الجدول رقم 2 (ب): 8 سنوات من المشاريع الجارية والمستكملة حسب مجموعات الكليات
(2010/2009،و 2011/2010،و 2012/2011،و 2013/2012،و 2014/2013،و 2015/2014،و 2016/2015،و2017/2016)

4117

* 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.
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املجال  الواعد يف هذا  التطور  و ميكن مالحظة 

قيد  األبحاث  مقرتحات  مجموعة  خالل  من 

الدراسة املقدمة لنيل املنح و التي بلغ إجامليها 

186 مقرتحاً، حيث يوضح هذا املجموع تركيزاً 

املشاريع  ملقرتحات   )106(  %  57 بنسبة  عالياً 

ذات ميزانية كبرية مقارنًة مبقرتحات األبحاث 

ميزانية  ذات  منح  عىل  للحصول  تسعى  التي 

بإجاميل   % 25.3 بلغت نسبة  التي  و  صغرية 

التي  األبحاث  مقرتحات  أما  و  مقرتحاً،   )47(

نسبة  بلغت  فقد  متوسطة  ميزانة  تتطلب 

مقرتحاً.   )33( بإجاميل   %  17.7

من  الكبري  الحجم  اىل  بالنظر  و 

الدراسة  قيد  األبحاث  مشاريع 

يتوقع  الكبرية،  امليزانية  ذات 

يف  ملحوظة  زيادة  األبحاث  قطاع 

و  الواسع  النطاق  ذات  الدراسات 

ديناميكية   تغري  أن  شأنها  من  التي 

لصالح  الحالية  األبحاث  خارطة 

متعددة  و  املشرتكة  األبحاث 

الكبرية  امليزانية  ذات  التخصصات  

التصدي  يف  كبري  دور  لها  التي  و 

الوقائع  و  املعارصة  للتحديات 

الحديث.  عرصنا  يف  املستجدة 

إسرتاتيجية  الدراسات  هذه  وتعترب 

مع  يتامىش  مبا  األبحاث  قطاع 

وطموحها  الكويت  جامعة  رؤية 

يف  الكليات  مشاركة  خالل  من 

للنهوض  املشرتكة  الدراسات 

الكويت  جامعة  بإمكانيات 

تعزيز  و  التنموية  و  البحثية 

لألبحاث  العاملية  التنافسية  جودة 

املؤسسية.

عام  خالل  اإلحصائيات  تعرض  و 

الكليات  جميع   2017/2016

املؤهلة للحصول عىل املنح يف قطاع 

األبحاث ضمن فئة األبحاث املمولة 

مشاركاتها  مستويات  اختالف  مع 

التي  املشاريع  كمية  ناحية  من 

بلغ  إجاميل،  بشكل  تحقيقها.  تم 

إجاميل  الكليات  مشاركات  عدد 

األبحاث  تتضمن  مرشوعاً   778

األبحاث  و  املستكملة  و  الجارية 

تصنيف  عىل  بناءاً  و  الدراسة.  قيد 
العلوم  كلية  أن  اإلحصائيات  تظهر  الكليات، 

التي بلغ إجاميل مخرجاتها )216( مرشوعاً  و 

و كلية الطب بإجاميل )151( مرشوعاً و كلية 

الهندسة و البرتول بإجاميل )80( مرشوعاً هم 

األعىل مشاركة يف الحصول عىل املنح بإجاميل 

)من صفحة 32( إحصائيات أبحاث الكليات ...      

)34 ص   ...... )تتمة    

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

26 7 2 1 3 1 4 5 - 3 العلوم الطبية المساعدة

3 - - 1 - - 1 1 - - العمارة

30 - 1 3 - - 16 1 - 9 اآلداب

37 2 2 2 - - 12 - 3 16 العلوم اإلدارية

42 5 3 5 - 3 5 8 1 12 علوم وهندسة الحاسوب

24 2 1 1 1 2 8 5 - 4 طب األسنان

24 2 1 2 - 3 9 1 1 5 التربية

80 17 1 3 14 1 11 19 5 9 الهندسة والبترول

4 - - 1 - - 1 - - 2 الحقوق

24 3 - 2 - 1 3 3 4 8 العلوم الحياتية

151 27 9 5 7 - 24 40 2 37 الطب

35 7 2 1 4 - 7 4 - 10 الصيدلة

216 27 10 11 22 5 39 53 8 41 العلوم

31 - - 2 - - 13 - - 16 الشريعة

51 7 1 7 1 - 16 - 3 16 العلوم االجتماعية

106 33 47 52 16 169 140 27 188 اإلجمالي

الجدول رقم 3:  حالة المشاريع* حسب الكلية ومستويات**  التمويل  2017/2016
)2017 31 أغسطس  إلى   2016 سبتمبر    1(

355237186

*     املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 أغسطس 2017.  
***    القيمة بالدينار الكويتي.  

778

يخضع التعاون املستمر مع املؤسسات الخارجية لتطويٍر دائم ملد جسور التنسيق الوثيق

 بني القطاعني الخاص و العام سعياً لتدعيم ثقافة املشاريع يف مجال البحوث املؤسسية
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)من صفحة 33( إحصائيات أبحاث الكليات ... إحصائيات أبحاث الكليات ...     

