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األبعاد  نحو  وتوجيهه  الكويت  جامعة  يف  العلمي  البحث  لقيادة 

عرب  املهمة  هذه  تحقيق  نحو  األبحاث  قطاع  ويتجه  املنشودة.  العاملية 

التالية:  األربعة  األهداف  عىل  أولوياته  تركيز 

عالية  البحثية  اإلصدارات  خالل  من  الكويت:  جامعة  أبحاث  عوملة  	•

الجودة ، وبراءات االخرتاع ، واملؤمترات ، ورفع مكانة جامعة الكويت يف 

التصنيفات العلمية العاملية. 

تطوير ثقافة البحث العلمي: من خالل التعاون البحثي مع املؤسسات  	•

 ، واالجتامعية  واالقتصادية  الصناعية  والقطاعات   ، والخارجية  املحلية 

ودعم الوعي من خالل الندوات العلمية واملؤمترات واملحارضات وورش 

. لعمل ا

لقطاع  وبالنسبة  واإلبداع. 

الخطوة  هذه  تعترب  األبحاث، 

تقوية  عىل  يقوم  جديداً  أفقاًَ 

املؤسسية،  العلمية  األسس 

والتزاماً  مسؤولية  ويتطلب 

القضايا  عىل  للرتكيز  مضاعفاً 

عىل  ستعيننا  التي  واألولويات 

العلمية  قوتنا  من  االستفادة 

عاليامً  املعتمدة  باملعايري  يلتزم  األبحاث  قطاع 

العالية الجودة  أبحاث  سياسة  لتطبيق  سعيه  يف   

2222

مع بداية العام األكادميي 2014/2013 ، يستعد قطاع األبحاث إلعادة 

صياغة إسرتاتيجيته بالتوافق مع أحدث رؤية لجامعة الكويت”جامعة 

العلمي”،  والبحث  العايل  التعليم  مجال  يف  متميزة  رائدة  وطنية 

 ، العلمي  والبحث  األكادميية  للعملية  متساوية  أهمية  تعطي  التي 

األولويات  وتناول  الوطنية  التنموية  األهداف  لتحقيق  ركيزتني  أهم 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  من  متكامل  نظاٍم  خالل  من  املعارصة 

احتياجاته.  وتلبية  املجتمع  وخدمة  واالمتياز  الجودة  عىل  يركز  الذي 

يقف  أسايس  كعامل  العلمي  بالبحث  االعرتاف  يتم  األوىل  فللمرة 

حيث  املؤسيس،  والتطوير  التنمية  عملية  يف  األكادميي  الجانب  إىل 

التطلعات  وتغذية  ونقلها،  املعرفة  إنتاج  يف  جوهرياً  دوراً  يلعب 

االبتكار  تشجع  بيئة  يف  أفضل  مستقبل  لتحقيق  للطلبة  العلمية 

 قطاع األبحاث يعيد صياغة إسرتاتيجيته بالتوافق مع 
رؤية جامعة الكويت الجديدة

لـرئيسـة ا ف  ا ألهـد ا

 

القدرات  تطوير  نحو  إسرتاتيجية  خطوٍة  يف 

 ، املبتكرة  األبحاث  وتقدم  الذاتية  العلمية 

رسمية  اتفاقية  يف  الكويت  جامعة  دخلت 

لألبحاث  الكويت  معهد  مع  البحثي  للتعاون 

العلمية ، مام يعلن عن بداية مرحلة جديدة 

األولويات  لتناول  املؤسسات  بني  التعاون  من 

تم  وقد  والبحثي.  العلمي  التقدم  وتحقيق 

أ.د.  بحضور  االتفاقية  توقيع  احتفالية  عقد 

الكويت،  جامعة  مدير  البدر،  اللطيف  عبد 

الجامعة  مدير  نائب  السند    حسن  وأ.د. 

عبيد  أ.د.  ومساعدوه  لألبحاث 

لبابيدي،  هيثم  وأ.د.  العتيبي، 

تم  حيث  الساموي،  نجيب  وأ.د. 

مببنى  املؤمترات  قاعة  يف  عقدها 

أكتوبر   23 يف  الجامعية  اإلدارة 

معهد  وفد  تضمن  وقد   .2013

املدير  املطريي،  ناجي  د.  األبحاث 

حسام  د.  ومساعدوه  العام، 
سامل  ود.  صوايا،   وجيه  ود.  العمرية، 

لسيد  وا العتيبي،  ود.فيحان  الحجرف، 

لعلمية  ا ث  لألبحا يت  لكو ا ومعهد  يت  لكو ا معة  جا

لعلمي ا دل  لتبا وا لبحثي  ا ون  للتعا رسمية  قية  تفا ا ن  يوقعا

الكويت الجامعة  مدير  الكويت”  جامعة  خريجي  مستوى  تطوير  يف  حيوي  عامل  البحثي  “التعاون 

محمد  واملهندس  لشمري،  ا ماجد 

أ.د. حسن السند
نائب مدير الجامعة لألبحاث

وضع  خالل  من  الكويت:  جامعة  يف  العلمي  البحث  تعزيز  	•

املستمر  األداء  وتحسني  قياس  عىل  تعتمد  إسرتاتيجية  وتنفيذ 

والرتكيز عىل اإلنتاجية ، والجودة ، واملخرجات البحثية.

استثامر املخرجات البحثية: من خالل األبحاث التطبيقية ذات  	•

يف  الكويت  جامعة  واستخدام خربات  العالية،  العلمية  القيمة 

تناول االهتاممات الوطنية واالقتصادية واالجتامعية والصناعية، 

وتقديم الحلول العملية. 

)3 ص  ...... )تتمة    

المشاركون في حفل توقيع االتفاقية بين جامعة الكويت 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية 

)3 ص  ...... )تتمة    
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 ، مل لعا ا حول  معات  لجا ا نخبة  يف 

ه  لدكتورا ا حملة  لتعيني  وفرص   ، لكليات  ا يف  لبحثية  ا لقوة  ا

ريع  املشا عىل  ه  لدكتورا ا بعد  ما  باحث  منصب  يف  لجدد  ا

 . مشاركني  كباحثني  املعتمدة 

 

لنشاط  ا إجاميل  بلغ  فقد  املمولة  األبحاث  صعيد  عىل  أما 

عن   %  6.3 بلغت  منو  بنسبة  ريع  مشا  606 للكليات  لبحثي  ا

 393 لعدد  ا هذا  تضمن  وقد   .2013/2012 األكادميي  م  لعا ا

 20.6 ( مستكماًل  مرشوعاً   125 و  ،  )%  64.9 ( رياً  جا مرشوعاً 

رتفع  ا وقد   . )%  14.5 ( لدراسة  ا قيد  مرشوعاً   88 و  ،  )%

 266 بلغت  حيث  ملرتفعة،  ا نيات  مليزا ا ذات  ريع  املشا عدد 

 244 و  ، فوق  فام  د.ك.   10,000 نية  مبيزا  )%  43.9 ( مرشوعاً 

إىل  د.ك.   4001 )من  متوسطة  نية  مبيزا  )%  40.3 ( مرشوعاًً 

إجاميل  لفئتني  ا هاتني  شكلت   ، معاً  وبجمعهام   .) د.ك.  10,000

للكليات  املقدمة  ملنح  ا مجمل  من   )%  84.2 ( ريع  مشا  510

ذات  ريع  املشا نسبة  نخفاض  ا مع   ،2013/2012 لعام  ا خالل 

مرشوعاً   96 إىل   ) د.ك.  4001 من  )أقل  الصغرية  نيات  مليزا ا

توجه  يوضح  عداً  وا مؤرشاً  لتطور  ا هذا  ويعترب   . )%  15.8 (

لتخصصات  ا ذات  ملتعمقة  ا لبحثية  ا لدراسات  ا نحو  لكليات  ا

مجال  يف  لكليات  ا جميع  شاركت  وبينام  ملتعددة.  ا لعلمية  ا

وهندسة  لعلم  لجديدة  ا لكلية  ا دخول  عُترب  ا املمولة،  األبحاث 

 ، عداً وا تطوراً  واحٍد  مبرشوٍع  األبحاث  مجال  إىل  اآليل  لحاسب  ا

لعامرة.  ا كلية  من  مامثاًل  تحركاً  ننتظر  كام 

نينه  قوا تحديث  خالل  من  لبحثية  ا ملنح  ا مجال  تطوير  تم  وقد 

نسخة  د  إعدا تم  حيث   ، لها لجديدة  ا د  ملوا ا فة  وإضا املنظمة 

لتحقيق  ألبحاث  ا قطاع  تيجيته  إسرتا األهداف  هذه  وتشكل 

تها  مبنجزا ستتميز  لتي  وا لكويت،  ا معة  لجا ملؤسسية  ا لرؤية  ا

مجها  برا عتامد  وا ثها  أبحا وجودة  لعاملي  ا وتصنيفها  لعلمية  ا

غة  صيا دة  إلعا لياً  حا لقطاع  ا يستعد  حيث   ، دميية  ألكا ا

وتعزيز   ، خلية  لدا ا قوته  نقاط  تطوير  خالل  من  ته  ولويا أ

لجودة  ا عىل  األسايس  تركيزنا  وسيقع  رجية.  لخا ا جهته  وا

ملي  لعا ا لحضور  وا لتأثري  ا ذي  لرفيع  ا لبحثي  ا ء  ألدا وا لية  لعا ا

يري  ملعا ا تباع  ا خالل  من  لبحثية  ا لجودة  ا عىل  اً  عتامد ا

للمخرجات  ملستمر  ا لرصد  ا خالل  ومن   ، ملياً  عا ملعتمدة  ا

عدة  لقا وفقاً  لتصنيف  ا مل  وعا لكليات  ا جميع  يف  لبحثية  ا

أيضاً  لقطاع  ا ويسعى   . )JCR ( و   )ISI ( ملية  لعا ا نات  لبيا ا

ستقود  لتي  ا ملتميزة  ا ملخرجات  وا لإلبداع  مالمئة  بيئة  لتوفري 

وتعزيز  لكويت  ا معة  لجا لعلمية  ا نة  ملكا ا رفع  إىل  شك  بال 

ملي.  لعا ا تصنيفها 

لخيارات  ا توفرت   ، لبحثية  ا األولويات  مجاالت  تحديد  ومع 

باالحتياجات  مبارشة  صلة  ذات  الً  مجا  15 يف  للكليات  ملتعددة  ا

املشرتكة  األبحاث  خالل  من  ولها  تنا تتطلب  لتي  وا لوطنية،  ا

لجديدة  ا املعرفة  إلنتاج  ملتعددة  ا لعلمية  ا لتخصصات  ا ذات 

يتم   ، أخرى  ناحيٍة  من   . لتكنولوجيا وا لعلوم  ا مجاالت  يف 

واستخدام  لجديدة  ا ر  األفكا تطوير  عىل  لكليات  ا تشجيع 

ذات  ملتعمقة  ا لعلمية  ا لدراسات  ا ز  إنجا يف  تها  وقدرا تها  خربا

لدراسات  ا طلبة  مهارات  تستغل  بينام   ، ملتعددة  ا لتخصصات  ا

تخذ  ا وقد  ئية.  االستثنا لبحثية  ا اإلنجازات  لتحقيق  لعليا  ا

تقديم  يف  متثلت  االتجاه  هذا  يف  متميزة  خطوات  األبحاث  قطاع 

نقاط  لتعزيز  لعامليني  ا ء  لخربا ا لتعيني  لباحث  ا كريس  برنامج 

لعويض،  ا نارص  ملهندس  وا   ، لحمود ا

وقع  وقد  ل.  عبدا يوسف  لسيد  وا

لبدر  ا للطيف  ا عبد   . د . أ قية  التفا ا

دت  أعا حيث  ملطريي،  ا جي  نا  . ود

ملؤسستني  ا بني  هم  لتفا ا عىل  كيد  لتأ ا

لعلمي  ا لبحث  ا بأهمية  يتعلق  فيام 

يف  ته  تطبيقا ودور   ، ملعرفة ا تقدم  يف 

وتقديم  تيجية  إلسرتا ا يا  لقضا ا ول  تنا

دولة  دة  إلفا لها  ملالمئة  ا لحلول  ا

 . بية لعر ا ملنطقة  وا لخليج  وا لكويت  ا

للطيف  ا عبد   . د . أ تحدث  وقد 

عىل  اً  مشدد سبة  ملنا ا يف  لبدر  ا

يف  لعلمي  ا لبحث  ا أهمية 

ت  قدرا ير  وتطو لتقدم  ا تحقيق 

لذين  ا لخريجني  وا لطلبة  ا

لقيمة  ا ث  ألبحا ا سينجزون 

 . لعلامء وا ء  لخربا ا ف  إرشا تحت 

رضورة  عىل  لبدر  ا  . د . أ ركز  وقد 

من  حثني  لبا ا ت  قا طا من  دة  الستفا ا

متبع  هو  مبا  أسوًة  لخريجني  وا لطلبة  7(ا ص  ...... )تتمة    

)13 ص  ...... )تتمة    

العلمية  لألبحاث  الكويت  ومعهد  الكويت  جامعة     ...  )من صفحة 2 (               اتفاقية 

توقيع االتفاقية بين جامعة الكويت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية 

   ...  )من صفحة 2 (               قطاع األبحاث يعيد صياغة اإلستراتيجيته... رسالة نائب مدير الجامعة لألبحاث
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قوتها  ط  نقا ير  ولتطو  ، ملبتكرة وا

علمية  بيئة  ولخلق   ، لبحثية  ا

أعىل  غ  وبلو ز  المتيا ا لتحقيق  مالمئة 

ت  ذا لبحثية  ا ة  لجود ا ت  يا مستو

لدليل  ا ويضع  ملي.  لعا ا العتامد  ا

لرشوط  وا ملتطلبات  وا يري  ملعا ا

مرٍن  ٍر  طا إ يف  لبحثية  ا ملنح  با صة  لخا ا

من  دة  ستفا ا أقىص  حثني  للبا يحقق 

 . ر  د ملصا وا لخدمات  ا

دة  عا إ يضاً  أ تم  أخرى،  حيٍة  نا من 

تم  حيث   ، لية ملا ا نب  لجوا ا غة  صيا

لجميع  لتمويل  ا ت  يا مستو سقف  رفع 

 ، ملتوسطة وا  ، لصغرية ا ( يع  ر ملشا ا ت  فئا

يري  ملعا ا عتامد  ا تم  بينام   ، ) لكبرية وا

ملهامت  ا يف  ركة  للمشا لجديدة  ا لية  ملا ا

ت  مجموعا عىل  اً  عتامد ا لعلمية  ا

ت  ا ء إجرا تسهيل  نب  جا ىل  إ  ، لدول  ا

 

ملستمرة  ا ث  ألبحا ا قطاع  جهود  أمثرت 

عد  قوا ليل  د وتعديل  لتحديث 

عن  لعلمي  ا لبحث  ا دعم  ت  ا ء إجرا و

 ،  2013 م  للعا لثة  لثا ا لنسخة  ا ر  ا إصد

ملة  ملتكا ا ت  ملعلوما ا عىل  تحتوى  حيث 

لدعم  لكويت  ا معة  جا م  نظا حول 

لعلمية  ا الت  للمجا وفقاً  ألبحاث  ا

ية  لتنمو ا ت  جا الحتيا وا ملختلفة  ا

لدليل  ا د  ا عد إ تم  وقد   . ملؤسسية ا

حيث   ، ية  إلنجليز وا بية  لعر ا للغتني  با

لجديدة  ا لفصول  وا د  ملوا ا فة  إضا متت 

نب  جوا جميع  لتغطية  ته  يا ملحتو

مختلف  تحت  ملقدمة  ا لبحثية  ا ملنح  ا

حثني،  لبا ا عىل  وللتسهيل  ت.  لفئا ا

ونسخة  مطبوعة  نسخة  ج  نتا إ تم 

يقدم  حيث   ، لدليل  ا من  لكرتونية  إ

ومرناً  مبسطاً  ئياً  إجرا راً  طا إ ر  ا إلصد ا

لفرص  ا توفري  نب  جا ىل  إ  ، حثني  للبا

وقد   . لتشجيعية ا فآت  ملكا وا ملتنوعة  ا

موقع  عىل  إللكرتوين  ا لدليل  ا تقديم  تم 

ht tp : / /w w w.ovpr. ( ث  ألبحا ا قطاع 

 )  kun iv. edu/ r r /RSYRL_EN.htm

ء  أعضا مع  إللكرتوين  ا عل  لتفا ا يتح  مام 

وصولهم  وتسهيل  لتدريس  ا هيئة 

لجديدة  ا ت  ا ء إلجرا وا عد  للقوا

 . ثة ملحد ا و

 77 يضم  فصاًل   15 ر  ا إلصد ا ويقدم 

ألبحاث  ا منح  م  نظا عموم  تخترص  دة  ما

عىل  يحتوي  حيث  لكويت،  ا معة  جا يف 

لتي  ا لجديدة  ا ت  فا إلضا ا من  لعديد  ا

مجي  برنا حول  اً  جديد فصاًل  تتضمن 

وكريس  ه  لدكتورا ا بعد  ما  باحث 

من  د  ملوا ا سع،  لتا ا لفصل  ا ( لباحث  ا

صيل  تفا عىل  يحتوي  لذي  وا  )32 -43

ز  إلنجا ملخصصني  ا ملنصبني  ا هذين 

وتم  حرصي.  بشكل  لعلمية  ا ث  ألبحا ا

الوحدات  حول  جديد  فصل  فة  إضا يضاً  أ

لبحثية  ا واملختربات 

من  املواد   ،15 )الفصل 

يوفر  مام   ،)71-77

مالمئة  فرصاً  للكليات 

لتحتية  ا بنيتها  لتطوير 

العلمية  تها  وقدرا

األبحاث  إلنجاز  لبحثية  وا

أما   . واملبتكرة  املتقدمة 

الخدمات  صعيد  عىل 

متت  فقد  املقدمة، 

جديدة  مواد  إضافة 

من  الكليات  لتمكني 

ميزة  عىل  الحصول 

ية  ر الستشا ا الخدمات 

دة  ملا ا ( ئية  إلحصا وا

األبحاث قطاع  موقع  عىل  حاليا  متوفر  اإللكرتوين  الدليل 
الكويت  جامعة  ملنح  املنظمة  القوانني  ألحدث  الفوري  للوصول 

الدليل يقدم خيارات متعددة للكليات 
اعتامداً  واملبتكرة  املتقدمة  األبحاث  إلنجاز 

املعتمدة  والسياسات  والقوانني  القواعد  عىل 
الجودة عالية  لألبحاث  كأسس 

ألبحاث  ا ت  جا حتيا ا لتلبية   )16 رقم 

منحة  خدمة  نب  جا ىل  إ  ، ملختلفة  ا

 )17 رقم  دة  ملا ا ( لبحثية  ا لتسهيالت  ا

عىل  اً  عتامد ا ملخصص  ا ملبلغ  ا ت  ذا

فتح  يضاً  أ تم  وقد  املرشوع.  مدة 

منصب  يف  يتيني  لكو ا لتعيني  ب  ألبوا ا

دة  ملا ا ( ول”  أ باحث  و” باحث”  “

ىل  إ ث،  ألبحا ا يع  ر مشا عىل   )25 رقم 

لتشجيعية  ا فآت  ملكا ا تقديم  نب  جا

 )70 رقم  دة  ملا ا ( ث  ألبحا ا يع  ر ملشا

تشجيعية  لية  ما فآت  مكا تقدم  لتي  وا

عند  لكويت  ا معة  جا حثي  لبا فية  إضا

ثهم  بحا أ يع  ر ملشا جح  لنا ا ستكاملهم  ا

 . ملمولة  ا

ث  ألبحا ا قطاع  نني  قوا لدليل  ا ويقدم 

يفتح  حيث   ، فه ا وأهد ته  سا وسيا

ت  را لخيا ا ملختلف  باً  بوا أ ت  للكليا

ملتقدمة  ا ث  ألبحا ا ز  إلنجا ت  ملميزا 29(وا ص  ...... )تتمة    

www.ovpr.kuniv.edu/research
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التعاون  آفاق  لتوسعة  مبادرة  يف 

لألبحاث  واسعاً  انتشاراً  تضمن  املؤسيس 

مجلس  مجالت  يف  املنشورة  العربية 

وّقع  الكويت،  جامعة  يف  العلمي  النرش 

مع  علمي  تعاون  اتفاقية  األبحاث  قطاع 

وقد  السعودية.  املنظومة  دار  مؤسسة 

نائب  السند،  حسن  أ.د.  االتفاقية  وقع 

الشويش،  عيل  ود.  لألبحاث،  الجامعة  مدير 

مكتب  يف  املنظومة،  دار  مؤسسة  عام  مدير 

أكتوبر   24 يف  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

األبحاث  إلدراج  األبواب  فتح  مام   ،2013

النرش  مجلس  مجالت  يف  املنشورة  العلمية 

املنظومة  دار  بيانات  قواعد  عىل  العلمي 

يضم  ضخاًم  مرجعياً  مصدراً  تعترب  التي 

العريب.  العامل  يف  العلمية  األبحاث  مجالت 

إلكرتونياً  ربطاً  البيانات  قاعدة  وتوفر 

العربية  والدراسات  لألبحاث  الوصول  يتيح 

والخرباء،  والباحثني  األساتذة  إلفادة 

من  ضخمة  لكمية  املبارش  الوصول  ولتسهيل 

املجالت  من  املستقاة  العلمية  املعلومات 

املنطقة  يف  البيانات  وسجالت  العربية 

 . بية لعر ا

هذه  يف  السند  حسن  أ.د.  تحدث  وقد 

منرب  وجود  أهمية  عن  معرباً  املناسبة 

الفكرية  الرثوة  ونرش  لعرض  ومعتمد  ثابٍت 

العلمية  والدراسات  األبحاث  من  املتنوعة 

العامل  يف  الباحثني  عن  الناتجة  العربية 

منظٍم  عرٍض  إىل  تحتاج  والتي  العريب، 

العلمي،  املجتمع  إلفادة  متميزة  وفهرسة 

األبحاث  قطاع  بني  التعاون  يعترب  حيث 

يف  كربي  أهمية  ذات  خطوة  املنظومة  ودار 

االتجاه.  هذا 

مهمة  ملواضيع  السند  أ.د.  تطرق  وقد 

وغياب  العربية،  األبحاث  جودة  مثل 

تأثري  عامل  جودة  لتقييم  املعتمدة  املعايري 

العلمية  املجالت  وجودة  العربية،  اإلصدارات 

املحكمة.  غري  اإلصدارات  وخاصًة  العربية 

عدم  عن  الشويش  عيل  د.  تحدث  وقد 

جودة  لتقييم  عاملياً  املطبقة  األسس  وجود 

عن  عرب  حيث  العربية،  العلمية  املجالت 

واألفكار  اآلراء  بتبادل  الشديد  اهتاممه 

جودة  لقياس  املوحدة  املعايري  وضع  حول 

املنظومة  دار  بأن  موضحاً  العربية،  األبحاث 

الهدف. هذا  لتحقيق  تسعى  كانت  نفسها 

املنظومة  دار  بأن  الشويش  د.  وأضاف 

املجاالت  يف  العربية  لألبحاث  الوصول  توفر 

العربية  املقاالت  قوائم  وتقدم  املختلفة، 

)7 ص  ...... )تتمة    
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لخاصة  ا لسنوية  ا ملهمته  راً  ستمرا ا

لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا بتعريف 

لعلمي  ا لبحث  ا ل  مبجا لجدد  ا لكويتيني  ا

ألبحاث  ا قطاع  نظم  لكويت،  ا معة  جا يف 

لبحث  ا سلفة  حول  خاصة  ندوة 

حسن  د.  . أ بحضور   )RIG ( لتمهيدي  ا

لألبحاث،  معة  لجا ا مدير  ئب  نا لسند،  ا

 . د . وأ بيدي،  لبا هيثم  د.  . أ عدوه  ومسا

لعتيبي  ا عبيد  د.  . وأ  ، لساموي  ا نجيب 

ملؤمترات  ا عة  قا يف   ،2013 كتوبر  أ  28 يف 

يف  لدية.  لخا ا  ، معية  لجا ا رة  إلدا ا مببنى 

لسند  ا حسن  د.  . أ رحب  لندوة،  ا ية  بدا

هيئة  ء  أعضا من  ملؤلف  ا لحضور  با

وتحدث  لجدد،  ا لكويتيني  ا لتدريس  ا

يف  ألبحاث  ا دور  عن  مخترص  بشكل 

ملؤسسية،  ا لتنمية  وا لعلمي  ا لتقدم  ا

ء  نشا إ إىل  لكويت  ا معة  بجا حدا  ما  وهو 

يقدم  لعلمية  ا لألبحاث  محكم  ٍم  نظا

ز  إلنجا ملتنوعة  ا لفرص  وا لتسهيالت  ا

 . لبحثية ا ملنح  ا م  نظا يف  متمثاًل  ألبحاث  ا

ء  أعضا تعريف  إىل  لندوة  ا هذه  وتهدف 

لبيئة  با لجدد  ا لكويتيني  ا لتدريس  ا هيئة 

 ، لكويت  ا معة  جا يف  ملتطورة  ا لعلمية  ا

ملنح  ا م  لنظا لرئيسة  ا لعنارص  ا وعرض 

سلفة  م  ستخدا ا وكيفية  لبحثية،  ا

أوىل  كخطوة   )RIG ( لتمهيدي  ا لبحث  ا

ل  النتقا ا قبل  لبحثي  ا لنشاط  ا الستهالل 

ملتعمقة  ا سات  لدرا وا ألبحاث  ا إىل 

 . ملة لشا ا

تحقيق  إىل  لسند  ا  . د . أ تطلع  وقد 

لتدريس  ا هيئة  ء  ألعضا لة  لفّعا ا ركة  ملشا ا

لعلمية،  ا ألبحاث  ا ل  مجا يف  لجدد  ا

الستكشاف  بًة  بوا ألبحاث  ا ر  عتبا وا

تهم  را مها خالل  من  لجديدة  ا ملعرفة  ا

لحديث  با لساموي  ا نجيب  د.  . أ بدأ  وقد 

يقدمها  لتي  ا لبحثية  ا ملنح  ا فئات  عن 

ملستويات  تطرق  ثم   ، ألبحاث  ا قطاع 

ملتوسطة  وا لصغرية  ا ريع  للمشا لتمويل  ا

تضمن  لتي  ا لتحكيم  ا وعملية  لكبرية،  وا

وقد  ملقدم.  ا لبحث  ا وأهمية  جودة 

إللكرتوين  ا لتقديم  ا لساموي  ا  . د . أ رشح 

ريع  ملشا ا يف  لعمل  ا وسري  ريع  للمشا

عتامد  ا إىل  يقود  مام  لكبرية،  وا لصغرية  ا

لتنفيذ.  ا نحو  نطالقه  وا املرشوع 

ملتطلبات  ا تقديم  تم   ، ذلك  إىل  فًة  إضا

ملرحلية  ا رير  لتقا ا لتسليم  مية  إللزا ا

ذكر  رضورة  مع  ريع،  للمشا ئية  لنها وا

نب  جا إىل   ، فيها ألبحاث  ا قطاع  دعم 

لبحثية  ا جية  إلنتا ا عىل  لتشديد  ا

كأهم  ملنشورة  ا ق  ألورا ا عىل  لرتكيز  وا

ويف   . وتأثريها ألبحاث  ا جودة  مؤرشات 

لوصول  ا طرق  عرض  تم  لسياق،  ا هذا 

لتأثري  ا مل  عا ذات  املجالت  بط  لروا

لقطاع  إللكرتوين  ا ملوقع  ا عىل  لعايل  ا

لباحثني  ا عىل  يسهل  مام   ، ألبحاث  ا

املجالت  تصنيف  مستوى  تحديد  مهمة 

ملحددة،  ا لبحثية  ا ملجاالت  ا يف  ملحكمة  ا

فيام  ملالمئة  ا رات  لقرا ا ذ  تخا ا يل  لتا وبا

وقد  لبحثية.  ا ملخرجات  ا بنرش  يتعلق 

للوصول  لبحث  ا خدمة  عرض  أيضاً  تم 

حول  ألبحاث  ا قطاع  نات  بيا عدة  قا إىل 

ملحكمة،  ا املجالت  يف  ملنشورة   ا ق  ألورا ا

 ، لكلية  وا لرئيسة،  ا لكلامت  ا خالل  من 

ملؤلفني.  ا خالل  من  أو   ، لقسم  ا وهوية 

بط  لرا ا أيضاً  إللكرتوين  ا ملوقع  ا ويقدم 

ألبحاث،  ا لطلبات  إللكرتوين  ا للتسليم 

لها  إللكرتوين  ا لتحكيم  ا نب  جا إىل 

للمنح  الرسيع  االعتامد  لتحقيق 

ئز  لجوا ا عرض  أيضاً  وتم  لبحثية.  ا

لتي  ا لتشجيعية  ا لبحثية  ا فآت  ملكا وا

وطلبة  للباحثني  لقطاع  ا يقدمها 

لألبحاث  منه  فأة  مكا لعليا  ا لدراسات  ا

هيئة  عضو   61 استقطبت  والتي   2013 أكتوبر   28 يف  الندوة  يستضيف  القطاع 

مدرس بدرجة  الكويت  لجامعة  االنضامم  حديث  كويتي  تدريس 

ندوة سلفة البحث التمهيدي )RIG( تقدم ألعضاء هيئة التدريس الكويتيني الجدد جوانب 
البيئة العلمية املتطورة يف جامعة الكويت ، كام تسجل مشاركتهم الفاعلة يف مجال البحث العلمي 

من  رهم.  وأفكا تهم  وقدرا

قطاع  سيعمل   ، حيته  نا

در  ملصا ا تقديم  عىل  ألبحاث  ا

لتمكني  لالزمة  ا لخدمات  وا

تنفيذ  من  لشباب  ا لباحثني  ا

 . د . أ م  وقا لبحثية.  ا فهم  أهدا

بتقديم  ذلك  بعد  لسند  ا

عن  ملسؤولني  ا عديه  مسا

ملنح  ا ءات  إجرا مختلف 

. لبحثية  ا

)12 ص  ...... )تتمة    

أثناء انعقاد ندوة سلفة البحث التمهيدي

www.ovpr.kuniv.edu/research
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هنا  مطروق  غري  املجال  هذا  يظل  حيث 

رضورة  يعترب  أنه  كام  الكويت،  جامعة  يف 

العلامء  من  جديد  جيٍل  لرعاية  ملحة 

املبتكرة  واملشاريع  األبحاث  إلنجاز  كنواٍة 

قادرة  برشية  طاقات  ولتطوير  واملبدعة، 

املنشود. العلمي  التقدم  تحقيق  عىل 

ت  ء جا  ، ث  ألبحا ا لقطاع  لنسبة  با و

ة  د إلعا مهمة  كخطوٍة  قية  التفا ا

يت  لكو ا معة  جا بني  ون  لتعا ا ء  حيا إ

لعلمية  ا ث  لألبحا يت  لكو ا ومعهد 

عجلة  عم  ود لوطنية  ا ف  ا لهد ا مة  لخد

ملعرفة  ا ج  نتا إ ل  خال من  لتنمية  ا

 . ر البتكا وا اع  إلبد ا وتشجيع  ة  يد لجد ا

ف  ا أهد أهم  عن  يثه  حد معرض  ويف 

عن  لسند  ا حسن   . د أ عرّب   ، قية التفا ا

تنفيذ  نحو  عملية  ٍت  لخطوا جة  لحا ا

لخطط  ا ووضع   ، ملشرتكة ا يع  ر ملشا ا

تضمن  لتي  ا ت  يا ألولو ا يد  وتحد

ر  د ملصا وا ت  للخربا ٍم  ا ستخد ا فضل  أ

 . ملؤسستني ا يف  ملتوفرة  ا

تحديد  عىل  يضاً  أ لرتكيز  ا وسيكون 

وتوحيد  نبني،  لجا ا لدى  لقوة  ا ط  نقا

يا  لقضا ا ول  لتنا ت  قا لطا وا لجهود  ا

يف  لعمل  ا نب  جا ىل  إ ملشكالت،  وا

وتكنولوجيا  ملتجددة  ا قة  لطا ا الت  مجا

ل  مبثا د  الستشها وا  ، لشمسية ا لخلية  ا

الشقايا.  مرشوع 

أيضاً  االتفاقية  وتتضمن 

بني  متبادلة  زيارات 

واملشاريع  املؤسستني، 

إطار  ضمن  املشرتكة 

الحكومي  الربنامج 

مبا  وإسرتاتيجياته، 

املشرتك  التمويل  فيها 

الصلة  ذات  للمشاريع 

واألولويات  باالحتياجات 

الرتكيز  وسيتم  الوطنية. 

ألعضاء  الذاتية  القدرات  تطوير  عىل  أيضاً 

العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس  هيئة 

واملبتكرة،  املتقدمة  األبحاث  خالل  من 

العاملة.  وتطوير  والتدريب 

ث  لألبحا يت  لكو ا ملعهد  لنسبة  با و

خطوة  قية  التفا ا تعترب   ، لعلمية  ا

لعلمية  ا ت  لخربا ا دل  تبا نحو  ية  حيو

ت  را وقد ر  د مصا من  ة  د الستفا وا

لبنية  ا فيها  مبا   ، يت  لكو ا معة  جا

ت  ما لخد وا مة  ملتقد ا لتحتية  ا

وتلبية  ث  ألبحا ا لتنفيذ  مة  ملقد ا

وتحقيق  لوطنية  ا لتنمية  ا ت  جا حتيا ا

وقد   . يتي لكو ا ملجتمع  ا ت  تطلعا

سبة  ملنا با ملطريي  ا جي  نا  . د ث  تحد

ث  ألبحا ا ز  إلنجا جة  لحا ا عن  معرباً 

م  الهتام ا ت  ا ذ الت  ملجا ا يف  ملشرتكة  ا

دل  تبا رضورة  نب  جا ىل  إ  ، ملشرتك ا

 ، ت ملعلوما وا  ، لتكنولوجية ا ت  لخربا ا

يع  ر ملشا ا لتنفيذ  ت  ما لخد وا ألجهزة  وا

يضاً  أ ملطريي  ا  . د ورّكز   . بعتها  ومتا

يف  يجني  لخر ا ركة  مشا رضورة  عىل 

عم  د كام   ، لعلمي ا لبحث  ا ل  مجا

ث  بحا أ ل  مجا م  لتقد ملشرتكة  ا لجهود  ا

يت  لكو ا معة  جا يف  لعليا  ا ت  سا را لد ا

 . ملشرتك  ا ف  إلرشا ا تحت 

جة  لحا ا عن  يضاً  أ يث  لحد ا تم  وقد 

لعلمية  ا ت  را ا إلصد ا ج  نتا إ ىل  إ

ت  ملخرجا ا عىل  ة  ملعتمد ا ملشرتكة  ا

ب  با فتح  نب  جا ىل  إ  ، لعلمية ا

بني  يس  ر لتد ا هيئة  ء  ألعضا ب  ا النتد ا

ت  سا را لد ا ل  مجا يز  لتعز نبني  لجا ا

 . لعلمية ا ث  ألبحا وا

المشاركون في توقيع االتفاقية بين جامعة الكويت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية

عام  منذ  العربية  الدول  مختلف  من  املؤمترات  وأوراق  والدوريات 

املدرجة  املقاالت  بتوفري  املنظومة  دار  التزام  عىل  شدد  بينام   ،1994

العرب،  الباحثني  وجميع  الكويت  جامعة  لخدمة  البيانات  قاعدة  عىل 

والبحثية.  العلمية  املؤسسات  ومختلف  والنارشين، 

وعرض  إدراج  عىل  املنظومة  دار  تعمل  أن  عىل  املشرتكة  االتفاقية  وتنص 

النرش  مجلس  عن  الصادرة  البحثية  والدراسات  العربية  العلمية  املجالت 

والقراء  للباحثني  الوصول  خيارات  لتوفري  بياناتها،  قواعد  ضمن  العلمي 

يف  أبحاثهم  لنرش  الباحثني  اهتامم  جذب  جانب  إىل  العريب،  العامل  يف 

املجلس.  مجالت 

المنظومة  ودار  األبحاث  قطاع  اتفاقية     ...  )من صفحة 5 (               توقيع 

العلمية  لألبحاث  الكويت  ومعهد  الكويت  جامعة     ...  )من صفحة 3 (               اتفاقية 
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وقد تبلورت الرؤية األساسية ملفهوم الواحة عرب 

املستمرة،  األبحاث  قطاع  جهود  من  سلسلة 

تطوير  عمل  ورشة  ضمنها  من  كان  والتي 

مايو  شهر  يف  القطاع  نظمها  التي  املفهوم 

حيث  الكليات،  عمداء  وحرضها   2011

ورؤية  مفهوم  لتطوير  الحاجة  عن  عربوا 

خطة  إطار  يف  الكويت  جامعة  أبحاث  واحة 

وبعد  املعتمدة.  وإسرتاتيجيتها  الحكومة 

8

 

الرئيسة  والنتائج  املفهوم  تحديد  بعد 
أبحاث  واحة  إنشاء  حول  الشاملة  للدراسة 

صباح  مدينة  يف   )KURP( الكويت  جامعة 

قطاع  اتخذ  الشدادية،   يف  الجامعية  السامل 

خارطة  تنفيذ  نحو  محددة  خطوات  األبحاث 

إىل  يهدف  حاسٍم  تحرٍك  يف  الواحة  طريق 

الواقع.  أرض  عىل  الواحة  فكرة  تحقيق 

تطوير  عىل  للمرشوع  األسايس  الرتكيز  ويقع 

جامعة  أبحاث  لواحة  الرئيس  املفهوم 

بتحديد  األبحاث  قطاع  قام  حيث  الكويت، 

نظام  لتحويل  الالزمة  األساسية  العنارص 

الكويت  جامعة  يف  الحايل  األبحاث  دعم 

االستثامر  خالل  من  حيوي  علمي  كياٍن  إىل 

جامعة  يف  البحثية  القوة  لجوانب  األمثل 

واملعرفية،  الفكرية  وقدراتها  الكويت، 

واملحافظة  والخارجية،  الداخلية  والرشاكات 

األموال.  رؤوس  تدفق  استمرارية  عىل 

الكويت،  جامعة  ميزانية  دعم  جانب  وإىل 

إضافية  دخل  موارد   الواحة  ستتطلب 

الصناعة،  قطاع  مثل  املصادر  مختلف  من 

والرشكات،   ، والخاص  العام  والقطاعني 

عرب  أو  واملؤسسات،  والوقف،  واملتربعني، 

جانباً  هذا  يعترب  حيث  البحثي،  االستثامر 

يف  العمل  تقدم  استمرار  لضامن  رئيساً 

قطاع  سار   ، األثناء  هذه  يف  الواحة.  تطوير 

واحة  إنشاء  نحو  حاسمة  بخطوات  األبحاث 

 2013 سبتمرب   1 من  الكويت  جامعة  أبحاث 

االفرتاضية”  األبحاث  “واحة  ملرحلة  بإطالقه 

خارطة  تنفيذ  يف  أساسية  مرحلة  وهي 

التنفيذية  الخطة  تحدد  التي  الطريق 

أبحاث  لواحة  الفعيل  لإلنجاز  املتكاملة 

الكويت.  جامعة 

الكويت  لجامعة  األساسي  الهدف  يتركز 
األبحاث لواحة  الرئيس  المفهوم  تطوير  في 

األبحاث  قطاع  أجرى   ، الورشة  عقد 

الواحة  مفهوم  لتحديد  شاملة*  دراسة 

وإسرتاتيجيتها  أنشطتها  وصياغة   ، علمياً

الدراسة  إنجاز  تم  حيث  عملها،  وأوجه 

إىل   2012 سبتمرب  )من  أشهر   6 خالل 

 .)2013 مارس 

للتقدم  الكويت  مؤسسة  قامت  وقد 

فيها  اتبع  حيث  الدراسة،  بتمويل  العلمي 

من  سلسلة  إىل  قادت  محددة  منهجية 

امليدانية  والزيارات  والجلسات  اللقاءات 

وفرت  وقد  الكويت.  دولة  وخارج  داخل 

مالمئة  فرصة  والزيارات  اللقاءات  هذه 

والعلوم  األبحاث  واحات  عمل  عىل  لالطالع 

وأنشطتها،  وإدارتها  الجامعية  والتكنولوجيا 

الرتكيز،  ونقاط   ، األساسية  العنارص  فيها  مبا 

أفضل  بعض  يف  العلمية  األنشطة  من  وغريها 

املعروفة  العامل  حول  واملؤسسات  الجامعات 

التجاري  واستثامرها  الواسعة  بخرباتها 

 تطوير مفهوم واحة أبحاث جامعة الكويت -املخرجات

)9 ص  ...... )تتمة    

األهداف

البنية 
و 

األنشطة

تطوير مفهوم 
واحة أبحاث 
جامعة الكويت

املؤرشات 
األساسية لألداء

)KPI’s(

رؤية واحة أبحاث جامعة الكويت وأساسياتها

نقاط القوة البحثية 

يف جامعة الكويت

       التعاون والرشاكة 

           املؤسسات الحكومية 

      وغري الحكومية
واحة 

أبحاث 

جامعة الكويت

)KURP( 

األولويات البحثية
	 الوطنية•
	 اإلقليمية•
	 املؤسسية•

        رؤية دولة 
            الكويت 

	 مركز للتجارة •
           يف املنطقة 

* فريق الدراسة: 
	 أ.د. هيثم لبابيدي )مساعد نائب مدير الجامعة لألبحاث(.•
	 د. طارق الدويسان ) قسم هندسة األنظمة الصناعية واإلداية(.•
	 قطاع •  - واملطبوعات  الفنية  املعلومات  قسم  )مديرة  شارما  بروميال  د. 