447 مرشوعاً )57.5 %( ضمن 

و  الجارية  األبحاث  فئات 

الدراسة.  قيد  و  املستكملة 

املشاريع  من  املتبقي  أما  و 

فتوزعت عىل الكليات املتبقية 

 42.5( مرشوعاً   331 بإجاميل 

وأظهر  أ(.   2 )جدول   )%

مرشوعاً   592 لـ  أدق  تحليل 

حيث  من  ومكتماًل  جارياً 

أن  املهيمنة  الكليات  تجمعات 

)العامرة،  العلوم  كليات  أداء 

الحاسوب،  هندسة  و  علوم 

العلوم(  الحياتية،  العلوم 

إجاميل  بلغ  حيث  األعىل،  هو 

مرشوعاً   218 مشاركاتها 

 36.8( مستكماًل   و  جارياً 

العلوم  مركز  كليات  تليها   ،)%

األسنان،  طب  )الطب،  الطبية 

الطبية  العلوم  الصيدلة، 

 171 بلغ  بإجاميل  املساعدة( 

مستكماًل  و  جارياً  مرشوعاً 

العلوم  كليات  ثم   ،)%  28.9(

العلوم  )اآلداب،  اإلنسانية 

الحقوق،  الرتبية،  اإلدارية، 

االجتامعية(  العلوم  الرشيعة، 

و  جارياً  مرشوعاً   144 بلغ  أبحاث  مبجموع 

الهندسة  كلية  سجلت  و   .)%  24.3( مستكماًل 

 59 بإجاميل  مشاركات  عدد  أقل  البرتول  و 

مرشوعاً جارياً و مستكماًل )10 %(. و تعكس 

التي  الدراسة   قيد  األبحاث  إحصائيات 

مامثاًل،  منطاً  مرشوعاً   )186( مجموعها  بلغ 

العلوم  كليات  مشاركات  إجاميل  بلغ  حيث 

العلوم  كليات  يتبعها   ،)%  36( مرشوعاً   67

و   ،)%  35( مرشوعاً   65 بلغ  مبجموع  الطبية 

يبلغ  بإجاميل  اإلنسانية  العلوم  كليات  تليها 

و  الهندسة  كلية  حققت  و   .)%  17.7(  33
بلغ  بإجاميل  املشاركات  من  عدد  أقل  البرتول 

لكن  و   .) أ   2 )جدول   )%  11.3( بحثاً   21

الفردية  الكليات  مشاركات  مستويات  تبقى 

لتدفق  ترجع  التي  املستمرة  للتغريات  خاضعة 

متت  التي  الدراسة  قيد  األبحاث  مقرتحات 

من  لها  البد  التي  و  مؤخراً  عليها  املوافقة 

مختلف  مشاركات  مستويات  تعزيز  و  تغيري 

التي  و  املمولة،  األبحاث  فئة  ضمن  الكليات 

يتعلق  فيام  الفردي  الكليات  أداء  عىل  تؤثر 

املستكملة  تلك  و  و  منحها  تم  التي  باألبحاث 

إلنتاجيتها  كمقياس  عنها  الناتجة  املخرجات  و 

من  الكيل  الكليات  لنشاط  بالنظر  و  البحثية. 

قيد  و  املستكملة  و  الجارية  املشاريع  ناحية 

ملحوظة  استمرارية  رصد  ميكن  الدراسة، 

األبحاث  يف  الكليات  مشاركة  استدامة  تعكس 

مشاركتها  اىل  إضافة  املستكملة،  و  الجارية 

لدعم  جديدة  مقرتحات  تصورات  وضع  يف 

البحثية  الثقافة  انتشار  تعكس  التي  و  املنح، 

يف  البحثي  النشاط  تطور  خالل  من  امللحوظة 

الكليات. 

يستعرض  الذي  التحلييل  بالنمط  واستدالالً 

ملجموعات  املستكملة  و  الجارية  املشاريع 

)35 ص   ...... )تتمة    

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 أغسطس 2017 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     

الجدول رقم 4. إجمالي مشاريع األبحاث الجارية والمستكملة حسب مصدر التمويل 2016 / 2017
)2017 أغسطس   31 إلى   2016 سبتمبر    1 (

اإلجمالي SHOFU ASTRA 
ZENECA

 معهد الكويت و
ماساشوسيتس للتكنولوجيا

 مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي

جامعة الكويت  الكلية

16 - - - 2 14 العلوم الطبية المساعدة
2 - - - 1 1 العمارة

26 - - - 1 25 اآلداب

31 - - - 3 28 العلوم اإلدارية

29 - - 1 3 25  علوم وهندسة
الحاسوب

20 1 - - - 19 طب األسنان

19 - - - 1 18 التربية

59 - - 5 8 46 الهندسة والبترول

3 - - - - 3 الحقوق

19 - - - 1 18 العلوم الحياتية

110 - 1 2 12 95 الطب

25 - - - 1 24 الصيدلة

168 - - 2 21 145 العلوم

29 - - - - 29 الشريعة

36 - - - - 36 العلوم االجتماعية

1 1 10 54 526 592اإلجمالي
66 (%88.8)

526

(%11.2)
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املتوسطة  امليزانية  فئة  ضمن   )%  17.7(

)-/4001 د.ك إىل -/10000 د.ك( )جدول 3(. 

املقرتحات  تضع  التي  اإلحصائيات  توضح  و 

قيد الدراسة ذات امليزانية الكبرية يف املقدمة 

)من صفحة 34( إحصائيات أبحاث الكليات ...      