األبحاث(.

	 الهندسة • كلية   ، واإلدارية  الصناعية  النظمة  )هندسة  العويض  فاطمة  م. 

والبرتول(.

www.ovpr.kuniv.edu/research



9

 

هذه  نتيجة  كانت  وقد  لألبحاث.  الناجح 

املعايري  تحديد  يف  كبرية  أهمية  ذات  الزيارات 

العلمية  البيئة  يف  تطبيقها  املمكن  من  التي 

القاعدة  والتي ستوفر  الكويت،  لدولة  والثقافية 

أبحاث  واحة  عمل  إطار  لتطوير  األساسية 

الكويت.  جامعة 

وقد نتج عن مخرجات الدراسة تحديد أساسيات 

حيث  الكويت،  جامعة  أبحاث  واحة  مفهوم 

كشفت النتائج عن العنارص األساسية للواحة والتي 

لفكرة  التنفيذي  امللخص  إلنتاج  األسس  وضعت 

املرشوع الشاملة . وفيام ييل العنارص األساسية:

العلمية  التخصصات 

عىل  والعمل  املتعددة، 

البحث  مخرجات  تسويق 

الرشكات  وتأسيس  العلمي 

والرشاكة  والتعاون  الوليدة، 

البحثية  الجهات  مع 

وغري  الحكومية  واملؤسسات 

الحكومية.

اإلسرتاتيجية:  األهداف   •

الرؤية:  	•

ألن  الكويت  جامعة  أبحاث  واحة  تهدف   

تكون داعاًم أساسياً لعملية االبتكار والتنمية 

االقتصادية واالجتامعية يف دولة الكويت. 

املهمة:  	•

وذات  التطبيقية  األبحاث  رعاية   

االقتصاد  تنويع  يف  بفاعلية  املساهمة   .1

الوطني ، وإيجاد فرص عمل جديدة وقّيمة. 

البحث  أداء  يف  نوعية  نقلة  إحداث   .2

وتصنيف  مبركز  االرتقاء  وبالتايل  العلمي، 

عاملياً.  الكويت  جامعة 

مجاالت  يف  الوطنية  القدرات  تنمية   .3

املبادرة  ومهارات  املتقدمة  التكنولوجيا 

تطور  لضامن   )Entrepreneur ship(

الكويتي. املجتمع  ورفاهية 

مجمع  سيتكون  األسايس:  العمل  إطار  	•

األبحاث من واحتني هام: 

واالبتكار:  االستكشاف  واحة   .1

العلمية  األبحاث  تنمية  ومهمتها   

أبحاث  عىل  الرتكيز  مع  التطبيقية 

املتعددة.  التخصصات 

والتسويق:  الرشاكة  واحة   .2

مع  والتعاون  الرشاكات  عقد  وتتوىل   

واالستفادة  والعاملية،  املحلية  املؤسسات 

التنمية  لتحقيق  البحثية  املخرجات  من 

واالجتامعية.  االقتصادية 

للواحة:  الرئيسة  املهام   •

واالبتكار. البحث  رعاية   .1

والرشاكات. التعاون   .2

التكنولوجيا. تسويق   .3

واالخرتاعات  الوليدة  الرشكات  رعاية   .4

االستثنائية.

 )Entrepreneurship( املبادرات   .5

القدرات. وبناء 

 :)IFAs( مجاالت تركيز االبتكار 		 •
تم تحديدها كنتيجة لتحليل نقاط    

الكويت،  جامعة  يف  البحثية  القوة 

والجامعية،  الوطنية  واألولويات 

مع  الشخصية  واملقابالت  

اعتامداً  الباحثني  من  مجموعة 

وقد  املتميز.  البحثي  أدائهم  عىل 

جاءت كام ييل: 

الحوسبية.  واألنظمة  الخدمات   .1

والتشخيصات،  الصحية،  الخدمات   .2

واألدوية والعالجات. 

واملتجددة.  البديلة  والبيئة  الطاقة   .3

املتقدمة.  املواد   .4

من  عدٍد  تحديد  املجاالت  هذه  أتاحت  وقد 

منها،  واحٍد  كل  تحت  املحتملة  املشاريع 

)23 ص  ...... )تتمة    

تصّور  واحة أبحاث جامعة الكويت

واحة أبحاث

 جامعة الكويت

KURP

CCOIDO

واحة االستكشاف

واالبتكار
واحة الرشاكة 

والتسويق

األبحاث  واحة  بتنفيذ  يبدأ  األبحاث     ...  )من صفحة 8 (               قطاع 
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)11 ص  ...... )تتمة    

الطاقة  مجاالت  يف  املتقدمة  األبحاث  تصدرت 

الشمسية  الخاليا  وتكنولوجيا  املتجددة 

املعتمدة عىل السيليكون قامئة أولويات جامعة 

تم  عندما   ،  1989/1988 العام  منذ  الكويت 

البحثية  لألولويات  األوىل  القامئة  عن  اإلعالن 

الحني،  ذلك  ومنذ  األبحاث.  قطاع  قبل  من 

عىل  الظهور  يف  املتجددة  الطاقة  مجال  استمر 

الكويت  جامعة  أولويات  من  املحدثة  القوائم 

و   ،1999/1998  ،1996/1995 األعوام  خالل 

2011/2010، وصوالً إىل القامئة الجديدة الحالية 

لذلك،   .  2014 عام  حتى  سنتني  ملدة  املعتمدة 

البحثية،  األولويات  من  اإلطار  هذا  خالل  ومن 

الطاقة  مبجاالت  الكويت  جامعة  باحثو  اهتم 

، وتكنولوجيا   )PVs( الضوئية البديلة، والخاليا 

بالرشاكة  األبحاث  إلنجاز  الشمسية  الخاليا 

يف  مؤخراً  تم  فقد   . الخارجية  املؤسسات  مع 

لتعاوٍن طويل  األسس  2012 وضع  ديسمرب   19

مركز   ،  IMECو الكويت  جامعة  بني  األمد 

أبحاث تكنولوجيا النانو الرائد عاملياً يف بلجيكا. 

خطوة  املشرتكة  االتفاقية  هذه  مثلت  وقد 

املؤسسية  القدرات  تطوير  نحو  إسرتاتيجية 

الشمسية  الخاليا  تكنولوجيات  مجال  يف 

الفاعلة  التحركات  ونحو  املبتكرة،  السيليكونية 

أبعاد  استكشاف  اتجاه  يف  الكويت  لجامعة 

الطاقة املتجددة ملا لها من أهمية كربى لدولة 

بأكملها.  الكويت واملنطقة 

كبرية  أهمية  ذات  االتفاقية  هذه  كانت  وقد 

أتاحت  الكويت، حيث  لباحثي جامعة  بالنسبة 

الكتساب  قرب  عن    IMEC مع  العمل  لهم 

للظروف  املالمئة  العملية  واملعارف  الخربات 

البيئية واملناخية الخاصة بدولة الكويت، والتي 

 )PVs( الضوئية  الخاليا  استخدام  عىل  تؤثر 

السياق  هذا  ويف  البديلة.  للطاقة  كمصدر 

األنظار  الرحيم  عبد  يارس  د.  لفت  بالتحديد، 

للتحديات البيئية املتأصلة التي من املمكن أن 

تؤثر عىل كفاءة وفاعلية عمل الخاليا الضوئية 

والخاليا الشمسية السيليكونية. ويعمل د. يارس 

من قسم الهندسة الكهربائية يف كلية الهندسة 

 ،IMEC والبرتول يف جامعة الكويت مع مركز

 

لضوئية  ا لخاليا  ا أللواح  األمثل  ء  األدا
لبيئية ا لجوانب  با االهتامم  سيحتم 

ألبحاث  الكويت  جامعة  فريق  يرأس  أنه  كام 

الطويلة  خرباته  جانب  إىل  الضوئية،  الخاليا 

األلياف  تكنولوجيات  تطوير  مجال  يف  والرثية 

الرغم  وعىل   . البّلورية  السيليكونية  الضوئية 

لدولة  املتجددة  للطاقة  الكربى  األهمية  من 

الخاليا  أللواح  األمثل  األداء  أن  إال  الكويت، 

بالجوانب  املامثل  االهتامم  سيحتم  الضوئية 

املرتفعة،  الحرارة  درجات  آثار  لتقليل  البيئية 

الرتابية وتجمع  الرطوبة، والعواصف  ودرجات 

الجوية  العوامل  ستتطلب  لذلك،  األتربة. 

الخاليا  تكنولوجيا  تصميم  عند  خاصاً  اهتامماً 

الشمسية. 

املتجددة  الطاقة  ألهمية  العميق  فهمها  ومع 

السيليكونية،  الشمسية  الخاليا  وتكنولوجيا 

إنشاء  أعتاب  عىل  حالياً  الكويت  دولة  تقف 

مرشوع الشقايا للطاقة املتجددة والتكنولوجيا 

ميغاواط،    70 إنتاج  مرشوع  وهو  املتقدمة، 

 

الشمسية األلواح 

 IMEC اتفاقية جامعة الكويت و
تكنولوجيا الخاليا الشمسية السيليكونية

www.ovpr.kuniv.edu/research
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جامعة  بني  املتعددة  الرشاكة  تسعى  السياق، 

قبل  من  جزئياً  واملمولة   IMEC و  الكويت 

تقليل  إىل  العلمي،  للتقدم  الكويت  مؤسسة 

الشمسية  الخلية  يف  الفّعالة  الطبقات  كثافة 

الكثافة  من   ، الواحدة  البلورية  السيليكونية 

يعادل   )µm40( إىل     )  µm150( التقليدية 

مبعدل  املرت(،  من  املليون  عىل  واحد    µm1

كفاءة يتجاوز 20 %. 

الشقايا  ملركز  الرئيسة  الخطة  إنجاز   وسيتم 

الكويت  معهد  من  املقدمة  املتجددة  للطاقة 

 10  : مراحل  ثالث  عىل  العلمية  لألبحاث 

ميغاواط من طاقة الرياح، و10 ميغاواط خاليا 

الشمسية  طاقة  من  ميغاواط  و50   ، ضوئية 

ساعات  بعرش  مزودة   ،  )thermal( الحرارية 

غروب  بعد  املحطة  لعمل  الطاقة  تخزين  من 

من  املرشوع  تفاصيل  تحديد  وتم  الشمس. 

الطاقة  برنامج  مدير  الحجرف،  د.سامل  قبل 

العلمية.  لألبحاث  الكويت  معهد  يف  املتجددة 

دولة  الشقايا  مرشوع  ميكن  أن  املتوقع  ومن 

الكويت من تقييم أداء مختلف التكنولوجيات 

الحادة.  املناخية  الظروف  تحت  املتجددة 

الخلل  تحديد  من  الكويت  مهندسو  وسيتمكن 

ورصد  طاقتها،  محدودية  أو  التكنولوجيات  يف 

وتحليل اإلمكانيات وتطوير الخربات املبارشة . 

املرحلة  ستشهد   ، األوىل  املرحلة  إنجاز  وبعد 

الثانية توسعة طاقة املحطة إىل 1000 ميغاواط،  

به  الخاصة  العطاءات  باب  فتح  تم  والذي 

هذا  ويعترب   .2012 يونيو  يف  واحدة  سنة  قبل 

باالحتياجات  الصلة  وثيق  الضخم  املرشوع 

حاجتها  وتلبية  وأولوياتها  للدولة  التنموية 

إنجاز  يتم  أن  املقرر  ومن  للطاقة.  املتنامية 

إنتاج  املتضمن ملحطة  العمل للمرشوع  مخطط 

ثالث  عىل  الضوئية  الخاليا  من  ميغاواط   10

مراحل، حيث ستستكمل املرحلة األوىل يف العام 

2016 والتي تم تخصيص موقع لها عىل مساحة 

 100  ، الشقايا  منطقة  يف  مربع  كيلومرت   100

كيلومرت تقريباً غرب مدينة الكويت. 

كرثة  يف  املنشأة  لهذه  األول  التحدي  ويتمثل 

حدوث العواصف الرتابية التي يصل عددها إىل 

الطبيعي يف  املعدل  يتخطى  ، مام  السنة  26 يف 

العواصف  فخالل  كبري.  بشكل  املجاورة  الدول 

الحامية  طبقات  الرمل  ذرات  ترضب   ، الرتابية 

برسعة  الضوئية  لأللياف  العاكسة  غري  واألغلفة 

للخاليا  كبرياً  ميكانيكياً  تلفاً  يسبب  مام  عالية، 

الشمسية. إضافًة إىل ذلك، يتطلب ترسب األتربة 

عىل األلواح عملية تنظيف بتكلفة إضافية لحامية 

الهواء  يف  العالقة  الرتاب  ذرات  وحتى   . املنشأة 

منطقة  الشمسية يف  األشعة  تقليل  ستعمل عىل 

الوحدة الشمسية من خالل تشتيت الضوء، مام 

لوحدات  الطاقة  مخرجات  انخفاض  إىل  سيؤدي 

الخاليا الشمسية. 

الخاليا  تركيبات  عىل  أيضاً  الرطوبة  وتؤثر 

ببخار  املحمل  الهواء  يتكثف  عندما   ، الضوئية 

عىل  يؤثر  مام  الضوئية،  الخاليا  ألواح  عىل  املاء 

لذلك،  الدائرة.  قرص  إىل  ويؤدي  البرصي  أدائها 

تكلفة  ضمن  الرطوبة  عامل  احتساب  يجب 

الشمسية  الخاليا  عمل  فاعلية  لضامن  املنشأة 

مقابل  للدوالر  املتوقع  من  أعىل  قيمة  وتحقيق 

الواط. 

أشعة  من  معدل  ألعىل  الكويت  دولة  وتتعرض 

الخليج  منطقة  يف  املبارشة  الطبيعية  الشمس 

العريب ، مبعدل kWh 2000/للمرت املربع . ومن 

املمكن لهذه الوفرة املضافة إىل رشوق الشمس 

الخاليا  أداء  من  تخفض  أن  العام  مدى  عىل 

، تبلغ درجات  الشمسية . وحسب آراء د.يارس 

الحرارة خالل النهار يف أشهر الصيف ما يتخطى 

يف الصحراء إىل ما يقارب الصفر درجة مئوية. 

صيفاً  الحرارة  درجات  وضع  يجب  لذلك، 

األجهزة  أداء  عىل  للحفاظ  الحسبان  يف  وشتاًء 

األمثل  الخيار  بأن  يارس  د.  ويعتقد  الشمسية. 

يف  الضخمة  الضوئية  الخاليا  محطة  لتطوير 

للتكنولوجيا  الحذر  االختيار  هو  الكويت  دولة 

إنتاج  وأعىل  العالية  الكفاءة  تضمن  التي 

الوحدات  تعترب  والتي   ، الكهربائية  للطاقة 

املعتمدة عىل الفاليوم )عنرص فلزي نادر (ذات 

املثالية  التكنولوجيا  هي  املتعددة  الوصالت 

لندرة  ونظراً  الكفاءة.  مستويات  أعىل  لبلوغ 

هذا العنرص وصعوبة عملية إنتاجه فإن تكلفة 

أوتوماتيكياً،  سرتتفع  الضوئية  الخاليا  وحدات 

وتعترب  والفوائد.  املزايا  معدل  يتخطى  مام 

بدياًل  البلورية  السيليكونية  الضوئية  الخاليا 

بتكلفة  العالية  الكفاءة  يضمن  أن  املمكن  من 

الوحدات  أن  ، كام  العنرص بكرثة  أقل. ويتوفر 

املعتمدة عىل السيليكون من املمكن أن توفر 

الكفاءة املطلوبة بأسعار أقل ، مام يوفر خياراً 

للخاليا  االقتصادية  الناحية  من  ومالمئاً  جاذباً 

تنافسية  بقيمة  الكفاءة  عالية  الشمسية 

الخاليا  تكنولوجيات  بني  الواط  مقابل  للدوالر 

الضوئية األخرى. 

البحث  نشاط  يركز   ، الحايل  الوقت  ويف 

الضوئية  الخاليا  مجال  يف  الجاري  والتطوير 

أجهزة  تطوير  عىل  البلورية  السيليكونية 

تضمن  رقيقة  بلورية  سيليكونية  ضوئية  خاليا 

30(الكفاءة العالية وتقلل تكاليف اإلنتاج . يف هذا  ص  ...... )تتمة    

IMEC الطاقة المتجددة والخاليا الشمسية السيليكونية الصورة خاصة بشركة

السيليكونية   الشمسية  الخاليا     ...  )من صفحة 10 (               تكنولوجيا 
مئوية،  درجة   45

عىل  يؤثر  مام 

اإللكرتوين  األداء 

ألجهزة  والبرصي 

الشمسية،  الخاليا 

عمرها  من  ويقلل 

الشغييل االفرتايض. 

أشهر  خالل  أما 

فتتأثر   ، الشتاء 

أجهزة  فاعلية 

الشمسية  الخاليا 

بانخفاض  أيضاً 

الحرارة  درجات 
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االخرتاع،  ءات  برا لتسجيل  ئية  واإلجرا

لنرش  ا وحقوق  لفكرية،  ا مللكية  ا وحقوق 

12

املجالت  أفضل  يف  وللنرش  ملتميزة،  ا

املحكمة.   ملية  لعا ا لعلمية  ا

عن  لبابيدي  هيثم  أ.د.  تحدث  جانبه  من 

ومتطلبات  األبحاث  مشاريع  تنفيذ  جوانب 

رشح  حيث  املتوفرة،  املصادر  استخدام 

 ، البحث  مليزانية  الرئيسة  العنارص 

ومتطلبات  واملعدات،   ، واملشرتيات 

والعاملة،  الجارية،  واملرصوفات  املختربات، 

أ.د.  شدد  وقد  العلمية.  واملهامت 

التمهيدي  البحث  لسلفة  أن  عىل  لبابيدي 

قدم  حيث  محددة،  زمنية  ومدة  ميزانية 

واملوارد  اإللكرتونية  التحويالت  خطوات 

املواقع  عن  وتحدث  باملشاريع،  الخاصة 

الجامعة  مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتونية 

موثوقة  كقنوات  األبحاث  وقطاع  لألبحاث 

املعلومات  أحدث  عىل  للحصول  ومعتمدة 

فيها  مبا  البحثية،  الجوانب  مختلف  حول 

واملتابعة،   ، املرشوع  يف  العمل  تطور 

لقواعد  اإللكرتوين  للدليل  والوصول 

وخدمة  العلمي،  البحث  دعم  وإجراءات 

 ، األبحاث  لطلبات  اإللكرتوين  التسليم 

الخدمات  ملختلف  اإللكرتونية  والنامذج 

الخاصة  اإلجرائية  واملتطلبات  والتحويالت 

لبابيدي  أ.د.  تطرق  وقد   . األبحاث  بتنفيذ 

قطاع  يبذلها  التي  املستمرة  الجهود  إىل 

والتسهيل  الخدمات  لتحسني  األبحاث 

أحدث  عن  تحدث  حيث  الباحثني،  عىل 

يف  واملتمثلة  القطاع  وفرها  التي  الخدمات 

بالتعاون  اإلنجليزية  اللغة  مراجعة  خدمة 

 )NPG ( للنرش   Nature مجموعة  مع 

األبحاث  مخطوطات  جودة  مستوى  لتعزيز 

ذات  املحكمة  املجالت  أفضل  يف  لنرشها 

العايل.  التأثري  عامل 

عرضاً  قدم  فقد  لعتيبي  ا عبيد  د.  . أ أما 

لتعاون  ا مكتب  مهمة  حول  شاماًل 

واالستشارات  لخارجي  ا لبحثي  ا

لتي  ا وبرامجه  ته  ومسؤوليا فه  وأهدا

 ، لتكنولوجيا ا نقل  جوانب  عىل  تركز 

لتناول  لعمل  ا مجموعات  وتأسيس 

يف  لتخصصية  ا لدراسات  ا

واألولويات  االحتياجات  مجاالت 

تسليط  جانب  إىل  لوطنية،  ا

كات  والرشا لتعاون  ا عىل  لضوء  ا

وقطاع  لخارجية  ا املؤسسات  مع 

األبحاث  واستثامر  لصناعة،  ا

املكتب  ويحدد   . وتسويقها

ويضع  لبحثية،  ا األولويات  أيضاً 

لترشيعية  ا واألطر  لسياسات  ا

األمور  جانب  إىل  التجارية،  والعالمة 

الباحثني،  وحقوق  باألخالقيات،  املتعلقة 

القانونية  الحامية  سياسات  وتطوير 

ويتم  العلمية.  باالخرتاعات  املتعلقة 

الجوانب  حول  االستشارات  تقديم  أيضاً 

واآلليات  لألبحاث،  والتجارية  االستثامرية 

واملنتجات  االخرتاعات  لتقييم  املطورة 

وقد   . التجارية  اإلمكانات  ذات  العلمية 

الرشاكات  شبكة  أيضاً  لعتيبي  ا أ.د.  عرض 

تتضمن  التي  األبحاث  لقطاع  لية  الحا

ديالوير،  والية  جامعة  مع  لتعاون  ا

الربيطاين،  واملجلس  لندن،  وجامعة 

ومؤسسة   ،  3M ورشكة   ،  IMEC ورشكة 

شوفو،  ورشكة  العلمي،  للتقدم  الكويت 

صباح  ومركز   ،  AstraZeneca ورشكة 

Eco� ورشكة واإلبداع،  للموهبة   األحمد 

 ، الكويتية  البرتول  ومؤسسة   ،phile

األمم  وبرنامج   ، الكويت  نفط  ورشكة 

والحرس  ليونيسكو،  وا لبيئي،  ا املتحدة 

الكويتي.  الوطني 

متكاملة  صورة  العروض  هذه  قدمت  وقد 

األبحاث  قطاع  يف  البحثية  املنح  لنظام 

املقدمة  الخدمات  من  االستفادة  وخطوات 

البحث  سلفة  تخصيص  مع  املتاحة،  والفرص 

هيئة  ألعضاء  أوىل  كخطوة  التمهيدي 

األبحاث  نحو  الجدد  الكويتيني  التدريس 

العلوم  مجاالت  يف  والشاملة  املتقدمة 

اآلداب  مجاالت  ويف  والتطبيقية،  األساسية 

 61 الندوة  يف  شارك  وقد   . واإلنسانيات 

االنضامم  حديث  كويتي  تدريس  هيئة  عضو 

الجدول  يقدم  حيث   ، الكويت  لجامعة 

وقد  الكليات.  حسب  الحضور  توزيع   )1(

التي  األسئلة  باب  بفتح  الندوة  اختتمت 

الجامعة  مدير  نائب  مساعدو  عليها  أجاب 

املواقع  عىل  تفاصيلها  نقدم  والتي  لألبحاث، 

الجامعة  مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتونية 

األبحاث: وقطاع  لألبحاث 

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

ht tp : / /w w w.ovpr.kun iv. edu .kw/

research

أثناء انعقاد ندوة سلفة البحث التمهيدي

   ...  )من صفحة 6 (               ندوة سلفة البحث التمهيدي

.
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وتقود  املعرفة  تنتج  لية  عا علمية  قيمة  ذات  أبحاث  إىل 

للجودة  مالمئة  بيئة  توفري  ويتم  ئية.  االستثنا فات  لالستكشا

املمكن  من  لتي  ا لجديدة  ا ر  واألفكا لبحثية  ا كات  والرشا لية  لعا ا

وتتجسد  رية.  تجا نيات  إمكا ذات  علمية  منتجات  إىل  تتحول  أن 

ر  إطا مفهوم  تحديد  يف  االتجاه  هذا  يف  األبحاث  قطاع  جهود 

مبادرة  يعترب  لذي  وا  ،  )KURP ( لكويت  ا جامعة  أبحاث  واحة 

تقريرها  وتقديم  باستفاضة  دراستها  متت  األهمية  شديدة 

جاءت  وقد   .2013/2012 لعام  ا لتقديم  خالل  واعتامده  ونقاشه 

تيجية  اإلسرتا لحكومة  ا خطة  مع  لتوافق  با لواحة  ا أهداف 

اقرتاحات  مع  لتنفيذ،  ا طريق  خارطة  رسمت  حيث  املعتمدة، 

املرحيل.  لتطبيق  ا بخطوات  الرشوع  قبل  افرتاضية  بواحة  للبدء 

تحديد  عىل  لقطاع  ا يعمل  حيث  لتنفيذ،  ا بخطة  لبدء  ا تم  وقد 

املجاالت  ونقل   ، تها وخربا لكليات  ا يف  لبحثية  ا لقوة  ا نقاط 

لواحة  ا بيئة  إىل  رية  لتجا وا لعلمية  ا نات  اإلمكا ذات  ملة  ملتكا ا

لبحثي  ا ر  واالبتكا لعلمي  ا لإلبداع  مركزية  كبؤرة  تطويرها  ليتم 

لدراسات  ا وطلبة  لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا تدريب  فيها  ليتم 

املؤسسية  لقوة  ا لتطوير  تهم  قا وطا تهم  قدرا واستثامر  لعليا  ا

نطلق  ا وقد  لكويت.  ا جامعة  ألبحاث  لعاملية  ا نة  املكا وبلوغ 

سبتمرب  شهر  من  األول  يف  االفرتاضية  األبحاث  بواحة  لعمل  ا

.2013

 

االنفتاح  قيم  تشجيع  عىل  أيضاً  األبحاث  قطاع  تركيز  ويقع 

للملصق  لسنوية  ا ليات  لفعا ا خالل  من  لكليات  ا أبحاث  يف  لعلمي  ا

لعلمية  ا لكليات  ا لباحثي  مالمئة  فرصاً  تقدم  لتي  ا لعلمي  ا

يتم  ذلك،  إىل  فًة  إضا لبحثية.  ا تهم  منجزا لعرض  نية  واإلنسا

باحث  وأفضل  ملتميز  ا لباحث  ا ئز  بجوا ئزين  لفا ا تكريم  سنوياً 

ءات  برا عىل  لحاصلني  وا لعليا  ا لدراسات  ا وطلبة  لشباب  ا من 

أحدث  حول  مستمر  بشكل  لكليات  ا ر  إخطا يتم  كام  االخرتاع، 

اإللكرتونية  قع  ملوا وا رات  اإلصدا خالل  من  لبحثية  ا لتطورات  ا

بشكل  لقطاع  ا ويسعى  لندوات.  وا واملحارضات  لعمل  ا وورش 

بأمور  يتعلق  فيام  لبحثية  ا للمنح  م  نظا أفضل  تحقيق  إىل  أسايس 

ذات  ريع  املشا إنتاج  إىل  يصل  حتى   ، واإلنتاجية  ء  واألدا لجودة  ا

ئم  لقوا وا ملية  لعا ا نات  لبيا ا قواعد  يف  املدرجة  لية  لعا ا لجودة  ا

لجامعة  لعلمية  ا نة  املكا رفع  عىل  ستعمل  لتي  ا لتنافسية  ا

األولويات  هذه  وتعترب   . لعاملي  ا تصنيفها  وتعزيز  لكويت  ا

يتحقق  حتى  املستقبلية،  األبحاث  قطاع  مهمة  يف  األساس  حجر 

أفضل  تحقيق  عىل  لقامئة  ا ملية  لعا ا تها  تطلعا لكويت  ا لجامعة 

متميزة. ملية  عا نة  ومكا حضور 

                                              أ.د.حسن السند

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب                       

البحث  دعم  وإجراءات  قواعد  كتيب  من  محدثة  ثالثة 

وفرصاً   ، مرناً ئياً  إجرا راً  إطا للباحثني  ليقدم   2013 العلمي 

حيث   ، التشجيعية  واملكافآت  ئز  الجوا عىل  للحصول  متاحة 

األبحاث  لقطاع  اإللكرتوين  املوقـع  عىل  اإلصدار  توفري  تم 

. )http://www.ovpr.kuniv.edu/rr/RSYRL_EN.htm (

ألبحاث  ا لقطاع  لتشجيعية  ا فآت  ملكا ا مج  برنا ثبت  أ وقد 

اإلجاميل  لعدد  ا بلوغ  مع  لكبرية،  ا ئدته  وفا قيمته 

لية  عا لبحثية  ا ملخرجات  ا عن  ئزاً  فا  218 منه  للمستفيدين 

ملمولة  ا وغري   ،  )%  39 .4 ( ملمولة  ا ألبحاث  ا عن  لجودة  ا

 )%  22 ( فأة  ملكا ا عىل  لحاصلني  ا نب  جا إىل   ،  )%  60 .6 (

م  ألعوا ا خالل  للمرشوع  لنهايئ  ا لتقرير  ا يف  ز  المتيا ا عن 

عىل  أما   .  )2013 و  ،2012 و  ،2011 و  ،2010 ( لتقوميية  ا

مرشوعاً   52 يف  لعمل  ا لياً  حا يتم  املشرتكة،  ألبحاث  ا صعيد 

قيات  تفا ا نب  جا ىل  إ  ، رجية خا مؤسسة   11 مع  ون  لتعا با

تم  لتي  ا لعلمية  ا ث  لألبحا لكويت  ا معهد  مع  ون  تعا

ملنظومة  ا ر  ا د مؤسسة  ومع   ،2013 بر  كتو أ  23 يف  توقيعها 

 ،2013 بر  كتو أ  24 يف  توقيعها  تم  لتي  وا ية  لسعود ا

لبحثية  ا ت  كا لرشا ا ل  مجا توسعة  عىل  ستعمل  حيث 

وسيبقى   . ملية لعا وا إلقليمية  وا ملحلية  ا ت  ملؤسسا ا مع 

قطاع  يات  ولو أ رأس  عىل  لبحثي  وا لعلمي  ا ون  لتعا ا

ت  لتخصصا ا ت  ذا لبحثية  ا ت  سا لدرا ا ز  إلنجا ألبحاث  ا

دة  إلفا ملتنوعة  ا ت  لخربا ا تتطلب  لتي  وا ملتعددة  ا لعلمية  ا

لقيمة  ا ت  ذا فسية  لتنا ا ث  ألبحا ا ز  نجا إ خالل  من  لبرشية  ا

 . لية لعا ا لعلمية  ا

 

من  لعديد  ا مع  جديداً  قعاًَ  وا ملية  لعا ا د  األبعا اتخذت  وقد 

تطوير  إىل  لهادفة  ا لقطاع  ا جهود  عن  لناتجة  ا لتطورات  ا

خالل  تم  فقد  لية.  لعا ا لجودة  ا أبحاث  ز  إلنجا لتحتية  ا لبنية  ا

 ، لجديدة  ا ملبادرات  ا من  لعديد  ا تبني   2013/2012 لعام  ا

لبحثية  ا واملختربات  لوحدات  ا ء  إنشا عىل  لقطاع  ا عمل  حيث 

ملنح  ا م  نظا ضمن  جديدة  منح  كفئة   )SRUL ( لتخصصية  ا

 . للكليات  لبحثية  ا ملنح  ا من  مختلفة  فئات   10 يقدم  لذي  ا

م  لعا ا خالل  معتمدين  مبرشوعني  لفئة  ا هذه  تفعيل  تم  وقد 

كام  لعلوم،  ا لكلية  واآلخر  الطب  لكلية  واحٌد   ،  2013/2012

جديدة  طلبات  لتقديم  األخرى  لكليات  ا جميع  تشجيع  تم 

لفئة  ا هذه  خالل  من  لبحثية  ا ومصادرها  تها  خدما لتطوير 

ملنح.  ا من 

عىل  لحفاظ  ا يف  األبحاث  لقطاع  لحايل  ا لتحدي  ا ويتمثل 

ر  األفكا وتحويل  واإلبداع  ر  االبتكا نحو  لكليات  ا حامس 

   ...  )من صفحة 3 (               قطاع األبحاث يعيد صياغة اإلستراتيجية... رسالة نائب مدير الجامعة لألبحاث
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املنشورة  العالية  الجودة  ذات  األبحاث  نرش  يف  املتخصصة  املتميزة  األبحاث  سلسلة  من  الخامس  الجزء  األبحاث  نرشة  من  العدد  هذا  يف  نقدم 

هذه  وتهدف  الكويت.  جامعة  أبحاث  جودة  يعكس  مام   ،  )JCR( تقرير  لتصنيف  وفقاً  العايل  التأثري  عامل  ذات  العاملية  املجالت  أفضل  يف 

العلمية  بإنجازاتهم  العاملي  االعرتاف  الحصول عىل  استطاعوا  الذين  الكليات  لباحثي  املتميزة  العلمية  املنجزات  الضوء عىل  تسليط  إىل  السلسلة 

وفقاً  العايل  والتصنيف  التأثري  ذات  العلمية  املجالت  أفضل  يف  ظهرت  التي  املنشورة  ألبحاثهم  والتأثري  الجودة  جوانب  عىل  اعتامداً  والبحثية 

املخرجات  جودة  لتحديد  األبحاث  قطاع  قبل  من  ومطبقاً  مقبوالً  املقياس  هذا  ويعترب  االستثنائية.  األبحاث  لتمييز  املطبق  العاملي  للمقياس 

يؤهل  ، مام  امتياز  تقدير  الحاصل عىل  للمرشوع  النهايئ  التقرير  تقييم  إىل جانب   ، املمولة  املمولة وغري  األبحاث  الناتجة عن  للكليات  العلمية 

مشاريعهم  يف  أعىل  مراكز  لبلوغ  لهم  مشجع  وكعامل  أبحاثهم،  لتمّيز  تقديراً  التشجيعية  البحثية  املكافآت  عىل  للحصول  املعنيني  الباحثني 

مستقباًل. البحثية 

وملعلومات القراء، تم إنشاء املكافآت البحثية التشجيعية يف قطاع األبحاث يف العام 2010 كدافع مقدٍم للكليات لتحسني جودة أبحاثها العلمية، 

العالية. وعند اعتامدها أول مرة، تقررت  العلمية وجودتها  بتنافسيتها  العاملية املعروفة  الجامعات  الكويت بني أفضل  وبالتايل رفع مكانة جامعة 

فاعليتها  لتقييم  الجامعة  مجلس  قبل  من  استمراريتها  دراسة   2012 مارس  يف  ذلك  بعد  تم  ثم   ، لسنتني  التشجيعية  املكافآت  نظام  تطبيق  مدة 

مام  الكليات،  جميع  من  املنشورة  األبحاث  مستوى سجل  تحسني  يف  الفاعل  دورها  توضح  التي  اإلحصائيات  تقديم  مع   ، الجودة  لتعزيز  كعامل 

ملجتمع  املتميزة  باإلنجازات  السلسلة  هذه  وترتبط  الكويت.  جامعة  أبحاث  وعوملة  املعرفة  تقدم  عوامل  كأهم  استمراريتها  العتامد  السبل  مهد 

االستثنائية.   البحثية  املخرجات  بالتايل  ، وحققوا  العلمية  والتأثري يف جهودهم  التميز  الجودة  عوامل  اعتمدوا عىل  الذين  الكليات  باحثي 

ولقطاع األبحاث قاعدة بيانات خاصة بأسامء املستفيدين من املكافأة البحثية التشجيعية ، إىل جانب إحصائيات خاصة بجودة األبحاث الجامعية، حيث 

أظهرت تقدماً ملحوظاً تجسد يف العدد املتزايد للحاصلني عىل املكافآت التشجيعية . وقد بلغ إجاميل الحاصلني عليها 218 باحثاً اعتامداً عىل اإلحصائيات 

املتوفرة للسنوات التقوميية األربع السابقة )2010، و2011 و2012، و2013(. ويتضمن هذا الرقم 67 حاصالً عىل املكافأة )%30.8( عن األبحاث املمولة ،و 103 

حاصلون عىل املكافأة )%47.7( عن األبحاث غري املمولة ، و48 حاصالً عليها )%22( عن االمتياز يف التقرير النهايئ للمرشوع. وتهدف هذه السلسلة إىل نرش 

املنجزات البحثية املتميزة للفائزين باملكافأة ، كام تسعٰى إلحاطة املجتمع العلمي العاملي بجودة ومستوى البحث العلمي يف جامعة الكويت بهدف نرش الوعي 

وتشجيع التفاعل العلمي ورفع إمكانيات التعاون البحثي. ومع وضع هذا الهدف نصب األعني، تقدم السلسلة الخامسة من األبحاث املتميزة ملخصات النتائج 

البحثية للفائزين األربعة الجدد عىل قامئة قطاع األبحاث، اثنان منهم عن األبحاث املمولة، وواحد عن األبحاث غري املمولة، وفائز عن االمتياز يف التقرير النهايئ 

للمرشوع. وجدٌير بالذكر أن امللخصات ُتنرش كام وردت من الباحث مبارشًة، حيث احتوت مجموعة هذا العدد عىل إنجازات د. حسني سوروش )املرشوع 

املمول رقم SS04/07 ( من قسم اإلحصائيات وبحوث العمليات يف كلية العلوم، ود. محمد ياسني )املرشوع املمول رقم WE01/08( من قسم التكنولوجيا 

وإدارة البيئة يف كلية البنات الجامعية، وأ.د. مصطفى غّنام )بحث غري ممول ( من قسم الهندسة الكهربائية يف كلية الهندسة والبرتول ، ود. محمد زاهد )التقرير 

النهايئ للمرشوع رقم MQ01/05( من قسم الطب النفيس يف كلية الطب. ويعتمد نرش هذه املخلصات عىل مبدأ النرش ملن يتقدم أوالً . )يرجى التكرم بالعلم: 

الباحثني بشكٍل تام(. أن امللخصات والنتائج واآلراء املنشورة هنا تعرب عن 

141414

انجاز  فلسفة  مع  هذا  يتوافق  الخدمات. 

للتأخري  متاما،  له  املحدد  الوقت  يف  العمل 

ففي  مساوئ.  العمل  انجاز  يف  التبكري  و 

خسارة  األرباح  قلة  ينتج  التأخري  حالة 

مجال  يف  الجدولة  مشاكل  معظم  يف 

ال  الخدمية  املؤسسات  مجال  أو  االنتاج 

وذلك  متأخرا  أو  مبكرا  املهمة  انجاز  يحبذ 

مقدمي  أو  املصنعيني  أو  للعمالء  بالنسبة 

حالة  يف  بينام  أخرى،  عوامل  و  املبيعات 

وتحجيم  التخزين  تكلفة  تزيد  التبكري 

هناك  أن  يوضح  ذلك  و  املال  رأس 

)15 ص  ...... )تتمة    

5  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

لبحثية ا ت  فآ ملكا ا على  ن  صلو حلا ا

سوروش حسين 
العمليات  وبحوث  اإلحصائيات  قسم 

الكويت جامعة   – العلوم  كلية 
)  SS04/07 رقم  )المشروع 
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ئلة  ملا ا األسطح  مع  مللوثات  ا تركيز 

بة  مبثا سيكون  لبحث  ا وهذا  ملنحرفة.  وا

ر  إلْختياَ ملهندسني  ا ة  َعَد مُلَسا دليل  دليَل 

ِل  ألشكا لهندسية  ا لتصميِمت  ا أفضل 

ع  ر ا لشو ا يف  ِت  يا لبنا ا سطح  أ

                  . ية لحرض ا

وارتفاعاتها  املباين  أسقف  أشكال  تأثري 

الحرضية الشارِع  يف  الهواء  جودة  عىل 

ياسين فتحي  محمد 
 – البيئية  التقنية  إدارة  قسم 

الكويت جامعة   – الجامعية  البنات  كلية 
)  WE04/07 رقم  )المشروع 

دم  عوا من  ملنبعث  ا ء  لهوا ا تلوث  يعد 

هو  الحرضية  لشوارع  ا يف  املركبات 

ملناخية  ا لتغريات  ا يف  األسايس  لسبب  ا

مناطق  كل  ىف  الخطرية  لبيئية  وا

ملباين  ا اسطح  وتلعب  املختلفة.  لعامل  ا

نقل  حركة  ىف  ما  ها دورا  رتفاعتها  وا

دم  عوا من  ملنبعثة  ا مللوثات  ا ر  نتشا وا

هذا  وعنى  لشوارع.  ا يف  املركبات 

األشكال  إختالف  تأثري  بدراسة  لبحث  ا

تها  عا رتفا وا ملباين  ا ألسطح  لهندسية  ا

مللوثات  ا ر  نتشا وا ء  لهوا ا تدفق  عىل 

ديناميكا  ذِج  منا م  بأستخدا لشوارع  ا يف 

نات  لبيا با رنتها  ومقا بية  لحسا ا ئل  لسوا ا

للنموذِج  أمثلية  لتحقيِق  لحقِلية  ا

ر  نتشا ا ماكن  ا دراسة  ومتت  املستخدم. 