املاضية،  الثامين  السنوات  الكليات خالل 

األبحاث  يف   22.3% بنسبة  منو  لوحظ 

املؤسسية، مبتدئاً بـ 484 مرشوعاً جارياً 

ليصل   ،2009/2010 عام  و مستكماًل يف 

اىل عدد قيايس بإجاميل 592 مرشوعاً يف 

عام 2016/2017 )جدول 2 ب(. و عزز 

ديناميكية  جديداً  مقرتحاً  تدفق186 

بحثاً   355 اىل  إضافًة  الكليات،  أبحاث 

لتشكل  مستكماًل،  بحثاً  و237  جارياً 

املؤسيس  البحثي  النشاط  حصيلة  بذلك 

تم  ما  إجاميل  و  األكادميي  العام  خالل 

الكليات.  انجازه يف جميع  و  تنفيذه 

ألعضاء  البحثي  النشاط  باستعراض  و 

التخصصات  نواحي  من  التدريس  هيئة 

الكليات  حققت  اإلنسانية،  و  العلمية 

العلوم  كليات  تتضمن  التي  العلمية 

وكليات العلوم الطبية و كليات الهندسة 

مستكماًل  و  جارياً  601 مرشوعاً  إجاميل 

و قيد الدراسة )77.3 %(. و قد تجاوزت 

ما حققته  العلمية  التخصصات  إنجازات 

تتضمن  التي  و  اإلنسانية  التخصصات 

و  اإلنسانية  الكليات  و  األدبية  الكليات 

سجلت  حيث  االجتامعية  العلوم  كليات 

و   .)%  22.7( مرشوعاً   177 إجاميل 

ملحوظة  فجوة  اإلحصائيات  هذه  تظهر 

التخصصات  و  العلمية  التخصصات  بني 

أعضاء  مبشاركة  يتعلق  ما  يف  اإلنسانية 

املمولة،  األبحاث  يف  التدريس  هيئة 

قطاع  من  مضاعفة  جهود  يتطلب  مام 

أعضاء  مشاركات  لجذب  األبحاث 

اإلنسانية  الكليات  يف  التدريس  هيئة 

لسد  املمولة  األبحاث  يف  للمشاركة 

و  العلمية  التخصصات  بني  الثغرة 

العلمي. البحث  مجال  اإلنسانية يف 

الكليات من حيث  أبحاث  اىل  بالنظر  و 

 592 توزيع  أظهر  التمويل،  مستوى 

أقىص  تركيزاً  ومستكماًل  جارياً  مرشوعاً 

 60.3( مستكماًل  و  جارياً  مرشوعاً   357 يبلغ 

تتجاوز  التي ال  الفئة األدىن متوياًل و  %( ضمن 

-/4000 د.ك، و 192 مرشوعاً )32.4 %( ضمن 

تبلغ -/10000 د.ك  التي  الفئة األعىل متوياًل و 

مستكماًل  و  جارياً  مرشوعاً   43 و  أكرث،  أو 

متوسطة  ميزانية  ذات  الفئة  ضمن   )%  7.3(

التي ترتاوح بني -/4001 د.ك إىل -/10000  و 

اإلحصائيات  أظهرت  بينام   .)3 )جدول  د.ك 

يتعلق  فيام  مختلفاً  منطاً 

و  الدراسة  قيد  باألبحاث 

 186 إجامليها  بلغ  التي 

كانت  حيث  مرشوعاً، 

من  العظمى  األغلبية 

الفئة  ضمن  األبحاث  هذه 

بلغ  حيث  متوياًل  األعىل 

مرشوعاً   106 مجموعها 

املجموع  أما   .)%  57(

 80 بلغ  الذي  و  املتبقي 

 )%  43( جديداً  مرشوعاً 

مرشوعاً   47 توزع  فقد 

فئة  ضمن   )%  43(

امليزانية الصغرية )-/4000 

مرشوعاً   33 و  د.ك(، 

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 أغسطس 2017 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     

*       املصدر : كورا، البيانات حتى  31 أغسطس 2016.      
س.ب.ت  =  سلفة البحث التمهيدي  م.أ.ج       =  مشاريع أبحاث الجامعة      

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

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

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

الكلية

16 - - - 2 - - 3 1 1 9 العلوم الطبية المساعدة

2 - - - 1 - - - - 1 - العمارة
26 - - - 1 - - - - 6 19 اآلداب

31 - - - 3 - - - - 5 23 العلوم اإلدارية

28 - - - 3 - 1 - 3 3 18  علوم وهندسة
الحاسوب

20 - - 1 1 - - - - - 18 طب األسنان

19 - - - 1 - - - 1 4 13 التربية

59 - - - 13 3 - 1 7 4 31 الهندسة والبترول

3 - - - - - - - 1 1 1 الحقوق

20 - - - 2 - - 4 2 2 10 العلوم الحياتية
110 2 1 1 15 1 - 32 5 8 45 الطب

25 - - - 1 - - 9 - - 15 الصيدلة

168 1 - 1 23 11 - 14 9 8 101 العلوم

29 - - - - - - - - 5 24 الشريعة

36 - - - - - - - 1 7 28 العلوم االجتماعية

592 3 1 3 66 15 1 63 30 55 355 اإلجمالي

الجدول رقم 5 (أ): مشاريع األبحاث الجارية والمستكملة حسب فئات المنح 2016 / 2017
)2017 أغسطس    31 إلى   2016 سبتمبر    1 (

592

)36 ص   ...... )تتمة    



مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

نشرة مكتب نائب مدير

36

لألبحاث الجامعة 

التدريس  هيئة  أعضاء  ميل  مدى 

التي  و  الشاملة  األبحاث  نحو 

املشاريع  عىل  تفوقها  املرجح  من 

املحدودة  األهداف  ذات  الصغرية 

  . مستقباًل

ذات  املشاريع  فئة  تتضمن  و 

مرشوعاً   357 صغرية  ميزانية 

أظهر  و  مستكماًل،  و  جارياً 

 131 أن  للكليات  وفقاً  توزيعها 

و  الجارية  املشاريع  هذه  من 

من  مقدمة   )%  36.7( املستكملة 

 109 و  اإلنسانية،  الكليات   قبل 

كليات  من   )%  30.5( مشاريع 

 )%  27.2( مرشوعاً   97 و  العلوم، 

من هذه املشاريع جاءت من كلية 

ذو  مرشوعاً   20 و  الطبية،  العلوم 

قدمتها   )%  5.6( صغرية  ميزانية 

فئة  أما  البرتول.  و  الهندسة  كلية 

متوسطة  ميزانية  ذات  املشاريع 

مرشوعاً،   43 إجاميل  تضمنت  فقد 

 22 العلوم  كليات  منها  قدمت 

مستكماًل  و  جارياً  مرشوعاً 

الكليات  قدمت  بينام   ،)%  51.2(

 ،)%  23.3( مشاريع   10 اإلنسانية 

البرتول  و  الهندسة  كلية  تتبعها  و 

 13.9( مشاريع   6 قدمت  حيث 

العلوم  كلية  قدمت  حني  يف   ،)%

ميزانية  ذات  أبحاث   5 الطبية 

املشاريع  أما   .)%  11.6( متوسطة 

بلغ  فقد  كبرية  ميزانية  ذات 

 88 منها  مرشوعاً،   192 إجامليها 

 45.8( مستكماًل  و  جارياً  مرشوعاً 

 69 و  العلوم،  كليات  قدمته   )%

العلوم  كلية  من   )%  36( مرشوعاً 

الهندسة  كلية  تتبعها  و  الطبية، 

مرشوعاً   33 بإجاميل  البرتول  و 

)من صفحة 35( إحصائيات أبحاث الكليات ... إحصائيات أبحاث الكليات ...     