رتفاعات  ا ثالث  يف  لشوارع  ا يف  مللوثات  ا

ألسطح  اشكال  وخمس  ملباين  ا ألسطح 

كاأليت:  وهي  ملباين  ا

لشكل ا مستوية  األسطح   .1

الشكل ئلة  ما األسطح   .2

لرياح  ا ه  تجا ا مع  ملتناغمة  ا األسطح   .3

لرياح   ا ه  ألتجا املعاكسة  األسطح   .4

الشكل منحرفة  األسطح   .5

 

رسعُة  ن  ا لبحث  ا ئج  نتا ظهرت  وا

ألسطح  ا ل  شكا ا مع  يد  تز ِح  يا لر ا

تقل  و   . ملنحرفة وا ئلة  ملا وا ية  ملستو ا

أسطح  رتفاع  إ ة  د يا ز مع  َح  يا لر ا رسعة 

لحركّيُة  ا قُة  لطا ا َ يد  تز و   . ين ملبا ا

أسطح  رتفاع  إ ة  د يا ز مع  بة  ملضطر ا

ين  ملبا ا

مع  يضا  وأ

سطح   أل ا

وتقل  املائلة 

األسطح  مع 

 . ية ملستو ا

وعىل الجانب 

 ، خر آل ا

تركيز  يزيد 

ت  ثا مللو ا

من  املنبعثة 

مع  املركبات 

ض  نخفا إ

أسطح  إرتفاع 

وأيضا  املباين 

األسطح   مع 

 . ية ملستو ا

يقل  بينام 

 

ZH/H =0.5 

   

ZH/H =0.5 

   

ZH/H =0.5 

   

ZH/H =0.5 

   

ZH/H =0.5 

   
Flat roof  

Slanted roof  
Downwind 
wedge  roof 

Upwind 
wedge  roof 

Trapezoid  
roof 

التوظيف  و  التخصيص  عملتي  يف  خلال 

. ت نا لالمكا

عملتي  تقف  الجدولة  مسائل  معظم  يف 

يف  املساواة  قدم  عىل  التبكري  و  التأخري 

ويعاقب  الخدمات  تقديم  أو  االنتاج  اعاقة 

كثري  يف  الدرجة.  بنفس  فيهام  املتسبب 

تزايدية  التأخري  عقوبة  تكون  األحوال  من 

بل  خطيا  ليس  منط  يف  التأخري  زمن  مع 

يف  وبينام  الزمن،  يف  الثانية  الدرجة  من 

أو  تأخري  فيها  يكون  التي  الحاالت  معظم 

خامل  زمن  وجود  يف  الجدولة  تكون  تبكري 

خامل  زمن  ادخال  غريها.  عن  مفضلة 

بطريقتني:  به  مسموحا  يكون 

اي  بدء  قبل  الخامل  الزمن  يكون  اوال 

مرة  الخامل  الزمن  يكون  وثانيا  مهمة 

االوىل. املهمة  بدء  قبل  واحدة 

املهام  جدولة  مسألة  البحث  هذا  يتناول 

هذا  يهدف  واحدة.  ماكينة  عىل  للعمل 

املثايل  الخامل  الزمن  تحديد  إىل  الحث 

تأخري  يف  الثانية  الدرجة  دالة  لتدنية 

5  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

)34 ص  ...... )تتمة    

وجود في  الواحدة  الماكينة     ...  )من صفحة 14 (               مدولة 
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خالل العقد املايض تم اقرتاح تقنيات متعددة 

من  رقيقة  شمسية  خاليا   تحقيق  إىل  تهدف 

سيليكونية  غري  ركائز  عىل  البلوري  السيليكون 

مع  التكلفة  منخفضة  سيليكونية  ركائز  و 

لثبت  مناسبة  فوتوفولتية  تحويل  كفاءة 

بالخاليا  مقارنة  عالية  كفاءة/تكلفة  فعالية 

السيليكون  من  املصنعة  التقليدية  الشمسية 

داخل  الضوء  حرص  أن  إال  السميك.  البلوري 

أسايس  الضويئ(  )الحبس  الرقيقة  الخاليا 

الضوء  من  معقول  امتصاص  عىل  للحفاظ 

املتوسط  املوجي  الرشيط  يف  خاصة  الساقط 

بطريقة  الضوء  إنتشار  يعترب  كام   . والطويل 

نجاح  لضامن  رضوري  أمٌر  الخلية  يف  فعالة 

باستخدام  تحقيقه  ميكن  والذي  الضوء،  حرص 

عىل    )Lambertian( المربسيان   عاكس 

السطح  تخشني   مع  للخلية   الخلفي  السطح 

األمامي.

نظري  لنموذج  عرضا  الورقة  هذه  وتتناول 

معدل  لتحديد  الضوء  شعاع  لتتبع  دقيق 

واألداء  الكهرباىئ  التيار  حامالت  توليد 

والتي   ،)1( الشكل  يف  املبينة  للخلية  الضويئ 

مخشنة  رقيقة  سيليكونية  خلية  من  تتكون 

براج  عاكس  عىل  ومحتوية  األمامي  السطح 

من  مكون  الخلفي  السطح  عىل   )Bragg(

املسامي  السيليكون  طبقات  من  مجموعة 

العايل  بني  دوريا  فيها  املسامات  ترتدد 

عىل  النموذج  هذا  ويستند  املنخفض.  و 

الضوء  النتشار  التكاملية  املعادالت  حل 

بني  يابا  وإ ذهاباً  مختلفة  بزوايا  وانعكاسه 

والخلفية. األمامية  األسطح 

إستخدام  و  عرض  الورقة  يف  يتم  كام 

االنكسار  معامل  لتحديد  مستقل  منوذج 

منوذج  من  دقة  أكرث  املسامي  للسيليكون 

الشائع  املكافئ  للوسط   )Bruggeman(

مه. إستخدا
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التحليل  نتائج  مقارنة  الورقة  هذه  يف  يتم  

من  عليها  الحصول  تم  التي  تلك  مع  النظري 

 IMEC مركز  يف  تصنيعها  تم  مختربية  خلية 

دراسة  و  ببلجيكا  الدقيقة  لإللكرتونيات 

إعتامده  مدى  و  الضويئ  التيار  حساسية 

املتصلة  املعامالت  وعىل  الخلية  سمك  عىل 

حامالت  إندماج  إعادة  عىل  و  الضوء  بحرص 

أسطحها.  و عىل  الخلية  التيارداخل 

لة  كدا الضويئ  لتيار  ا  )2 ( الشكل  ويبني 

من  عاكس  تواجد  مع  الخلية  سمك  يف 

تواجد  مع  و   - املسامي  السيليكون 

أية عاكس  تواجد  - و مع عدم  أمثل  عاكس 

لتني  حا يف  ذلك  و  لخلفي  ا السطح  عىل 

لتيار  ا لحامالت  جزيئ  حصاد   )1 متثالن 

حصاد   )2 و  إندماجها  إعادة  بسبب 

لدراسة  ا تظهر  و  ر.  لتيا ا لحامالت  كيل 
لة  حا يف  أنه 

الجزيئ  الحصاد 

لتيار  ا يستقر 

عندما  الضويئ 

الخلية  سمك  يصل 

ميكرومرت   25 إىل 

مليل   27 عند 

للسنتيمرت  أمبري 

تواجد  مع  املربع 

خلفي  عاكس 

عند  و  مسامي 

أمبري  مليل   26

املربع  للسنتيمرت 

تواجد  عدم  مع 

عند  قيمته  تستقر  بينام  خلفي  عاكس  أية 

عندما  ملربع  ا للسنتيمرت  أمبري  مليل    30

ميكرومرت   11 إىل  لخلية  ا سمك  يصل 

مام  أمثل  خلفي  عاكس  تواجد  مع 

عايل  خلفي  عاكس  تواجد  أهمية  يؤكد 

املطلوب  ز  اإلنجا عىل  للحصول  ءة  لكفا ا

أما  لسيلكون.  ا من  ممكن  إستهالك  بأقل 

فيستقر  لجزيئ  ا لكيل  ا د  لحصا ا لة  حا يف 

لخلية  ا سمك  يصل  عندما  لضويئ  ا ر  لتيا ا

أمبري  مليل   35 عند  ميكرومرت   50 إىل 

خلفي  عاكس  تواجد  مع  ملربع  ا للسنتيمرت 

للسنتيمرت  أمبري  ميليل   38 عند  و  مسامي 

الكويت جامعة   ، والبترول  الهندسة  كلية  الكهربائية،  الهندسة  1قسم 

القاهرة جامعة   ، الهندسة  كلية   ، والفيزياء  الرياضيات  2قسم 

بلجيكا  ، لوفان  الدقيقة،  لإللكترونيات   IMEC 3مركز 

مصطفى غنام1 ، أحمد أبو السعود2 
بورتمنس3 العمر، جيف  العزيز  عبد 

)30 ص  ...... )تتمة    

5  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

)األبحاث غير الممولة(

الشكل )1(: خلية شمسية رقيقة من السيليكون ذات سطح أمامي 

السيليكون  من  خلفي  عاكس  عىل  تحتوي  و  بالبالزما  مخشن 

الطبقات. متعدد  املسامي 

www.ovpr.kuniv.edu/research
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م  لطعا وا السكن  ذلك  يف  مبا   ، تلب  مل 

استبيان  ئج  نتا كانت  تية.  لذا ا ية  لرعا وا

  ،13.4 لتوتر:  ا  ،  46.9 )املجموع:    IEQ

لتحفيز:  ا  ،12.9 لقلق:  ا  ،  7 .9 اإلرشاف: 

 . اوروبا ئج  نتا ملعدل  مساوية   )16.4

محدد  أقوى  املضطرب  لسلوك  ا كان  وقد 

للعبء.  لعاملي  ا للتصنيف 

 

ية  لرعا ا برنامج  ء  سخا من  لرغم  ا عىل 

لعائيل  ا لعبء  ا تجربة  فإن   ، االجتامعية 

ذلك،  إىل  فة  إضا ر.  ملعيا ا هي  كانت 

الصحية  لخدمات  ا من  لرغم  ا عىل  نه  فإ

املرىض  فإن  لعائيل،  ا لدعم  وا نية  املجا

االحتياجات  يف  مشاكل  من  نون  يعا

الصحية.  ية  لرعا ا واحتياجات  األساسية 

لتي  وا  ، م  لنظا ا يف  الضعف  نقاط  إن 

 ، املشاركني  من  لردود  ا منط  يف  برزت 

توفري  م   نظا يف  املحتملة  لثغرات  ا تبني 

 ، لبالد  ا يف  ملة  لشا ا لنفسية  ا ية  لرعا ا

م  لعا ا لتعليم  ا إىل  لحاجة  ا وتتحاىش 

لرتبية  ا ذلك  يف  مبا  لنفسية،  ا للصحة 

أجل  من  املجتمعية  رد  ملوا وا األرسية، 

ية. لرعا ا نوعية  تعزيز 

 

عىل  لتعرف  ا إىل  لدراسة  ا هذه  تهدف 

نفصام  ا مرض  من  نون  يعا لذين  ا املرىض 

الطب  مستشفى  يف  املزمن  الشخصية 

وتقييم  لكويت،  ا دولة  يف  لنفيس  ا

و  واالجتامعية  لنفسية  ا تهم  احتياجا

ية  لرعا ا خدمات  نوعية  عن  رضاهم  مدى 

الشخصية  ة  لحيا ا وجودة  الصحية، 

)وتسمى  األرس  عىل  املرض  وأثر    )QOL (

لعائيل(.  ا لعبء  ا

نات  االستبيا من  معدلة  نسخ  م  استخدا تم 

لالحتياجات  كامربويل  تقييم  لية:  لتا ا

االجتامعية  لالئحة  ا واستبيان   ،  )CAN (

 ،)CSSRI ( تية  لخدما وا فية  لدميوغرا ا

استبيان   ، )IEQ ( املشاركة  تقييم  استبيان 

و   ،  )LqoLP ( ة  لحيا ا لجودة  ير  النكشا

لخدمة  ا عن  لرضا  ا لقياس  فريونا  ر  اختبا

ملتغريات.  ا ئج  نتا لقياس   )VSSS (

من   ٪  68،5 ( مريضا   130 لبحث  ا شمل 

5  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

 14-61 بني  أعامرهم  ترتاوح  لرجال(  ا

من  أكرث  ويحمل  سنة.   )36.8 )متوسط 

نوية،  لثا ا لشهادة  ا األقل  عىل  منهم   ٪  80

 ، ليا حا متزوجون   )٪  26.9 ( منهم   35 و 

جنب  إىل  جنبا  منهم   ٪  95.5 ويعيش 

األصلية.  ئالتهم  عا أو  أزواجهم  مع  ما  إ

لنفيس  ا ء  لألدا لعام  ا املستوى  كان 

 GAF ( متوسطاً  للمرىض  واالجتامعي 

) معدل  كان  بينام   ، )score = 50.2

يدل  مام   . درجة   44.4 بند)    BPRS 18

 .” ما حد  إىل  “مرىض  نوا  كا أنهم  عىل 

أعرب    ،  LQoLP استبيان  م  باستخدا

تسعة  عن  رضاهم  عن   )٪  56 ( لبية  لغا ا

 ، بحثها  تم  لتي  ا ة  لحيا ا مجاالت  من 

متوسط”.  “بشكل  ء  سعدا  ٪  44.6 وكان 

عن  ثلثيهم  من  أكرث  أعرب  حني  يف 

“الرىض  مثل    VSSS ملجاالت  رتياحهم  ا

لوصول  ا  ” ،“ ملهنية  ا ملهارات  ا  “ لعام”،  ا

بينام   ،“ األقارب  تدخل  “و”  لية  لفعا ا  ” ،“

راضني  فقط  لثلث  ا يقارب  ما  حوايل  كان 

أنواع  “و”  “املعلومات  مجاالت  عن 

 ،  CAN استبيان  م  وباستخدا لتدخل”.  ا

را  تكرا ة  ملبا لغري  ا االحتياجات  أكرث  كان 

ُخمس  نحو  ر  اختا  . )٪  29.2 ( ملال  ا هي 

كاحتياجات  أخرى  بنود  ستة  املشاركني 

                                                                                            
www.kuniv.edu
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تتوافق مع إستراتيجية قطاع األبحاث الرئيسة  اإلصدارات 
المؤسسي عالميًا الحضور  الوعي وتعزيز  القائمة على دعم 

181818

املطبوعات  ل  مجا يف  لعمل  ا يتواصل 

مات  اللتزا ا ز  إلنجا األبحاث  بقطاع 

رات  اإلصدا من  سلسلة  نتاج  إ و لجديدة  ا

دم  لقا ا ألكادميي  ا م  للعا ملتنوعة  ا

توثيق  يتم  حتى   ،  2014/2013

وعرض  لجديدة  ا لبحثية  ا لتحديثات  ا

أولويات  حول  ملوثوقة  ا ملعلومات  ا

توسعة  نب  وجوا لتنموية  ا لقطاع  ا

جاءت  وقد  املؤسسية.  لعلمية  ا اآلفاق 

دليل  من  لجديدة  ا لثة  لثا ا لنسخة  ا

لعلمي  ا لبحث  ا دعم  ءات  وإجرا عد  قوا

حيث  م،  لعا ا خالل  ر  إصدا كأهم   2013

األبحاث  دعم  م  لنظا صورة  أحدث  يقدم 

وقد  متجددة.  ورؤية  جديدة  د  مبوا

قصوى  أولوية  ر  اإلصدا هذا  ء  إعطا تم 

لكامل  با وتحديثه  مراجعته  م  مها م  إلمتا

يف  املحدد  ملوعد  ا يف  إطالقه  لتحقيق 

ألكادميي  ا م  لعا ا ية  بدا مع   2013 سبتمرب 

 .2014/2013 لجديد  ا

واألنشطة  لجديدة  ا درات  ملبا ا أما 

لسنوية  ا مج  لربا وا ملتنوعة  ا لتنموية  ا

ٍر  إصدا يف  مفصلة  جاءت  فقد  رية  لجا ا

لقطاع  لسنوي  ا لتقرير  ا هو  آخر  رئيس 

يقدم  حيث   ،  2012/2011 األبحاث 

زات  إلنجا ملة  متكا تحليلية  صورة 

إىل   ،  2012/2011 م  عا خالل  لقطاع  ا

دمة.  لقا ا لألولويات  تحديده  جانب 

وقت  يف  رين  باإلصدا لعمل  ا تم  وقد 

املطبوعات  قسم  شحذ  حيث  واحد، 

عيد  ملوا ا يف  إلنتاجهام  وجهوده  ته  قا طا

لقطاع  ا عمل  ذلك،  إىل  فًة  إضا املحددة. 

بريل  إ / مارس  عدد  وإطالق  د  إعدا عىل 

احتوى  لذي  ا ألبحاث  ا نرشة  من   2013

األنشطة  ملختلف  موسعة  تغطيات  عىل 

لعلمي  ا لبحث  ا ل  مجا يف  ليات  لفعا وا

عرضه  جانب  إىل  لكويت،  ا معة  جا يف 

تم  لتي  ا لجديدة  ا لتعاون  ا قيات  التفا

لندوات  وا ئز  لجوا وا  ، مؤخراً  توقيعها 

وتم  ملختلفة.  ا األحداث  من  وغريها 

لبحث  ا سلفة  دليل  تحديث  أيضاً 

نني  لقوا ا وتحديد   2013 لتمهيدي  ا

سبتمرب  يف  ره  إلصدا لجديدة  ا والرشوط 

سلفة  ندوة  ملصقات  جانب  إىل   ،2013

موعد  عن  تعلن  لتي  ا لتمهيدي  ا لبحث  ا

 . ها د نعقا ا

مات  اللتزا وا رات  اإلصدا هذه  قادت  وقد 

بكامل  املطبوعات  قسم  تشغيل  إىل 

عيد  ملوا با ء  للوفا وجهوده  ته  قدرا

رئة،  لطا ا لطلبات  ا عىل  لعمل  وا ئية  لنها ا

املطبوعات  نتاج  إ يتطلب  حيث 

لتخطيط  ا من  متسلسلة  عمليات 

املحتوى  ليف  وتأ ملعلومات  ا وتجميع 

تركيز  ويقع  كامل.  بشكل  نتاجه  إ و

نتاج  إ عىل  لياً  حا املطبوعات  قسم 

لكويت  ا معة  جا عن  “ملحات  ر  إصدا

 2013 كتوبر/نوفمرب  أ وعدد   ،  ”2013

لسنوي  ا لتقرير  وا  ، ألبحاث  ا نرشة  من 

األبحاث  ملرشد ملجاالت  وا  ،“  2013/2012

لدورة  استكامٍل  يف   ،2014/2013

در  املصا د  إعدا من  مستمرة  سنوية 

حول  تيجية  اإلسرتا للمعلومات  ملوثوقة  ا

تها  وسياسا لكويت  ا معة  جا أبحاث 

وتقدميها  تها  وتطورا تها  تيجيا وإسرتا

 . ملياً وعا محلياً  ء  لقرا ا لعموم 

األبحاث  قطاع  رات  إصدا وتسعى 

واألنشطة  لعلمية  ا مج  لربا ا عرض  إىل 

 ، لكويت  ا معة  جا يف  زات  إلنجا وا

لعلمي  ا لبحث  ا جودة  مستوى  وتقديم 

فق  يتوا حيث  مل،  للعا لكويت  ا معة  جا يف 

قطاع  تيجية  إسرتا مع  لهدف  ا هذا 

وتعزيز  لوعي  ا بدعم  ملتعلقة  ا ألبحاث  ا

ملية  لعا ا نة  ملكا ا ورفع  املؤسيس  لحضور  ا

لكويت.  ا معة  لجا

18
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لجزيرة  وا لخليج  ا سات  درا ملركز 

توزيع  تم   ، لقراء  ا وملعلومات  العربية. 

 ، موسع  بشكل  النرشة  من  العدد  هذا 

نائب  مكتب  موقع  عىل  عرضه  يتم  كام 

http://www. ( لألبحاث  الجامعة  مدير 

باللغتني  صدرت   .)ovpr.kuniv.edu

واإلنجليزية.  العربية 

قــواعد   دلــيل   •

وإجــراءات    

البحث دعــم    

:2013 العلمي    
باللغتني  شامل  دليل 

مؤخراً  تحديثه  تم  إلنجليزية  وا لعربية  ا

لجديدة  ا لفصول  وا د  ملوا ا فة  إضا و

لترشيعي  ا ر  إلطا ا ر  إلصدا ته  ملحتويا

ملؤسيس،  ا للبحث  ملنظمة  ا نني  لقوا وا

لجديدة  ا د  ملوا وا لفصول  ا تعرض  حيث 

لألولويات  بًة  ستجا ا فتها  إضا متت  لتي  ا

ماً  نظا لباحثني  ا حتياجات  وا لتنموية  ا

لسهولة  وا ملرونة  با يتصف  ماًل  متكا

ل  مجا إىل  لكليات  وا لباحثني  ا لجذب 

ملمولة.  ا ألبحاث  ا

برنامجني  البحثي  للمجتمع  الدليل  ويقدم 

ما  وباحث  لباحث  ا كريس  هام  جديدين 

الوحدات  جانب  إىل  الدكتوراه،  بعد 

حيث  التخصصية،  لبحثية  ا واملختربات 

عىل  الربامج  هذه  فصول  تحتوي 

والتي  املتكاملة  ومتطلباتها  رشوطها 

األبحاث  إلنجاز  جديدة  فرصاً  تعترب 

ذلك،  إىل  إضافًة   . واملبتكرة  املتقدمة 

 ، لجديدة ا لتمويل  ا مستويات  إدراج  تم 

لألبحاث  معة  لجا ا مدير  ئب  نا مكتب 

واحتوت   .2013 مارس  حتى  ير  ينا من 

املجالت  د  أعدا أحدث  عىل  أيضاً  لنرشة  ا

لنرش  ا مجلس  عن  درة  لصا ا لعلمية  ا

لعلمي  ا إلنتاج  ا نب  جا إىل   ، لعلمي  ا

لقطاع  ا ينتج   ، لهدف  ا ا  هذ ضوء  ويف 

رات  إلصدا وا ئق  لوثا ا من  لعديد  ا

لتي  ا إللكرتونية  وا ملطبوعة  ا لرئيسة  ا

ية  لتنمو ا مسريته  مالمح  عىل  تحتوي 

ر  طا إ خالل  من  لعلمية  ا ته  زا نجا إ و

تها  وتطلعا لكويت  ا معة  جا مهمة  عمل 

تعترب  لذلك،  ملؤسيس.  ا لبحث  ا لعوملة 

تقدم  مل  عوا أهم  أحد  ت  را إلصدا ا

لدورها  ملياً  عا ملؤسسية  ا لصورة  ا

لبحث  ا ت  سا سيا نقل  يف  ل  لفعا ا

ملهتمني  وا ء  للقرا ته  يا ولو وأ ملؤسيس  ا

 . مل لعا ا حول 

لياً  حا لقطاع  ا يستعد  ق،  لسيا ا ا  هذ ويف 

دمة  لقا ا ت  را ا إلصد ا من  متنوعة  مئة  بقا

نب  جا ىل  إ  ، أعامله جدول  عىل  ملدرجة  ا

ألخرى  ا ت  را ا إلد ا تبذلها  مامثلة  جهوٍد 

معة  لجا ا مدير  ئب  نا ملكتب  بعة  لتا ا

لعلمي،  ا لنرش  ا مجلس  وهي  لألبحاث 

يرة  لجز وا لخليج  ا ت  سا درا ومركز 

ير  لغز ا جها  نتا إ لها  حيث   ، بية لعر ا

ت  ملطبوعا وا لعلمية  ا ت  يا لدور ا من 

 . م نتظا با تصدر  لتي  ا لبحثية  ا

ت  ملطبوعا ا ألحدث  عرٌض  ييل  وفيام 

مدير  ئب  نا مكتب  عن  درة  لصا ا

بعة  لتا ا ت  را ا إلد وا لألبحاث  معة  لجا ا

لنرش  ا ومجلس  ث،  ألبحا ا قطاع  ( له 

لخليج  ا ت  سا درا ومركز  لعلمي،  ا

من  لفرتة  ا خالل  بية(  لعر ا يرة  لجز وا

:2013 سبتمرب  ىل  إ يو  ما

1- إصدارات قطاع األبحاث )مايو  إىل 

    سبتمرب 2013(:

مدير  نائب  ملكتب  األبحاث  نرشة   •

/ مارس  عدد  لألبحاث-  لجامعة  ا

شهر  يف  رها  إصدا تم   :2013 بريل  إ
لعدد  ا هذا  ء  جا حيث   ،2013 بريل  إ

للغتني  با صفحة   80 عىل  ملمتدة  ا

ير  ينا من  للفرتة  إلنجليزية  وا لعربية  ا

لرتكيز  ا ن  كا وقد   .2013 بريل  إ حتى 

تعاون  قيات  تفا ا ثالث  عىل  منصباً 

مؤسسات  مع  توقيعها  تم  علمي 

جامعة  قية  تفا ا تضمنت:  خارجية 

للتقدم  لكويت  ا ومؤسسة  لكويت  ا

لجذعية،  ا لخاليا  ا أبحاث  حول  لعلمي  ا

ورشكة  لكويت  ا معة  جا قية  تفا وا

لخلية  ا تكنولوجيا  حول   IMEC

لكويت  ا معة  جا قية  تفا وا لشمسية،  ا

بشأن  لوطنية  ا لكويتية  ا لبرتول  ا ورشكة 

لتطوير.  وا لبحث  ا

ليات  فعا تغطية  متت  ذلك،  إىل  فًة  إضا

لعلمية  ا للكليات  لعلمي  ا مللصق  ا يوم 

ج  إدرا تم  كام  نية،  إلنسا ا لكليات  وا

ءات  برا عىل  لجدد  ا لحاصلني  ا مئة  قا

املجالت  ندوات  وتغطية  االخرتاع، 

بة  وكتا  ، ملعرفة  ا رة  إدا و  ، إللكرتونية  ا

أيضاً  لنرشة  ا واحتوت  لعلمية.  ا ق  ألورا ا

من  سنوات  لخمس  مل  شا تحليل  عىل 

ملنشورة  ا ملمولة  ا وغري  ملمولة  ا ألبحاث  ا

مل  عا بدون  أو  ثري  لتأ ا مل  عا مجالت  يف 

بع  لرا ا لجزء  ا نرش  نب  جا إىل  ثري،  لتأ ا

 . ملتميزة ا ألبحاث  ا سلسلة  من 

معة  جا ء  لقا أيضاً  لنرشة  ا غطت  وقد 

كل  تآ وبحث   ،IBM ورشكة  لكويت  ا

ألملاين،  ا لطلبة  ا وفد  رة  يا وز ن،  ألسنا ا

حول  إحصايئ  تحديث  تقديم  نب  جا إىل 

لفرتة  ا خالل  لكليات  ا أبحاث  نشاط 

 ،2013 مارس  إىل   2012 سبتمرب  من 

رات  إصدا أحدث  حول  مطول  ٌل  ومقا
)20 ص  ...... )تتمة    
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هذا  بشأن  ملقرتح  ا د  إعدا تم  وقد 

لكليات  ا جميع  عىل  وتعميمه  مج  لربنا ا

من  ملقرتحات.  وا ء  آلرا ا الستخالص 

خطوات  غة  صيا دة  إعا تم   ، آخر  نٍب  جا

نيات  مليزا ا ذات  ريع  ملشا ا يف  لعمل  ا سري 

مجاالت  تحديد  تم  كام  لصغرية،  ا

واإلعالن  لجديدة  ا لبحثية  ا ألولوية  ا

االهتامم  من  ملزيد  ا ء  إعطا و  ، عنها 

لذي  وا ألبحاث  ا يف  لجودة  ا مل  لعا

ألبحاث  ا ل  مجا يف  بوضوح  نعكس  ا

ذات  ملحكمة  ا املجالت  يف  ملنشورة  ا

 . ثري  لتأ ا مل  عا

يوم  ليات  فعا لقطاع  ا نظم  وقد 

للكليات  لسنوية  ا لعلمي  ا مللصق  ا

توزيع  تم  كام  نية،  إلنسا وا لعلمية  ا

ملتميز  ا لباحث  ا فئات  يف  ئز  لجوا ا

وأفضل  لشباب،  ا من  باحث  وأفضل 

أبحاث  ريع  ومشا لعلمية،  ا مللصقات  ا

لحاصلني  وا  ، لعليا ا سات  لدرا ا طلبة 

مؤرش  أظهر  وقد  االخرتاع.  ءات  برا عىل 

ملحوظاً  عاً  رتفا ا لكليات  ا أبحاث 

رية  لجا ا ملمولة  ا ريع  ملشا ا عدد  يف 

مج  لربا ا إطالق  تم  كام   ، ملستكملة  وا

لباحث  ا )كريس  بنجاح  لجديدة  ا

تم  وقد   . ه( لدكتورا ا بعد  ما  وباحث 

 2011/2012 لسنوي  ا لتقرير  ا د  إعدا

كام   ، إلنجليزية  وا لعربية  ا للغتني  با

. يباً قر ره  إلصدا مراجعته  متت 

سلفة     دليل   •

لبحث  ا   

لتمهيدي   ا   

: )  RIG)-2013    
حيث   ،2013 سبتمرب  يف  ره  إصدا تم 

ملنحة  ا عىل  جديدة  تحديثات  يقدم 

لتدريس  ا هيئة  ء  ألعضا ملقدمة  ا

ملختلف  ملنضمني  ا لجدد  ا لكويتيني  ا

بدرجة  لكويت  ا معة  جا وكليات  م  أقسا

متطلبات  عىل  لدليل  ا ويحتوي  مدرس. 

لزمنية،  ا ومدتها  نيتها  وميزا ملنحة  ا

ءات  وإجرا ملراجعة  ا عملية  جانب  إىل 

لنهايئ  ا لتقرير  ا وتسليم  لبحث  ا تنفيذ 

املرشوع.  استكامل  عند 

ء  ألعضا مالمئة  فرصًة  ملنحة  ا وتعترب 

د  لجد ا يتيني  لكو ا يس  ر لتد ا هيئة 

ل  مجا يف  علة  لفا ا ركتهم  مبشا ء  للبد

تهم  قا طا ر  ستثام وا ملؤسسية  ا ث  ألبحا ا

 ، لعلمي ا م  لتقد ا يف  م  لإلسها عهم  ا بد إ و

نحو  ىل  ألو ا خطوتهم  تعترب  نها  أ كام 

ملة  لشا ا ت  سا را لد وا ث  ألبحا ا ز  نجا إ

م  يقد وبينام   . لك  ذ بعد  ملتعمقة  وا

لالزمة  ا ت  لخطوا وا ت  ملعلوما ا لدليل  ا

يم  تقد يتم   ، ملنحة ا عىل  للحصول 

قطاع  موقع  عىل  ملتوفر  ا ملنحة  ا طلب 

لدليل  ا م  يقد و  . لكرتونياً إ ث  ألبحا ا

سري  لعملية  ضحاً  وا تخطيطاً  يضاً  أ

لتي  ا حل  ملرا ا د  يحد حيث   ، ملنحة  ا

202020

جديدة  قيات  تفا ا بتوقيع  لبحثية  وا

رجية  لخا ا ملؤسسات  ا من  لعديد  ا مع 

املشرتكة،  ألبحاث  وا سات  لدرا ا ز  إلنجا

ورشة  تنظيم  عىل  خلياً  دا ركز  بينام 

معة  جا أبحاث  حة  وا مفهوم  تطوير 

مختلف  لجمع   )KURP ( لكويت  ا

مفهوم  حول  لنظر  ا ووجهات  ء  آلرا ا

ليليها   ، ورؤيتها وأيديولوجيتها  حة  لوا ا

مفهوم  لتحديد  ملة  شا سة  درا ز  نجا إ

 . علمياً لكويت  ا معة  جا أبحاث  حة  وا

أخرى  درة  مبا ألبحاث  ا قطاع  قدم  وقد 

ملختربات  وا لوحدات  ا ء  نشا بإ تتعلق 

بنية  لتوفري  لتخصصية  ا لبحثية  ا

ز  متتا ملية  عا مواصفات  ذات  تحتية 

ملتقدمة  ا در  ملصا وا لتكنولوجيا  با

وتحقيق  ملؤسسية  ا لقدرات  ا لتطوير 

يف  لية  لعا ا لجودة  وا لعلمي  ا إلبداع  ا

 . ألبحاث  ا

20

OVPR Research Quarterly 

تم  لتي  ا لعلمية  ا ملهامت  ا ومخصصات 

لجديدة  ا لخدمات  وا  ، مؤخراً  رفعها 

لتحليل  ا مثل  حثني  للبا ملقدمة  ا

وتعيني  ت،  را الستشا وا يئ  إلحصا ا

وتقديم  يع،  ر ملشا ا عىل  يتيني  لكو ا

لجديدة  ا لتشجيعية  ا فآت  ملكا ا

جح  لنا ا الستكامل  ا عند  حثني  للبا

لدليل  ا يتوفر  و  . ملمولة ا يعهم  ر ملشا

حيث   ، لكرتونياً  إ و مطبوعاً  لجديد  ا

كمرجع  حثني  لبا ا خدمة  ىل  إ يهدف 

يف  ألبحاث  ا دعم  م  نظا حول  معتمد 

ته  وآليا نينه  وقوا لكويت  ا معة  جا

إطالق   تم  وقد   . ملختلفة ا ته  ا ء إجرا و

ليه  إ لوصول  ا وميكن   ، مؤخراً لدليل  ا

ht tp : / / ( ث  ألبحا ا قطاع  موقع  عىل 

w w w . o v p r . k u n i v . e d u / r r /

عىل  للتسهيل    )RSYRL_EN. .htm

ثها  بحا أ ت  طلبا د  عدا إ مهمة  لكليات  ا

لكويت  ا معة  جا سات  سيا مع  فق  لتوا با

للغتني  با ره  ا إصد تم   . نينها وقوا

 . ية إلنجليز وا بية  لعر ا

السنوي  التقرير   •

األبحاث  لقطاع     

:2012/2011     

لنمو  ا لتطورات  ماًل  شا تحلياًل  ويقدم 

لقطاع  ملتنوعة  ا زات  إلنجا وا لتوسع  وا

 ،2012/2011 م  لعا ا خالل  ألبحاث  ا

 ، لجديدة ا درات  ملبا ا يعرض  حيث 

مج  لربا وا  ، ملختلفة  ا لتطورات  وا

ملستقبلية  ا واألهداف  رية،  لجا ا

وقد  دمة.  لقا ا لتحديات  وا ألولويات  وا

م  لعا ا خالل  ليات  لفعا ا أهم  ركزت 

رئيسني  هدفني  ذات  تيجية  إسرتا عىل 

نب  للجا ألبحاث  ا قطاع  تعزيز  يف  متثال 

لقوة  ا نقاط  وتطوير  رجي،  لخا ا

رجي،  لخا ا لصعيد  ا فعىل   . خلية  لدا ا

لعلمية  ا ته  كا رشا ألبحاث  ا قطاع  21(وسع  ص  ...... )تتمة    
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لوصول  ا حتى  ث  ألبحا ا قطاع  يتبعها 

ها  بتنفيذ ء  لبد وا ملنحة  ا د  عتام ا ىل  إ

 . شهراً   1 2 ل  خال

موقع  عىل  وتوفريه  الدليل  إصدار  تم  وقد 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب 

باللغتني  إنتاجه  تم  الباحثني.  إلفادة 

واإلنجليزية.  العربية 

لنرش  ا مجلس  رات  إصدا  -2

إىل   2013 يو  ما )من  لعلمي  ا    

: )2013 سبتمرب     

درة: لصا ا املجالت  أحدث 
 

لجزيرة  وا لخليج  ا دراسات  مجلة   -

 -  148 لعدد  ا ،  39 لجزء  ا  : لعربية  ا

.2013 ير  ينا

لجزء  ا االجتامعية:  لعلوم  ا مجلة   -

.2013 األول-  لعدد  ا  ،41

االجتامعية:  لعلوم  وا اآلداب  حوليات   -

.2013 –مارس    33 لجزء  ا

رية:  إلدا ا للعلوم  لعربية  ا ملجلة  ا  -

ير  ينا  – األول  لعدد  ا  ،20 لجزء  ا

.2013

رية:  إلدا ا للعلوم  لعربية  ا ملجلة  ا  -

يو  ما لثاين-  ا لعدد  ا  ،20 لجزء  ا

.2013

لدراسات  وا الرشيعة  مجلة   -

–  92 لعدد  ا  ،28 لجزء  ا اإلسالمية: 

.2013 مارس 

لدراسات  وا الرشيعة  مجلة   -

–  93 لعدد  ا  ،28 لجزء  ا اإلسالمية: 

.2013 يونيو 

نية:  إلنسا ا للعلوم  لعربية  ا ملجلة  ا  -

.2013 ربيع   –  122 لعدد  ا  ،31 لجزء  ا

الجزء  اإلنسانية:  للعلوم  العربية  املجلة   -

.2013 – صيف   123 العدد   ،31

لخليج    ا دراسات  مركز  رات  إصدا  -3

: لعربية  ا لجزيرة  وا    
 

منطقة  يف  الجارية  األحداث  سجل  أ - 

إصداٌر   : العربية  والجزيرة  الخليج 
منطقة  يف  الجارية  األحداث  يرصد 

ويصدره   ، العربية  والجزيرة  الخليج 

دوري.  بشكل  املركز 

الخاصة:  اإلصدارات  سلسة  ب -  

تعتمد  محكمة  سلسلة  وهي 

املتخصصة،  البحثية  األوراق  عىل 

من   )34 ( رقم  العدد  ويتضمن 

دراسة  حديثاً  والصادر  السلسلة 

الهوية  “تحديات  بعنوان:  تحليلية 
عينة  لدى  املواطنة  وشعور  الوطنية 

حيث   ، الكويت”  جامعة  طلبة  من 

السياسية  يا  القضا مختلف  تتناول 

بالهوية  املتعلقة  واالجتامعية 

 . طنية لو ا

 

لندوات: وا ملؤمترات  ا -سلسلة  جـ

 
لتي  ا واملؤمترات  لندوات  ا وتوثق   

لعام.  ا خالل  املركز  يقيمها 

تتعلق  مختارة  وثائق  من  مجلدات  د- 

العربية  والجزيرة  الخليج  مبنطقة 

 : الجغرايف  وجوارها 

الصادرة  الحيوية  الوثائق  تجمع  والتي   

الخليج  منطقة  يف  الرسمية  الهيئات  عن 
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أصبح  العاج،  لساحل  امليدانية  زيارته  بعد 

بعد  ما  باحث  كاستريين،  فان  آدم  د. 

العامة  التسهيالت  مرشوع  عىل  الدكتوراه 

رقم GD02/11 إلنشاء مخترب علم مواد طب 

األسنان يف كلية طب األسنان، أصبح جزءاً من 

الخصائص  يف  تبحث  مشرتكة  عاملية  دراسة 

وقد  العليا.  الثدييات  لغذاء  امليكانيكية 

جامعة  من  الباحثني  الدراسة  هذه  جمعت 

وأوهايو  فلوريدا  واليات  وجامعات  الكويت 

ميدانية  تقنيات  وتقديم  املعلومات  لجمع 

)    Taµ( منتزه  يف  البحث  تم  وقد  جديدة. 