الكليات  أما   ،)%  17.2( كبرية  ميزانية  ذو 

اإلنسانية فقد قدمت مرشوعان ذوي ميزانية 

كبرية )1 %(. و بشكل عام، أظهرت مشاركة 

صغرية  ميزانية  ذات  املشاريع  يف  الكليات 

األكادميي  العام  خالل  كبرية  و  متوسطة  و 

2017/2016 أن أغلب املشاريع ذات ميزانية 

صغرية كانت من قبل كليات العلوم اإلنسانية، 

من  عدد  أكرب  العلوم  كليات  سجلت  حني  يف 

املشاريع ذات ميزانية كبرية )جدول3(.

الصغرية  املشاريع  عن  النظر  وبرصف 

واملستكملة  منها  الجارية  والكبرية  واملتوسطة 

التمويل  ملستويات  تبعاً  تصنيفها  تم  التي 

يعترب  مرشوعاً،   592 مجموعها  بلغ  الذي  و 

الذي  الدراسة  قيد  مرشوعاً   186 الـ  إجاميل 

الحقيقي  املؤرش  هو  حديثاً  اقرتاحه  تم 

الكليات  أبحاث  ديناميكية  يعكس  الذي 

حالياً  القائم  التمويل  خالل  من  املستقبلية 

)37 ص   ...... )تتمة    

*       املصدر : كورا، البيانات حتى  31 أغسطس 2017.      
م.أ.ج       =  مشاريع أبحاث الجامعة           س.ب.ت  =  سلفة البحث التمهيدي 

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

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

الكلية

10 - - 2 - - - 1 - 7 العلوم الطبية المساعدة

1 - - - - - - 1 - - العمارة
4 - - - - - - - - 4 اآلداب

6 - - 2 1 - - - - 3 العلوم اإلدارية

13 - - 5 - - - - - 8  علوم وهندسة
الحاسوب

4 - - 1 - - - - - 3 طب األسنان

5 - - 2 - - - 1 - 2 التربية

21 - - 8 - - - 6 - 7 الهندسة والبترول

1 - - - - - - - - 1 الحقوق

5 - - 3 - - 1 - - 1 العلوم الحياتية

41 - - 18 2 - 10 3 - 8 الطب

10 - - - - - 2 4 - 4 الصيدلة

48 - - 15 1 - 7 - - 25 العلوم

2 - - - - - - - - 2 الشريعة

15 - - 6 - - - 2 - 7 العلوم االجتماعية

- - 62 4 - 20 18 - 82 اإلجمالي

الجدول رقم 5 )ب(: مشاريع األبحاث الجارية والمستكملة حسب فئات المنح 2016 / 2017
)2017 أغسطس    31 إلى   2016 سبتمبر    1 (

186
(%33.3( (%2.1( (%10.8( (%9.7( (%44.1(

186
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)من صفحة 36( إحصائيات أبحاث الكليات ...      