لليونيسكو  العاملي  اإلرث  موقع  الوطني، 

ويعترب  ليبرييا.  حدود  عىل  العاج  ساحل  يف 

الباقية  القليلة  النامذج  من  واحداً  املنتزه 

أفريقيا،  غرب  يف  األصلية  املطرية  للغابات 

تتيح  مهمة  طبيعية  محمية  أنه  حيث 

وقياس  واالستكشاف  للبحث  فريدة  فرصة 

تستهلكه  الذي  للغذاء  امليكانيكية  الخصائص 

ويهدف   . الغابات  لهذه  املستوطنة  القرود 

أشكال  عن  أكرث  معلومات  لتوفري  البحث 

العليا.  الثدييات  لدى  واألسنان  الفك 

من  سنوات  عىل  الحايل  البحث  وينبني 

 )  Taµ( منتزه  من  املجمعة  البيانات 

وبينام  القرود.  تأكله  ما  بخصوص  الوطني 

األنظمة  حول  املعلومات  من  ثروة  تتوفر 

من  القليل  يتوفر  العليا،  للثدييات  الغذائية 

لألطعمة  امليكانيكية  الخصائص  حول  املعرفة 

. وقد ركز  الغذايئ لألسنان  بالتكيف  وعالقتها 

البحث عىل هذا الهدف ، حيث تطلب جمع 

ألنواع  امليكانيكية  الخصائص  حول  البيانات 

إىل  والفواكه،  واألوراق  البذور  من  مختلفة 

طرق  حول  للباحثني  تدريب  جلسات  جانب 

تقدميها.  تم  التي  الجديدة  البحث 

المتعلقة  البيانات  البحث فرصة فريدة الستكشاف وقياس  يقدم 
الفك فهم  لتسهيل  القردة  لغذاء  الميكانيكية  بالخصائص 

العليا الثدييات  لدى  واألسنان 

الباحثني  الجديدة  الطرق  هذه  وستساعد 

طعام  حول  لألسئلة  اإلجابات  تقديم  عىل 

إجابات  دون  ظلت  والتي  العليا  الثدييات 

مدى صالبة قرشة  هو  ما  السابق.  يف  ميدانية 

man� املانغايب  قرد  يتناولها  التي  )الجوز 

التي  األوراق  تلك  قسوة  مدى  ما  gabey(؟ 

؟   )colobus( الكولوبوس  قرد  عليها  يتغذٰى 

مناسب  بشكل  الفاكهة  هذه  تنضج  متى 

قياس  الرضوري  من  إنه  لألكل؟  تصلح  حتى 

من  للعديد  امليكانيكية  الخصائص  ومقارنة 

التي  األسباب  لفهم  والفواكه  واألوراق  البذور 

من  فريداً  قرد  لكل  الغذايئ  النظام  تجعل من 

نظامها  تحديد  القرود  تستطيع  وكيف   ، نوعه 

التي  البقية  عن  وفصله  الخاص  اإليكولوجي 

معها.  تتنافس 

نضم  ا لوطني،  ا للمنتزه  وصوله  وبعد 

د. آدم  للباحثني من جامعات واليات فلوريدا 

Neu� وجامعة املتحدة،  الواليات  يف   وأوهايو 

املساعدين  جانب  إىل  سويرسا،  يف   châtel

امليدانيني طوييل العهد والخربة يف الغابة. وقد 

البيئة  عىل  التعرف  هي  األوىل  ومهمته  كانت 

يف  العليا  لثدييات  الغذائية  واألنظمة  املحيطة 

  البحث  املنجز يف منتزه )Tai( الوطني

)31 ص  ...... )تتمة    
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امللخصات  إعداد  تم  حيث 

وهذه  بها.  يتعلق  فيام  املطلوبة 

التخصصات  متعددة  املشاريع 

اقتصادي واجتامعي.  تأثري  وذات 

واحة	 إسرتاتيجية	 تدور	 	•

حول  الكويت  أبحاث جامعة 

املرحيل  التطبيق  نهج  تبني 
تدريجي  بشكل  األبحاث  مجمع  لتشغيل 

االفرتاضية  األبحاث  “واحة  عليه  يطلق 
يستكمل  معينة  لفرتة   “

الدراسات  جميع  أثناؤها 

واملنشآت  والتصاميم 

الفعيل  للتشغيل  املطلوبة 

حة.  للوا

غري	 ملنظمة	 تصور	 وضع	 تم	 	•

األنشطة  إدارة  تتوىل  ربحية 

االستكشاف  لواحة  التجارية 

التسويق  لتحقيق  واالبتكار، 

األبحاث  ملخرجات  الفعال 

واالبتكار يف الواحة، وتأسيس 

الوليدة  للرشكات  الحاضنات 

والتكنولوجيات  واالخرتاعات 

الدخول  جانب  إىل  املبتكرة، 
الرشكات  مع  واتفاقيات  رشاكات  يف 

األبحاث  مجاالت  يف  الرائدة  واملؤسسات 

والتطوير.  واالبتكار 

باتخاذ	 للتنفيذ	 طريق	 خارطة	 تحديد	 	•

خالل  من  وفورية  ملموسة  خطوات 

وأهمها  الحالية،  املصادر  استثامر 

لقطاع  واملادية  البرشية  املوارد 

التحتية  البنية  تدعمها  األبحاث، 
تم  وقد  املتوفرة.  واملباين 

العلمية  األنشطة  تحديد 

أربع  يف  األبحاث  لقطاع 

البدء،   ، املبادرة  مراحل: 

والتطبيق  االنتقال، 

 . لفعيل ا

نظرة  الدراسة  فريق  تبنى 

من  العديد  اتخاذ  عىل  مبنية  واقعية 

مام  الدراسة،  فرتة  خالل  التنفيذ  خطوات 

واملوافقة  االعتامد  عىل  الحصول  عىل  ساعد 

الكويت.  جامعة  يف  الرئيسة  السلطات  من 

التقدم  إمكانية  إىل  اإلجراء  هذا  أدى  وقد 

تجهيز  قبل  حتى  الفعيل  بالتنفيذ  فوراً 

الجامعية  السامل  صباح  مدينة  موقع 

 . لجديدة ا

إنتاج  إىل  املفهوم  تطوير  دراسة  قادت  وقد 

أبحاث  واحة  مفهوم  يقدم  مفصل  تقريٍر 

وأهدافها،   ، ورؤيتها  الكويت،  جامعة 

تقديم  تم  وقد 

جامعة  ملدير  التقرير 

وتعميمه  الكويت 

العليا  اإلدارة  عىل 

 ،  2013 مايو  خالل 

مناقشته  متت  حيث 

قبوله  ثم  ومراجعته، 

املفهوم  واعتامد 

تيجية  ا سرت إل ا و

وخارطة  املقرتحة 

مام  التنفيذ،  طريق 

نحو  السبل  مهد 

املرشوع  تنفيذ 

الواحة.  وإنشاء 

األبحاث  قطاع  بادر   ، التقرير  اعتامد  وبعد 

حالياً  يجري  حيث  الواحة،  إنشاء  بعملية 

أوىل  كمرحلٍة  االفرتاضية  للواحة  اإلعداد 

جامعة  أبحاث  لواحة  املرحيل  التطوير  نحو 

.2013 سبتمرب  من   ابتداًء  الكويت 

قطاع  تركيز  يقع  الحايل،  الوقت  ويف 

طريق  وخارطة  التنموية،  وإسرتاتيجيتها 

تحويل  ملراحل  األسس  يضع  مام  تنفيذها، 

عملية  حقيقة  إىل  للواحة  النظري  اإلطار 

 . سة ملمو

)39 ص  ...... )تتمة    

األبحاث  واحة  بتنفيذ  يبدأ  األبحاث     ...  )من صفحة 9 (               قطاع 

قاعدة بيانات قطاع األبحاث

ملواضيع  ا

ملحتملة  ا

للبحث

مجاالت 

االبتكار تركيز 

)IFA’s( 

مجاالت األولوية البحثةمعايري اختيار املواضيع 

قواعد بيانات النارش نقاط القوة 

والكفاءة يف 

بالتجامعة الكويت  ملقا ا

)IFA’s(  منهجية تحديد مجاالت تركيز االبتكار

عمل ورشة 
الباحثني  

بعدها ... وما  االفرتاضية  األبحاث   نحوواحة 

مرحلة البدء

عمل واحة األبحاث االفرتاضية )نائب مدير الجاعة لألبحاث(

التطبيق الفعىل مرحلة االنتقالاملبادرة 

واحة أبحاث تطوير املفهوم
جامعة الكويت

الفعلية

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

)IFAs( االبتكار  تركيز  مجاالت 

الحوسبية•  واألنظمة  الخدمات 

الخدمات الصحية ، والتشخيصات، واألدوية • 

والعالجات

واملتجددة•  البديلة  والبيئة  الطاقة 

املتقدمة •  املواد 

مجاالت 
تركيز االبتكار 

1 

مجاالت 
تركيز االبتكار 

2

مجاالت 
تركيز االبتكار 

4

مجاالت 
تركيز االبتكار 

3
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وحضور  ية  رعا تحت  خاصة  لية  احتفا   

للطيف  ا عبد  د.  . أ لكويت  ا جامعة  مدير 

كوكبة  األبحاث  قطاع  كرم   ، لبدر  ا

وطلبة  لكليات  ا باحثي  من  متميزة 

ئج  نتا لتحقيقهم  لعليا  ا لدراسات  ا

األساسية  لعلوم  ا يف  ئية  استثنا بحثية 

نيات،  واإلنسا اآلداب  ويف  لتطبيقية  وا

ءات  برا عىل  لحاصلني  ا تكريم  جانب  إىل 

املتحدة،  لواليات  ا يف  املسجلة  االخرتاع 

يف  لعلمية  ا امللصقات  بأفضل  ئزين  لفا وا

مؤخراً  عقدت  لتي  ا لعلمي  ا امللصق  م  أيا

نية.  واإلنسا لعلمية  ا للكليات 

لتسليط  لية  لفعا ا هذه  تنظيم  ويأيت 

يف  عية  إلبدا ا نب  لجوا ا عىل  لضوء  ا

وهي  لكليات،  ا لجميع  لعلمية  ا املسرية 

من  كجزٍء  األبحاث  قطاع  يتوالها  مهمة 

وقد  لتنموية.  ا املؤسسية  تيجية  اإلسرتا

نائب  لسند،  ا حسن  د.  . أ لحدث  ا حرض 

د.  . أ ه  ومساعدا لألبحاث،  معة  لجا ا مدير 

لعتيبي،  ا عبيد  د.  . وأ لساموي،  ا نجيب 

ر  املستشا  ، لليل  ا أبو  براهيم  إ د.  . وأ

 ، رما شا بروميال  ود.  للقطاع،    نوين  لقا ا

الفنية واملطبوعات،  ملعلومات  ا مكتب  مديرة 

والعمـــداء  الجــــامعة،  مديـــر  ونـــواب 

إىل  املساعدون، 

املكرمني  جانب 

فئات  جميع  يف 

 . الجوائز 

أ.د.  تحدث  وقد 

اللطيف  عبد 

املناسبة  يف  البدر 

بالحضور،  مرحباً 

عىل  أثنى  كام 

ت  ا ملنجز ا

ة  ملتميز ا

التي  للباحثني 

انعكست إيجابياً 

صورة  عىل 

الكويت  جامعة 

نتها  مكا و

 . ملية لعا ا

“يسعدنا أن نرى 

املتميزة  األبحاث 

تعكس  وهي 

املتنامي  التوجه 

مفاهيم  نحو 

ة  د لجو ا

ز  متيــا ال ا و

يف  لعلمــي  ا

OVPR Research Quarterly 

تـــحـــت رعــــايــــة وحـضــــور جــــــامعــــة الكــــويــــت

ٌم  لتزا ا نه  أ كام   ، ت  لكليا ا ث  بحا أ

نب  جوا ية  لرعا ت  بثبا عليه  نسري 

ىل  إ يلها  وتحو ر  البتكا وا اع  بد إل ا

ت  لخربا ا عىل  تقوم  مة  عا فة  ثقا

صورة  وترسم   ، ملتطورة ا ت  نا إلمكا وا

عىل  يتها  وهو يت  لكو ا معة  جا

يد  لتحد با وهي   ، “ ملي  لعا ا لصعيد  ا

يت  لكو ا معة  جا تتطلع  لتي  ا ية  لرؤ ا

منوطة  مهمة  نها  أ كام   ، تحقيقها ىل  إ

مج  برا مختلف  يف  وطلبتنا  حثينا  ببا

ستعمل  ين  لذ وا  ، لعليا ا ت  سا را لد ا

رفهم  ومعا تهم  وخربا هم  جهود

تصنيف  رفع  عىل  عة  ملتنو ا تهم  قا وطا

. ملياً عا نتها  ومكا يت  لكو ا معة  جا

م  لتزا ا عىل  لسند  ا  . د . أ د  شد وقد 

ه  رد موا بتسخري  ث  ألبحا ا قطاع 

لبحث  ا ة  جود لرفع  ته  قا وطا

ل  خال من  يت  لكو ا معة  جا يف  لعلمي  ا

 ، ت ما لخد وا  ، ملتوفر ا عم  لد ا م  نظا

فآت  ملكا وا  ، ت يا ألولو وا  ، مج لربا وا

تشجيع  نب  جا ىل  إ  ، لتشجيعية ا

فضل  أ يف  ثها  بحا أ نرش  عىل  ت  لكليا ا

)25 ص  ...... )تتمة    
 الفائزون بالجوائز
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الطب كلية   ، امليكروبيولوجي  قسم   – مصطفى  سامل  أبو  أ.د.   •

والبرتول الهندسة  كلية  الكهربائية،  الهندسة  قسم   – الهادي  عبد  محمود  فهمي  سمري  أ.د.   •
      

               

   

الطب. كلية   ، األطفال  الحرز – قسم طب  وليد  د.   •

 

اإلدارية. العلوم  كلية   ، املحاسبة  قسم   – املطريي  راشد  د. عيل   •

                                                         

العلوم. كلية   ، الكيمياء  قسم   – هاشم طحل  أحمد  د.   •

العلوم. كلية   ، الكيمياء  قسم   – محمد  مسلسم  أحمد   •

الطب. كلية  املايكروبيولوجي،  قسم   – الوثيقي  عيل  فاتن   •

 

الرتبية.  كلية  التدريس،  وطرق  املناهج  قسم   – صفر  حسن  عامر  د.   - 1

”.The students perspective of  online training @ Kuwait University“  :البحث عنوان 

ثري  لتأ ا مل  عا ت  ا ذ ملية  لعا ا ملجالت  ا

 . يل لعا ا

عىل  يضاً  أ لقطاع  ا تركيز  وسيقع 

لكويت  ا معة  جا يف  لقوة  ا ط  نقا ير  تطو

توفري  بهدف   ، لتحتية ا لبنية  ا يز  وتعز

إلبداع  ا تشجع  مالمئة  علمية  بيئة 

نحو  لكليات  با وتدفع  ر  البتكا وا

ثها  بحا أ يف  لجودة  ا مفهوم  يز  تعز

بعد  وتم  ملي.  لعا ا العتامد  ا غ  وبلو

ئزين  لفا ا أسامء  عن  إلعالن  ا ذلك 

يل: لتا كا ئز  لجوا ا ت  فئا مبختلف 

 

   ...  )من صفحة 24 (               الفائزون بجوائز الباحث المتميز وأفضل باحث من الشباب

)26 ص  ...... )تتمة    
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اإلدارية. العلوم  كلية  االقتصاد،  قسم   – الشمري  نايف  د.   -2

”.Foreign Direct Investment in Developing Asia According to Location Advantage Hypothesis“ البحث:     عنوان 

اإلدارية. العلوم  كلية  االقتصاد،  قسم   – الشمري  نايف  د.   -3

”.GCC Trade Potentials with EU Members“  :البحث    عنوان 

 

 . اإلسالمية  والدراسات  الرشيعة  كلية  وأصوله،  الفقه  قسم   – الفزيع  محمد  د.   -1

”Legitimate censorship over cooperative insurance companies, the strengths and weaknesses“ :البحث    عنوان 

اآلداب. كلية   ، الفلسفة  قسم   – املعلم  محسن  السيد   -2

”The logical nature of  pilgrims“ البحث:  عنوان     

 

الرتبية كلية   – الرتبوي  والتخطيط  اإلدارة  قسم  العتيبي،  الله  عبد  أسامء   -1

Perceptions of  Educational Leaders at the Ministry of  Education in Kuwait about Applying Educa�     عنوان البحث:

 tion Professionalization Standard

الحقوق. كلية   – الخاص  القانون  قسم   ، الفريح  العزيز  عبد  حصة   -2

The English judiciary’s way in interpreting the applicable law clause in the Islamic Funding Con� البحث:      عنوان 
.tracts

 

العلوم. كلية   – الفيزياء  قسم  الرفاعي،  طارق  د.   -1

”Long�Lived Gamma Emitters in Incense“ البحث:  عنوان     

الهندسة    امليكانيكية-كلية  الهندسة  قسم   ، النغدون  وتريينس  الهاجري،  صالح   ، املزروعي  الله  عبد  الفضالة،  خالد  د.   -2

 .     والبرتول 

 Evolution of  Microstructure and microhardness in pure copper after processing by high pressure البحث:      عنوان 
torsion

  

العلوم. –كلية  الكيمياء  قسم   ، مقصيد  سعد  د.   -3

”Water Soluble phthalocyanine in non�aggregated form to enhance photodynamic cancer treatment   “   :عنوان البحث   

العلوم.  كلية   – الكيمياء  قسم   ، ديب  حسن  هشام  د.   -1

”Enantio and Regioselective Biocatalytic Transesterification of Carbonate�Ester Bifunctional Compounds“ البحث:     عنوان 

26

OVPR Research Quarterly 

26

OVPR Research Quarterly 

   ...  )من صفحة 25 (               الفائزون بجوائز الباحث
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العلوم.  كلية   – البيولوجية  العلوم  قسم  محمود،  هدى  ود.  الدهش  لولوة   -1

”The role of  oil degraders in survival of  corals in oil contaminated environments“ البحث:  عنوان 

. والبرتول  الهندسة  كلية   – البرتول  هندسة  قسم   ، الصفران  عيىس  ود.  القناعي  خالد   -2

”Investigation of Heavy Oil Two-Phase Flow Pattern Transition in Horizontal and Slightly Inclined Pipelines“:عنوان البحث

العلوم. كلية   – البيولوجية  العلوم  قسم  الغربليل،  دنيا  ود.  الفصام  فاطمة   -3

”Marine Microbial Colonization & Degradation of  Wood in Kuwait“:البحث عنوان 
 

 

الصيدلة. كلية   – يدافيوغو  إ يڤان  إ ود.  إزياموزي  تشارلز  أ.د.   -1

)براءة   ”   Enhydrazone esters for treating asthma, allergy and inflammation“ بعنوان  البحث  عن  االخرتاع  براءة   

.)2012 ديسمرب   4 بتاريخ   US 8,324,422 B2  : رقم  االخرتاع 

والبرتول. الهندسة  كلية   – الكيميائية  الهندسة  قسم  البحري،  الجليل  عبد  طارق  د.   -2

 Apparatus and method for measuring the properties of  petroleum fractions and pure“ بعنوان:  البحث  عن   

.)2012 11 ديسمرب  بتاريخ   US 8,332,162 B2  : رقم  االخرتاع  )براءة   ”   hydrocarbon liquids by light refraction

العلوم.  كلية   – البيولوجية  العلوم  قسم  منترص،  مجدي  د.   -3

 20 بتاريخ   US 8,138,390 B2  : رقم  االخرتاع  )براءة   ”  Biological control Agent for Plants  “ بعنوان:  البحث  عن   

.)2012 مارس 

الرتبية.  كلية   – التدريس  وطرق  املناهج  قسم  الجعفر،  عاشور  عيل  د.   -4

 Timepiece with multiplication Table Display and Method of  Teaching Multiplication“ بعنوان:  البحث  عن   

.)2012 أغسطس   7 بتاريخ   US 8,238,200 B2  : رقم  االخرتاع  )براءة   ”  Tables

الطب. –كلية  النووي  الطب  قسم   ، السعيدي  فاطمة  د.   -5

 20 بتاريخ   US 8,314,080 B2  : رقم  االخرتاع  )براءة   ”  Method of  treating Type 1 diabetes“ بعنوان:  البحث  عن   

.)2012 نوفمرب 

والبرتول. الهندسة  كلية   – الكهربائية  الهندسة  قسم  النسيم،  الرحمن  عبد  أسامة  د.   -6

 US  : رقم  االخرتاع  )براءة   ”  Cam Controlled Electromechanical Rotary Power Inverter“ بعنوان:  البحث  عن   

.)2013 مايو    7 بتاريخ   8,437,159 B2

كلية   – امليكانيكية  الهندسة  قسم  النقي،  رحاب   ، أحمد  منى  العجيل،  حصة  العوفان،  ريم  الهدهود،  سارة  الطالبات:  د.   -7

  17 بتاريخ   US 8,157,159 B2  : رقم  االخرتاع  )براءة   ”Flipping trash can“ بعنوان:  البحث  عن  والبرتول.   الهندسة 

.)2012 إبريل 

الهندسة  كلية   – امليكانيكية  الهندسة  قسم  القبندي،  الوهاب  عبد  الجمعان،  أحمد   ، العيىس  محمد  العويض،  حنان  الطلبة:  د.   -8

7  نوفمرب 2012(. عن البحث بعنوان: “Can Crusher ” )براءة االخرتاع رقم : US 8,307,763 B2 بتاريخ  والبرتول.  