امليزانية  ذات  املشاريع  مقرتحات  لصالح 

فإن  ذلك،  عىل  بناًء  و  الدراسة.  قيد  الكبرية 

للكليات  وفقاً  املصنفة  الدراسة  قيد  املقرتحات 

ظهور  إىل  تشري  التمويل  مستوى  عىل  بناًء 

الطبية  العلوم  كلية  فيها  تكون  معادلة جديدة 

امليزانية  ذات  املشاريع  عىل  إقباالً  األكرث  هي 

لنيل   )%  40.6( مرشوعاً   43 بتقدميها  الكبرية 

 35 قدمت  التي  و  العلوم  كليات  تليها  الدعم، 

تتبعها  و   ،)%  33( كبرية  ميزانية  ذو  مرشوعاً 

 17 قدمت  التي  و  البرتول  و  الهندسة  كلية 

أما  و   ،)%  16( كبرية   ميزانية  ذو  مرشوعاً 

ذو  مقرتحاً   11 قدمت  فقد  اإلنسانية  الكليات 

)جدول  الدراسة  قيد   )% 10.4( كبرية  ميزانية 

.)3

تم  فقد  الجارية،  باألبحاث  يتعلق  فيام  و 

من  مختلفة  مراحل  يف  مرشوعاً   355 تسجيل 

خالل  الكليات  أبحاث  نشاط  تعكس  التقدم 

تصنيف  يظهر  و  األكادميي2017/2016.  العام 

كليات  تقدم  الكليات  عىل  بناًء  املشاريع  هذه 
العلوم يف األبحاث الجارية 

 139 إجامليها  بلغ  حيث 

تليها   ،)%  39.1( مرشوعاً 

الطبية  العلوم  كليات 

 110 قدمت  التي  و 

 ،)%  31( جارياً  مرشوعاً 

اإلنسانية  الكليات  ثم  و 

مرشوعاً   73 سجلت  حيث 

كلية  أما   ،)%  20.6( جارياً 

فقد  البرتول  و  الهندسة 

جارياً  مرشوعاً   33 قدمت 

أ(.   2 )جدول   )%  9.3(

مستويات  إىل  بالنظر  و 

مالحظة  ميكن  التمويل، 

األبحاث  يف  عايل  تركيز 

املشاريع  فئة  من  الجارية 

و  الصغرية  امليزانية  ذات 

قيمتها  تتعدى  ال  التي 

بلغ  حيث  د.ك   4001/-

مرشوعاً   188 إجامليها 

فئة  تليها   ،)%  53( جارياً 

امليزانية  ذات  املشاريع 

قيمتها  تزيد  التي  الكبرية 

عن -/10000 د.ك حيث بلغ إجاميل األبحاث 

 140 الفئة  هذه  تتضمنها  التي  الجارية 

ذات  املشاريع  فئة  أما   .)%  39.4( مرشوعاً 

من  ميزانيتها  ترتاوح  التي  املتوسطة  امليزانية 

-/4001 د.ك إىل -/10000 د.ك فقد تضمنت 

27 مرشوعاً جارياً )6.7 %( )جدول 3(. و قد 

الجارية  املشاريع  بني  التشابه  وجود  لوحظ 

تضمنت  حيث  املستكملة،  املشاريع  و 

تصدرت  مرشوعاً،   237 املستكملة  املشاريع 

بإجاميل  الصغرية  امليزانية  ذات  األبحاث  فيها 

عن  تكلفته  التزيد   )%  71.3( مرشوعاً   169

املستكملة  األبحاث  فئة  تليها  د.ك،   4001/-

مرشوعاً   52 بإجاميل  الكبرية  امليزانية  ذات 

 10000/- عن  تقل  ال  بتكلفة   )%  21.9(

متوسطة  ميزانية  ذات  األبحاث  أما  د.ك، 

مرشوعاً   16 يبلغ  إجاميل  أقل  سجلت  فقد 

مستكماًل )6.7 %( بقيمة ال تقل عن -/4001 

من  أما  د.ك.   10000/- عن   تزيد  ال  و  د.ك 

األبحاث  العلوم  كليات  تصدرت  فقد  الكليات 

 ،)%  33.3( مرشوعاً   79 بإجاميل  املستكملة 

تليها الكليات اإلنسانية بفارق بلغ إجاميل 71 

مرشوعاً مستكماًل )29.9 %(، أما كلية العلوم 

املستكملة  أبحاثها  إجاميل  بلغ  فقد  الطبية 

61 مرشوعاً )25.7 %(، تليها كلية الهندسة و 

مستكماًل  بحثاً   26 بلغ  مجموع  بأدىن  البرتول 

)11 %( )جدول 3(.

استمرارية  تدعم  التي  العنارص  أهم  من  و 

هو  الكويت  جامعة  يف  الكليات  أبحاث 

أساسياً  مورداً  يعد  الذي  و  التمويل،  عامل 

تطبيق  و  تنفيذ  عملية  الكليات  عىل  يسهل 

تعتمد  الواقع،  يف  و  املعتمدة.  املشاريع 

املرتبطة  واألنشطة  بأكملها  البحث  عملية 

املرافق  و  املوارد  و  امليزانية  توافر  عىل  بها 

إطار  ضمن  املعتمدة  للمشاريع  تتوافر  التي 

يحكم  الذي  القطاع  يف  األبحاث  دعم  نظام 

وتطوير  رعاية  شأنها  من  التي  املنح  تقديم 

النظام،  هذا  بفضل  و  املؤسسية.  األبحاث 

ازدهرت أبحاث الكليات بقوة بناًء عىل الدعم 

)38 ص   ...... )تتمة    
*       املصدر : كورا، البيانات حتى  31 أغسطس 2017.      

الــمــنــح فـــئــات 
اإلجمالي 2017* 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الكلية

28 - 4 3 6 7 2 4 2 العلوم الطبية المساعدة
- - - - - - - - - العمارة

31 3 6 6 2 4 4 2 4 اآلداب
34 4 6 6 7 3 2 2 4 العلوم اإلدارية
10 2 4 3 1 - - - -  علوم وهندسة

الحاسوب
57 4 11 7 8 8 8 6 5 طب األسنان
19 2 2 2 4 4 1 2 2 التربية

149 6 15 17 24 22 21 26 18 الهندسة والبترول
- - - - - - - - - الحقوق

44 2 2 1 2 10 12 8 7 العلوم الحياتية
248 19 25 32 29 33 30 43 37 الطب
43 2 6 5 5 8 5 6 6 الصيدلة

339 16 36 38 50 53 46 51 49 العلوم
15 1 1 1 2 3 3 2 2 الشريعة
41 1 6 3 4 9 7 6 5 العلوم االجتماعية

1058 62 124 124 144 164 141 158 141 اإلجمالي

الجدول رقم 7 (أ): األوراق البحثية المنشورة الناتجة عن األبحاث الممولة
)2017                  مقارنة بين 8 سنوات تقويمية )2010 - 

1,058

* 2017  مجموع اإلصدارات حتى أغسطس 2017



مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

نشرة مكتب نائب مدير

38

لألبحاث الجامعة 
إحصائيات أبحاث الكليات ...

تتزايد أهمية 

الدراسات املشرتكة 

و متعددة التخصصات 

يف مواجهة التحديات 

املعاصرة و املستجدة 

يف العصر احلديث

جانب  إىل  الكويت،  جامعة  تقدمه  الذي 

التي  املشاريع  من  نسبياً  صغرية  مجموعة 

عىل  بناًء  ذلك  و  الخارجي،  الدعم  عىل  تستند 

بعض  و  الكويت  جامعة  بني  مشرتكة  عالقات 

األكادميي  العام  خالل  و  الخارجية.  الجهات 

2017/2016، كان نظام متويل جامعة الكويت 

مسؤوالً عن دعم 526 مرشوعاً  )88.8 %( من 

إضافًة  مستكماًل،  و  جارياً  مرشوعاً   592 أصل 

الدعم  من  مستفيداً  إضافياً  مرشوعاً   66 إىل 

الخارجي )جدول 4(. و تبني هذه اإلحصائيات 

يف  الكويت  تفوق جامعة  مدى  بشكل مستمر 

التي  املنح  تقديم  التي  األساسية  الجهة  كونها 

وجود  مع  الكليات،  أبحاث  استمرارية  تدعم 

الدراسات  تنفيذ  يف  دور  له  خارجي  دعم 

ذلك  و   ، لتحقيقها  السعي  يتم  التي  املشرتكة 

أربع مؤسسات خارجية. وتشمل  مع  بالتعاون 

للتقدم  الكويت  مؤسسة  املؤسسات  هذه 

املشاريع  من  كبرياً  عدداً  تدعم  والتي  العلمي، 

 ،)% 81.8( مشرتكاً  54 مرشوعاً  إىل  التي تصل 

ماساشوستس  الكويت-  معهد  دعم  حني  يف 

للتكنولوجيا 10 مشاريع )15.2 %(، و مرشوع 

Astra- 1.5 %( مدعوم من قبل رشكة )واحد  

من  و   .)4 )جدول    Shofu رشكة  و   Zeneca

عىل  للحصول  مؤخراً  تقدميه  تم  مرشوعاً   186

 )%  66.8( مرشوعاً   124 متويل  سيتم  الدعم، 

من قبل جامعة الكويت، و 62 مرشوعاً )33.3 

الخارجية  املنح  للحصول عىل دعم  %( مرشحاً 

) جدول 4(. 

و بالنظر إىل اإلحصائيات، يتضح أنه عىل الرغم 

أقل  مرشوعاً(   66( املشرتكة  الدراسات  أن  من 

القامئة عىل دعم  باملقارنة مع املشاريع   بكثري 

األبحاث  قطاع  أن  إال   ،)526( الكويت  جامعة 

لهم  مهمني  رشكاء  الخارجية  املؤسسات  يعترب 

ألعضاء  البحثي  النشاط  دعم  يف  فعال  دور 

األبحاث  قطاع  يتجه  بالتايل  و  التدريس.  هيئة 

جديدة  روابط  بناء  و  توطيد  نحو  إسرتاتيجياً 

الدراسات  لتعزيز  الخارجية  املؤسسات  مع 

مجال  تحسني  و  التخصصات  متعددة  املشرتكة 

فهم  تطوير  فإن  لذلك  املشرتكة.  األبحاث 

و  العالقات  تقوية  و  املؤسسات  بني  مشرتك 

عقد  عملية  يف  مهاًم  جزءاً  يعترب  بينها  الروابط 

اتفاقيات رسمية كإسرتاتيجية تهدف اىل تعزيز 

و  الخارجية  األبحاث  قطاع  آفاق  توسعة  و 

النهوض ببحوثه املؤسسية و عوملتها.

للكليات  التمويل  دعم  يتوفر  للوائح،  وفقا  و 

دليل  يتضمنها  املنح  من  فئات  عرش  تحت 

قواعد و إجراءات دعم البحث العلمي. و بلغ 

 592 املستكملة  و  الجارية  األبحاث  إجاميل 

مختلف  ضمن  الكليات  جميع  بني  مرشوعاً 

األكادميي  العام  خالل  املقدمة  املنح  فئات 

2017/2016، حيث نذكر إحصائياتها من خالل 

أن  اإلحصائيات  هذه  توضح  و   . أ(   5 )جدول 

التي بلغ إجامليها 355  أكرب عدد من األبحاث 

بحثاً )60 %( كانت ضمن فئة مشاريع أبحاث 

الجامعة، بينام بلغ إجاميل املشاريع ضمن فئة 

سلفة البحث التمهيدي 55 مرشوعاً )9.3 

فقد  األولوية  أبحاث  مشاريع  أما   ،)%

)5 %(، و بلغ  بلغت إجاميل 30 مرشوعاً 

العليا  الدراسات  أبحاث  مشاريع  إجاميل 

إجاميل  كان  و   ،)%  10.6( مرشوعاً   63

مرشوعاً   15 العامة  التسهيالت  مشاريع 

األبحاث  مشاريع  سجلت  و   ،)%  2.5(

الخارجية إجاميل 66 مرشوعاً )11.2 %(، و 

بلغ إجاميل املشاريع ضمن فئات مشاريع 

األبحاث املشرتكة و الوحدات و املختربات 

 ،)%  0.5( مشاريع   3 التخصصية  البحثية 

األبحاث  و سجلت كاًل من فئتي مشاريع 

الجامعة  خدمة  مشاريع  و  الوطنية 

أ(. و   5 )0.2 %( )جدول  واحداً  مرشوعاً 
أعضاء هيئة  نشاط  اىل  اإلحصائيات  تشري هذه 

التدريس البحثي يف السعي نحو األبحاث ضمن 

مع  األبحاث  قطاع  يقدمها  التي  الفئات  جميع 

العدد  حيث  من  النشاط  مستويات  اختالف 

تفوقت  عامة،  وبصورة  املشاريع.  لتلك  الفعيل 

فئة مشاريع أبحاث الجامعة و التي تضم 355 

)60 %( عىل جميع  ومستكماًل  جارياً  مرشوعاً 

الفئة  هذه  تصدرت  و  األخرى.  املنح  أنواع 

املشاريع قيد الدراسة كذلك والتي بلغ إجامليها 

186 مرشوعاً حيث كان 82 من تلك املقرتحات 

الجامعة )44.1 %(.  أبحاث  ضمن فئة مشاريع 

بني  توزع  فقد  املقرتحات  هذه  من  املتبقي  أما 

فئات املنح األخرى و التي تضمنت 18 مرشوعاً 

ضمن فئة مشاريع أبحاث األولوية )9.7 %(، و 

)من صفحة 37( إحصائيات أبحاث الكليات ...      

)39 ص   ...... )تتمة    
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نوفمبر  2017
)من صفحة 38( إحصائيات أبحاث الكليات ...      

20 مرشوعاً ضمن فئة مشاريع أبحاث الدراسات 

العليا )10.7 %(، و 4 مشاريع ضمن فئة مشاريع 

ضمن  مرشوعاً   62  ،)%  2.2( العامة  التسهيالت 

فئة مشاريع األبحاث الخارجية )33.3 %( )جدول 

5 ب(. و بالتايل يعترب توجه أعضاء هيئة التدريس 

واضحاً  الجامعة مؤرشاً  أبحاث  فئة مشاريع  نحو 

عىل تفوق هذه الفئة مقارنًة بفئات املنح األخرى، 

مام يجعل هذه الفئة الدعامة األساسية لألبحاث 

املؤسسية. 

و فيام يتعلق بإنتاجية األبحاث، تعترب مخرجات 

املشاريع مؤرشاً حاساًم عىل متيز األبحاث، حيث 

للمشاريع  إلزامياً  رشطاً  األبحاث  إنتاجية  تعترب 

و  األبحاث.  قطاع  لوائح  توضح  كام  املستكملة 

بناًء عىل ذلك، يتحتم عىل الباحثني نرش مخرجات 

يقل  ال  ما  نرش  طريق  عن  املستكملة  أبحاثهم 

عن بحث واحد يف املجالت املحكمة ذات التأثري 

ضمن تصنيف )JCR( كدليل عىل جودة األبحاث. 

و يلتزم قطاع األبحاث بهذا املعيار العاملي لضامن 

الجودة و تعزيزها يف أبحاث الكليات، و تحسني 

القدرة  و  العاملية  الرؤية 

جامعة  ألبحاث  التنافسية 

عىل  املنشورة  الكويت 

بالتايل،  و  الجودة.  أساس 

إنتاجية  عىل  اإلرشاف  يعترب 

الكويت  جامعة  يف  األبحاث 

جزٌء ال يتجزأ من جهود قطاع 

لنرش  املستمرة  األبحاث 

األبحاث يف املجالت املحكمة 

تصنيف   ضمن  التأثري  ذات 

)JCR(، و الذي يعترب عنرصاً 

جوهرياً للرقي مبكانة جامعة 

هذا  يف  و  عاملياً.  الكويت 

األبحاث  اإلطار، سجل قطاع 

ما يصل إىل 124 بحثاً منشوراً 

ذات  املحكمة  املجالت  يف 

لتصنيف  وفقاً  التأثري  عامل 

)JCR( خالل العام األكادميي 

جميع  نرشت  حيث   ،2016

الكليات أبحاثاً عالية الجودة 

بلغ  و  أعدادها.  تفاوت  مع 

املنشورة  األبحاث  إجاميل 

 2017 عام  خالل  بحثاً   62

البحثية  اإلنتاجية  عن  مبدئية  صورة  لتتشكل 

التوزيع  خالل  من  و  التدريس.  هيئة  ألعضاء 

التخصصات  أساس  عىل  املصنف  اإلحصايئ 

بلغ  الذي  و   2016 عام  يف  املنشورة  لألبحاث 

عدد  أكرب  أن  مالحظة  ميكن  بحثاً،   124 إجاميل 

كان  مرموقة  محكمة  أبحاث نرشت يف مجالت 

بحثاً   46 الطبية مبجموع  العلوم  كلية  قبل  من 

)37.1 %(، تليها مخرجات كليات العلوم و التي 

بلغت إجاميل 42 بحثاً )33.9 %(، أما مخرجات 

بحثاً   21 بلغ مجموعها  فقد  اإلنسانية  الكليات 

البرتول  و  الهندسة  كلية  تليها  و   ،)%  16.9(

بإجاميل 15 بحثاً منشوراً )12.1 %( )جدول 6 أ(.

و بلغ أجاميل اإلنتاجية الرتاكمي لكليات العلوم، 

و  الهندسة  كلية  و  الطبية،  العلوم  كليات  و 

البرتول 103 أبحاث منشورة )83.1 %(، مشرياً 

العلمية  الكليات  أبحاث  نرش  نشاط  اىل  بذلك 

اإلنسانية  الكليات  يف  مثيلها  تجاوز  الذي  و 

 16.9( منشوراً  بحثاً   21 إجاميل  سجلت  التي 

بالتايل،  و  مرموقة.  محكمة  مجالت  يف   )%

تفاوت نشاط الكليات العلمية مقارنًة بكليات 

بحثية  مخرجات  تحقيق  يف  اإلنسانية  العلوم 

املحكمة  املجالت  يف  منشورة  الجودة  عالية 

 .)JCR( لتصنيف  وفقاً  التأثري  عامل  ذات 

العدد  يف  الزيادة  إمكانية  ترجح  ذلك،  ومع 

بناءاً  الواحد  العام  للمنشورات خالل  اإلجاميل 

قبول  يف  املجالت  تستغرقه  الذي  الوقت  عىل 

يؤثر  مام  الفعيل  نرشها  و  العلمية  األوراق 

عىل  إجاميل مستويات إنتاجية الكليات، هذا 

الجديدة  البحثية  األوراق  تدفق  إىل  باإلضافة 

تزيد  أن  شأنها  من  التي  و   2017 عام  خالل 

األوراق  أعداد  إحصائيات  يف  التغيريات 

للكليات. العلمية 

و يف نظرة نسبية لديناميكية اإلنتاج البحثي بناًء 

عىل األبحاث املمولة عىل مدى السنوات الثامين 

مجموع  تسجيل  تم   ،)2017-2010( املاضية 

خالل  بحثاً  بلغ 141  املنشورة  لألبحاث  تراكمي 

عام 2010، و يف عام 2011 كان مجموع األبحاث 
)40 ص   ...... )تتمة    

الجدول رقم 6 (ب): مجموع األبحاث الممولة المنشورة في المجالت ذات عامل التأثير والمصنفة حسب
 فهرس  JCR على 8 سنوات (2010 ،و 2011 ،و 2012 ،و 2013 ، 2014 ،و 2015 ،2016 ،و 2017)

اإلجمالي
العام 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

 المجالت ذات 
عامل التأثير

%27.8
294 30 52 35 53 43 37 26 18 Q1

%23.7
251 11 28 38 32 32 33 36 41 Q2

%18.7
198 6 13 25 20 43 29 37 25 Q3

%10.8
114 1 11 9 19 17 18 22 17 Q4

48 104 107 124 135 117 121 101 اإلجمالي

14 20 17 20 29 24 37 40 د.ع.ت*

62 124 124 144 164 141 158 141 اإلجمالي
1,058

%19
201

%81
857

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
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لألبحاث الجامعة 

املجاالت،  مختلف  يف  العلمية  للتعقيدات 

تحوز  جديدة  اخرتاعات  ابتكار  جانب  إىل 

الخطوات  هذه  تعترب  و  العاملي.  التقدير  عىل 

الكويت  جامعة  مكانة  لرفع  جوهري  أساس 

و  الدويل.  املؤسيس  مركزها  وتعزيز  العاملية، 

املؤسسية،  العلمية  األسس  لتعزيز  باإلضافة 

تسويق  بدراسة  أيضاً  األبحاث  قطاع  يقوم 

مخرجات  الستثامر  البحثية  مخرجاته 

تلبية  و  املجتمع  خدمة  يف  العلمية  األبحاث 

لتحسني  و  الوطنية،  واألولويات  االحتياجات 

و  مؤسسية.  مسؤولية  باعتبارها  الحياة  جودة 

املؤسسات  تعزيز عالقات وثيقة مع  أيضاً  يتم 

بني  العالقات  تقوية  اىل  باإلضافة  الخارجية 

لكونها  ذلك  و  العام  و  الخاص  القطاعني 

خطوة مهمة نحو إرساء أسس ثقافة املشاريع 

يف مجال األبحاث املؤسسية. و تحظى أبحاث 

االهتامم  من  مامثل  بقدر  العليا  الدراسات 

رغبتهم  تعزيز  و  الطلبة  مستوى  لتطوير 

أبحاث  مستوى  تحسني  إىل  إضافًة  اإلبداعية، 

و  الكويت.  جامعة  يف  الدكتوراه  و  املاجستري 

البحثي  مجتمع  مع  التواصل  عملية  تخضع 

لتحسن  متواصل  بشكل  للتطوير  الكليات  يف 

املنح،  دعم  نظام  يف  ثقتهم  و  الباحثني  كفاءة 

مخاوفهم  مواجهة  إىل مساعدتهم يف  باإلضافة 

باألبحاث. املتعلقة  ومشاكلهم 

و تهدف جميع هذه الجهود املبذولة إىل خلق 

بيئة محفزة تدفع بأعضاء هيئة التدريس نحو 

بذلك  واضعًة  العلمي،  اإلبداع  ثقافة  تعزيز 

البحثية  الثقافة  عليها  تقوم  التي  األسس  أهم 

اإلحصائية  الزيادة  تشري  و  الكليات.  جميع  يف 

هيئة  أعضاء  أبحاث  يف   %  14.1 بنسة 

األكادميي   2017/2016 عام  خالل  التدريس 

املمولة  األبحاث  مجال  يف  ملحوظ  منو  إىل 

عىل  املحافظة  تعترب  التي  و  الكويت،  بجامعة 

األبحاث.  قطاع  أولويات  أهم  من  استمراريته 

كذلك يتم توجيه جهود مكثفة نحو االستفادة 

اإلبداعية  إمكانياتها  و  الكليات  خربات  من 

لتوسيع  جديدة  فرص  و  مجاالت  خلق  نحو 

القدرات  تطوير  و  العلمية،  املؤسسية  اآلفاق 

و  العلمي،  االبتكار  عىل  املحلية  اإلمكانيات  و 

األبحاث  نطاق  لتوسيع  املطلوبة  املوارد  زيادة 

الكويت. املتقدمة و املبتكرة يف جامعة 

)من صفحة 39( إحصائيات أبحاث الكليات ...      

املنشورات  بيانات  تعكس 
اجلودة  ديناميكيات 

يف أحباث الكليات،  
الباحثني  توجه  مع 

العلمية   اجملالت  حنو 
Q4 - Q1  املرموقة 

JCR وفقًا لتصنيف 

 2012 عام  تبعها  و  بحثاً،   158 املنشورة 

 2013 عام  يليها  منشوراً،  بحثاً   141 مبجموع 

حيث سجل 164 بحثاً منشوراً، أما عام 2014 

و  منشوراً،  بحثاً   144 مجموع  سجل  فقد 

يتبعه  منشوراً،  بحثاً   124  ،  2015 عام  حصد 

السنة  أبحاث  مجموع  بنفس   2016 عام 

السابقة و الذي بلغ 124 بحثاً منشوراً، لنصل 

يف العام الحايل 2017 اىل مجموع مبديئ يبلغ 

املنشورة  األبحاث  إنتاجية  إىل  يشري  بحثاً   62

أغسطس،  شهر  إىل  وصوالً  العام  بداية  منذ 

تقدم  مع  املجموع  هذا  زيادة  املؤكد  من  و 

6 أ(. الحالية )جدول  السنة 

البحثية،  املنشورات  بجودة  يتعلق  فيام  و 

فئة  من  املنشورة  األبحاث  إحصائيات  تتوافر 

األبحاث املمولة خالل األعوام الثامنية املاضية 

)2010-2017( يف )جدول 6 ب(. وبصورة عامة، 

بلغ عدد إنتاجية املنشورات التي تم إصدارها 

1058بحثاً  التدريس  هيئة  أعضاء  قبل  من 

نرش  حيث  سنوات.  مثاين  فرتة  خالل  منشوراً 

857 بحثاً منها )81 %( ضمن مجالت Q1  اىل 

إىل  إضافة  التأثري،  عامل  ذات  املرموقة    Q4

)19 %( ضمن مجالت غري  منشوراً  بحثاً   201

محكمة أو تلك دون عامل التأثري. و يف تصنيف 

أظهرت  الجودة،  للمنشورات من حيث  إضايف 

 23.7( مرشوعاً   294 إجاميل  أن  اإلحصائيات 

)األفضل    Q1 مجالت  ضمن  نرشت  قد    )%

251 مرشوعاً  و  التأثري،  عامل  ذات   )% 25-1

)23.7 %( قد تم نرشها يف مجالتQ2  )أفضل 

26-50 %( ذات عامل التأثري، و 198 مرشوعاً 

 Q3 مجالت  ضمن  نرشها  تم   )%  18.7(

)أفضل 51-75 %( ذات عامل التأثري، و 114 

)أفضل   Q4 مجالت  ضمن  نرشه  تم  مرشوعاً 

JCR  األعىل تصنيفاً كام هو موضح من خالل 

املرموقة  املجالت  يف  املنشورة  األبحاث  كمية 

 .)%  81( بحثاً   857 مجموعها  بلغ  الذي  و 

يف  امللحوظ  االنخفاض  هو  ذلك  من  األهم  و 

غري  املجالت  ضمن  املنشورة  األبحاث  أعداد 

املحكمة و التي تفتقر إىل عامل التأثري و التي 

أهمية  يعزز  مام   ،)%  19( بحثاً   201 بلغت 

معايري الجودة يف األبحاث، و الذي يعترب بحد 

قطاع  إسرتاتيجية  فعالية  يعكس  تطوراً  ذاته 

جودة  لتحسني  الحثيثة  جهوده  و  األبحاث 

هام  عنرص  يعترب  الذي  و  البحثية،  املخرجات 

و  املؤسسية  الكويت  جامعة  مبكانة  الرقي  يف 

العاملي. تصنيفها  تعزيز 

تعزيز  عىل  حالياً  األبحاث  قطاع  يعمل  و 

املشاريع  يف  االبتكار  و  اإلبداع  جوانب 

اقتصاد  تطوير  يف  ألهميتها  ذلك  و  البحثية 

الباحثني  تشجيع  يتم  و  املعرفة.  عىل  مبني 

الصلة  االهتاممات ذات  لتناول  بشكل مستمر 

حلول  اكتشاف  بهدف  املعارص  بالسياق 

  

   

ذات   )%  100-76

التي  و  التأثري  عامل 

بني  ما  تقييمها  يقع 

و  املتوسط  املستويني 

تعكس  و  املنخفض. 

اإلحصائيات  هذه 

الجودة  ديناميكية 

أعضاء  أبحاث  يف 

التدريس،  هيئة 

أعضاء  توجه  مع 

مخرجات  نرش  نحو  املتزايد  التدريس  هيئة 

 Q4 –Q1تصنيف مجالت  ضمن  أبحاثهم 