   ...  )من صفحة 26 (               الفائزون بجوائز الباحث
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ميكنهم  الجارية،  أبحاثهم  مشاريع  عىل  الخدمة 

تقديم طلباتهم لقطاع األبحاث باستخدام الرابط 

http://www.rsonline.ku.edu.kw/:اآليت

  RSnews/Eng_Editting.aspx

أما الباحثون الراغبون يف الدفع للحصول عىل هذه 

بشكل  مخطوطاتهم  تسليم  فيمكنهم  الخدمة 

مبارش ملجموعة Nature للنرش )NPG( عىل موقع 

مراجعة اللغة : 

 https://languageediting.nature.com

لتسليم   15% مقداره  خصم  عىل  والحصول 

وتقدم   . للمجموعة  مبارش  بشكل  مخطوطاتهم 

الوثيقة التالية اإلرشادات الالزمة للتقديم املبارش 

للمخطوطات:  

http://www.rsonline.ku.edu.kw/RSNews/

UploadFiles/upload_manuscript.pdf

املستمرة نحو تحسني وتعزيز  استكامالً لجهوده 

خدماته ، أعلن قطاع األبحاث مؤخراً عن خدمة 

الكليات  باحثي  اإلنجليزية إلفادة  اللغة  مراجعة 

البحثية،  أوراقهم  جودة  رفع  عىل  ومساعدتهم 

املجالت  أفضل  يف  للنرش  طريقها  تجد  حتى 

وعامل  العايل  التصنيف  ذات  املحكمة  العاملية 

الخدمة  الهدف من تقديم هذه  التأثري. ويتمثل 

يف تحسني مستوى املخطوطات واألبحاث باللغة 

اإلنجليزية ، مام يضمن الوضوح اللغوي والدقة، 

البحثية  لألوراق  العالية  الجودة  أسس  وهي 

املؤثرة علمياً واملقبولة للنرش يف املجالت العاملية 

املحكمة. 

وقد أسس قطاع األبحاث هذه الخدمة بالتعاون 

 ،)NPG( للنرش Nature والتنسيق مع مجموعة

حيث تم اإلعالن عنها يف أكتوبر 2013 . وتتضمن 

خدمة )NPG( ملراجعة اللغة اإلنجليزية ما ييل:

مراجعة	ذات	جودة	عالية	يجريها	مراجعون	 	•

تعترب اللغة اإلنجليزية لغتهم األم.

 

أو	 فنية	 أو	 علمية	 خلفية	 ذوو	 املراجعون	 	•

طبية ذات صلة باملجال البحثي للباحثني.

28

OVPR Research Quarterly 

لنرشها املخطوطات  جودة  لرفع  تهدف  الجديدة  الخدمة 
التأثري عامل  ذات  العايل  التصنيف  مجالت  يف   

وثقافياً.  واجتامعياً  واقتصادياً  سياسياً 

املاجستري  أطروحات  سلسلة خالصات  هـ- 

الخليج  مبنطقة  املتعلقة  والدكتوراه:  
العربية.  والجزيرة 

املاجستري  أطروحات  إىل  الدليل  و- 

والدكتوراه: 
حول  الرئيسة  املعلومات  ويوثق   

أطروحات املاجستري والدكتوراه التي تركز 

العربية  والجزيرة  الخليج  منطقة  عىل 

يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  املقدمة 

دول  جامعات  يف  أو  الكويت  جامعة 

يصدر يف  الخليجي، حيث  التعاون  مجلس 

جزئني. 

وبشكل عام، تقدم جميع هذه اإلصدارات   

املؤسسية  للتطورات  متكاملة  صورًة 

جامعة  يف  العلمية  واألنشطة  للربامج 

العلمية  اآلفاق  توسعة  بهدف  الكويت 

املتميز  الحضور  وتحقيق   ، الجامعية 

قوتها  أسس  عىل  عاملياً  الكويت  لجامعة 

أفضل  يف  املنشورة  أبحاثها  وتأثري  العلمية 

املجالت العاملية املحكمة. 

مدير  نائب  مكتب  إصدارات  تعمل  لذلك،   

...  )من صفحة 21 (                لألبحاث   الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات 

)29 ص  ...... )تتمة    

www.ovpr.kuniv.edu/research

الجودة  مستوى  لتقييم  إضافية  مراجعة   •

لكل ورقة بحثية يجريها مراجع أول ذا خربة 

متقدمة.

تحويل رسيع وتوصيل موثوق ومعتمد.  •

توصيات بعد املراجعة تساعد الباحث عىل   •

تطوير مهارات الكتابة.

 

تكاليف  األبحاث  قطاع  سيغطي  جانبه،  من 

خدمات مراجعة اللغة لألوراق التالية:

املخطوطات التي يكون فيها املؤلف الرئيس   .1

أو املراسل استاذاً مساعداً يف جامعة الكويت. 

سلفة  مشاريع  عن  الناتجة  املخطوطات   .2

.)RIG( البحث التمهيدي

األولويات  مشاريع  عن  الناتجة  املخطوطات   .3

البحثية. 

وتؤهل الخدمة الباحثني أيضاً لتغطية تكلفة خدمة 

)املرصوفات  األبحاث  سلفة  من  اللغة  مراجعة 

ولهؤالء  الجارية.  أبحاثهم  مشاريع  عىل  الجارية( 

للغة،  مجانية  مراجعة  عىل  للحصول  املؤهلون 

أو من لديهم ميزانية كافية لتغطية تكلفة هذه 
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ية  وتسو  ، لعاملة ا وتعيني   ، ت  ملشرتيا ا

 . ث( ألبحا ا سلفة  ( ية  ر لجا ا ت  املرصوفا

لتعديالت  ا هذه  من  لهدف  ا يتمثل  و

 ، ملؤسسية ا لعلمية  ا ألسس  ا ية  تقو يف 

عية  ا بد إل ا ت  را لقد ا ير  وتطو

ث  ألبحا ا وتشجيع   ، ت للكليا

ث  ألبحا ا ت  طلبا ل  خال من  ملبتكرة  ا

يف  لعلمية  ا لقيمة  وا لة  ألصا ا ت  ا ذ

 ، لتطبيقية وا سية  ألسا ا لعلوم  ا ل  مجا

 ، ت  نيا إلنسا وا ب  ا آلد ا ل  مجا ويف 

د  يجا إ و لعلمية  ا ت  ا لتعقيد ا ول  لتنا

ا  هذ يوّجه  و  . لها ملالمئة  ا لحلول  ا

 ، معية لجا ا ث  ألبحا ا حركة  ف  لهد ا

يف  ملستمرة  ا ث  ألبحا ا قطاع  جهود  مع 

ث  ألبحا ا ط  نشا نحو  ت  لكليا ا توجيه 

ت  ا ء إلجرا ا من  سلسلة  عرب  ملمولة  ا

لتشجيعية  ا فآت  ملكا وا ملبسطة  ا

ز  نجا إ نحو  لسعي  ا تعزز  لتي  ا

لتي  ا لية  لعا ا ة  لجود ا ت  ا ذ ث  ألبحا ا

وتحقق  ملجتمع  ا ت  جا حتيا ا تلبي 

 . ملعرفة وا لعلوم  ا م  تقد

بيئة  لتوفري  يضاً  أ لقطاع  ا يسعى  و

ير  تطو ل  خال من  مالمئة  علمية 

ت  ما لخد ا وتوفري  لتحتية  ا لبنية  ا

حثني  لبا ا ول  متنا يف  ملستوى  ا ملية  عا

ت  ا ذ لية  لعا ا ة  لجود ا ث  بحا أ ز  إلنجا

 . ملتميز ا لعلمي  ا ثري  لتأ ا

تنظيم  تم   ، حثني لبا ا ت  وملعلوما

لفصول  ا حسب  لكرتوين  إل ا ليل  لد ا

لوصول  ا حة  إلتا ة  د ملحد ا د  ملوا وا

عرب  فقرة  و  أ ة  د ما ألي  لفوري  ا

لعلمي  ا ملجتمع  ا يجعل  مام   ، لنقر ا

ت  ملعلوما ا ث  بأحد مة  تا ية  را د عىل 

 . ث ألبحا ا ملنح  ملنظمة  ا نني  لقوا وا

لكرتوين  إ كمرجع  ليل  لد ا يعمل  و

ث  ألبحا ا يع  ر مشا د  ا عد إ يسهل 

م  يقد حيث   ، ها وتنفيذ وتسليمها 

ة  ملعتمد وا ملوثوقة  ا ت  ملعلوما ا

 . نني لقوا وا ت  ا ء إلجرا ا ث  أحد حول 

من  لثة  لثا ا لنسخة  ا طالق  إ ومع 

ب  جذ ىل  إ لقطاع  ا ف  يهد  ، ليل لد ا

ث  ألبحا ا ل  مجا نحو  ت  لكليا ا م  هتام ا

يري  معا عىل  ظ  لحفا وا  ، ملمولة ا

يت  لكو ا معة  جا ث  بحا أ يف  ة  لجود ا

 ، لتشجيعية ا فآت  ملكا ا ل  خال من 

ت  ملخرجا ا ز  نجا إ نحو  حثني  لبا ا فع  ود

وغري  ملمولة  ا ث  ألبحا ا عن  ملتميزة  ا

ملجالت  ا فضل  أ يف  ملنشورة  وا ملمولة  ا

ملية  لعا ا لشهرة  ا ت  ا ذ لعلمية  ا

  )J C R ( س مقيا حسب  يل  لعا ا ثري  لتأ وا

ث  بحا أ يد  لتحد ملياً  عا ملعتمد  ا

 . لية لعا ا ة  لجود ا

ث  ألبحا ا قطاع  طموح  وسيستمر 

ث  بحا أ ة  جود لرفع  د  لصد ا ا  هذ يف 

د  يحد حيث   ، يت  لكو ا معة  جا

غ  لبلو لالزمة  ا ت  ملتطلبا ا لدليل  ا

ت  ا ذ ملتميزة  ا لبحثية  ا ت  ملخرجا ا

 . ملي لعا ا د  العتام ا

دعم  ءات  وإجرا عد  قوا دليل  يعترب   ، لذلك 

واضحاً  مرجعاً   2013 لعلمي  ا لبحث  ا

ملعلومات  ا للباحثني  يقدم  اً  ومحدد

ملنح  ا ءات  وإجرا آليات  حول  ملبارشة  ا

عىل  ويعمل  لكويت،  ا معة  جا يف  لبحثية  ا

ألبحاث  ا طلبات  د  إعدا مهمة  تسهيل 

لسياسات  ا مع  فق  لتوا با لكليات  ا عىل 

جامعة  يف  ملطبقة  ا لية  لحا ا نني  لقوا وا

مراحل  جميع  لدليل  ا ويعرض  لكويت.  ا

 ، وتنفيذها  ، عتامدها وا  ، ريع  املشا تقديم 

مام   ، رتها وإصدا ريرها  تقا د  وإعدا

فهم  أهدا تحقيق  لباحثني  ا عىل  يسهل 

ر  إصدا ومع  وجه.  أكمل  عىل  لبحثية  ا

إللكرتوين   ا لدليل  ا من  لجديدة  ا لنسخة  ا

أقىص  لباحثني  ا يحقق  أن  لقطاع  ا يأمل 

لخدمات  وا در  املصا من  دة  استفا

لبحثية  ا فهم  أهدا لتحقيق  ملتوفرة  ا

وهو   ، ملياً  عا ملعتمدة  ا املخرجات  نتاج  إ و

يت  لكو ا معة  جا تسعى  لذي  ا لهدف  ا

 . لتحقيقه حثيثاً  سعياً 

 دليل قواعد وإجراءات دعم البحث
العلمي 2013

وتعددها  بتنوعها  لألبحاث  الجامعة 

املوثوقة  العلمية  املعلومات  أيصال  عىل 

ومع  وعاملياً.  محلياً  واملهتمني  للقراء 

االلتزام  من  الرحلة  هذه  استمرار 

القطاع  يستعد  الهدف،  هذا  بتحقيق 

...  )من صفحة 28 (                لألبحاث   الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات 

الجديدة  اإلصدارات  إلنتاج  حالياً 

األشهر  خالل  إنتاجها  مبواعيد  للوفاء 

لقادمة.  ا

العلمي  املجال  إبقاء  هدف  وسيظل   

بؤرة  يف  الكويت  جامعة  يف  والبحثي 

أولويات  رأس  عىل  العاملي  االهتامم 

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  مكتب 

املكانة  لتحقيق  األمد  طويل  التزام  وهو 

املنشودة.  العاملية 

...  )من صفحة 4 (               إصدار الدليل اإللكتروني
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الثالثة.  املرحلة  يف  ميغاواط   2000 إىل  ورفعها 

وسيتم متويل املرحلة األوىل من قبل الحكومة، 

بينام سيتم عرض املرحلتني الثانية والثالثة عىل 

املستثمرين بنظام )BOT( عىل مدى 25 عاماً. 

بني  مشرتكاً  مرشوعاً  الشقايا  مرشوع  ويعترب 

لألبحاث  الكويت  ومعهد  واملاء  الكهرباء  وزارة 

الوزارة برشاء مخرجات  العلمية، حيث ستقوم 

الطاقة للمرشوع ، كونها املنتج واملوزع الوحيد 

للكهرباء يف دولة الكويت. 

عالية  الضوئية  الخاليا  بأن  يارس  د.  ويؤمن 

الكويت  لدولة  جاذبة  صناعًة  تعترب  الكفاءة 

وإلنتاج  الطاقة.  من  الذايت  االكتفاء  لتحقيق 

ذات  بلورية  سيليكونية  ضوئية  خاليا  وحدات 

الخاليا  تكنولوجيات  أكرث  أحد  عالية،  كفاءة 

الضوئية استخداماً وانتشاراً ، تذهب نسبة عالية 

اهتامم  تجدد   ، الحايل  الوقت  ويف  اإلنجليزية. 

للطلب  استجابًة  املجال  هذا  يف  الكويت  دولة 

إىل  الدولة  تهدف  حيث   ، الطاقة  عىل  املتزايد 

إنتاج 15 % من الكهرباء من املصادر املتجددة 

مع حلول العام 2030.
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أن  يتوقع  و  السطح.  مساحة  من   %  5 عن 

التيار  زيادة  إىل  التحسينات  تلك  تؤدي 

مليل   34 إىل  املختربية  للخلية  الضويئ 

تحويل  كفاءة  إىل  و  املربع  للسنتيمرت  أمبري 

 .%  16-15 بني  ترتاوح  فوتوفولتية 

و   %2 عن  يزيد  ال  ضويئ  إنعكاس  إىل 

الضوء  النتشار  أفضل  خصائص  تحقيق 

الخلية  سمك  تحديد  مع  الخلية.  داخل 

تزيد  أال  عىل  تقريباً  ميكرومرت   25 عند 

األمامي  للسطح  املعدين  الطرف  تغطية 

أمثل. خلفي  عاكس  تواجد  مع  بع  ملر ا

توضح الدراسة أن زيادة حرص الضوء تؤدي 

فقط   %  8 ب  تقدر  محدودة  زيادة  إىل 

السطح  عىل  من  الضوء  إلنعكاس  نتيجة 

الخلية  داخل  إنتشاره  عدم  و  األمامي 

املحدودة  اإلمكانيات  إىل  و  مثىل  بطريقة 

عىل  املتواجد  املسامي  السيليكون  لعاكس 

الخلية  أن  تبني  أنه  كام  الخلفي.  السطح 

مرتفع  إندماج  إعادة  من  تعاين  املختربية 

و  األمامية  األسطح  عىل  التيار  لحامالت 

 . لخلفية ا

يف   20% إىل  تصل  زيادة  الدراسة  تتوقع  و 

ذلك  أن  إال  أمثل  تواجد عاكس خلفي  حالة 

يف  التنفيذية  الناحية  من  مطروحا  ليس 

الدراسة  أن  ومبا  األقل.  عىل  الحايل  الوقت 

تعديل  جدوى  عدم  تتوقع  املعروضة 

تكوينها  عن  املسامي  السيلكوين  العاكس 

بالزيادة  اإلكتفاء  إىل  متيل  فهي  الحايل 

العاكس  من  الضويئ  التيار  يف  املحققة 

عىل  العمل  و  الحايل  املسامي  السيلكوين 

أداء  تحسني 

من  الخلية 

التحييد  خالل 

يئ  با لكهر ا

األمامية  لألسطح 

الخلفية  و 

إعادة  من  للحد 

و  اإلندماج 

الخصائص  تحسني 

للسطح  الضوئية 

ذلك  و  األمامي 

طبقات  بإختيار 

مضادة  مثىل 

س  نعكا لإل

وتحسني  الضويئ 

تخشني  وسائل 

للوصول  السطح 

  
   ...  )من صفحة 16 (               تحليل الخاليا الشمسية السيليكونية

للكهرباء  التكاليف  من 

رقائق  إلنتاج  املطلوبة 

الجودة  عالية  سيليكونية 

املذاب.  السيليكون  من 

الكويت  كهرباء  وستساعد 

التكلفة  ذات  املدعومة 

 Euro/KWh( املنخفضة 

0.01  <( عىل إنشاء صناعة 

مام  محلية،  ضوئية  خاليا 

يف  عالية  تنافسية  سيوفر 

سوق الخاليا الضوئية. 

 

يف الواقع ، تنبهت دولة الكويت ألهمية الطاقة 

املتجددة يف املنطقة منذ عام 1984 ، حيث كانت 

الشمسية  الطاقة  مجال  نحو  تتجه  دولة  أول 

الكويت  مدرسة  يف   BIPV ألواح  باستخدام 

السيليكونية   الشمسية  الخاليا     ...  )من صفحة 11 (               تكنولوجيا 

مع  الخلية  سمك  يف  كدالة  التيارالضويئ   )2(: الشكل 

حصاد  السوداء:  الرموز   . الخلفي  االنعكاس  وبدون 

الرموز   - املختربية  للخلية  التيارمامثل  لحامالت  جزيئ 

التيار.  لحامالت  كيل  حصاد  املفتوحة: 

رضورة االهتامم بعامل تكرار العواصف الرملية 
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يف  للنرش  قابلة  استثنائية  مخرجات  األويل 

لتعلن  العايل،  التصنيف  ذات  العاملية  املجالت 

من  األوىل  للمرحلة  الناجح  االستكامل  عن 

الدراسة  أداء  عن  نتج  عام،  بشكٍل  الدراسة. 

عىل  اختباراً   388 إنجاز  املرحلة  هذه  خالل 

 15 تضمنت  التي  والبذور  والفواكه  األوراق 

ويف  لألكل.  الصالحة  النباتات  من  مختلفاً  نوعاً 

املعلومات  ، الزالت عملية جمع  السياق  هذا 

من  وغريها  كاين  إيرين  طريق  عن  مستمرة 

لسجل  إضافتها  لتتم   ، حديثاً  املدربني  األفراد 

الحالية.  البيانات 

فوائد  أحد  تتعلق  الحايل،  الوقت  ويف 

شجرة  لفاكهة  امليكانييك  بالوصف  الدراسة 

من  نوع  وهو   Sacoglottis gabonensis

من  كثرية  أنواع  عليه  تعتمد  الذي  األشجار 

قرد  ومنها  لبقائها،  كقوٍت  العليا  الثدييات 

يعيش  أنه  يبدو  الذي  السخامي  املانغايب 

وقد   . بالجوز  الشبيهة  بذورها  عىل  فعلياً 

مستقبيل  لتعاون  األبواب  الدراسة  فتحت 

أوهايو  والية  وجامعة  الكويت  جامعة  بني 

 ، املشرتكة  األبحاث  إلنجاز  فلوريدا  وجامعة 

تفاصيلها.  نقاش  حالياً  يتم  حيث 

متابعات  املهمة  هذه  تطلبت  حيث   ، املنتزه 

لتحديد  القردة  مجموعات  ملختلف  مستمرة 

العينات  أخذ  ومع  املحددة.  الغذائية  عاداتها 

إيرين  بتعليم  آدم  د.  قام  املطلوبة،  الغذائية 

والية  جامعة  من  دكتوراه  طالبة  كاين، 

وكيفية  األساسية  امليكانيكية  املبادئ   ، أوهايو 

البيانات  إلنتاج  االختبارات  يف  تطبيقها 

لدى  التغذية  إليكولوجيا  أعمق  فهم  وتسهيل 

إعداد  وقت  ويف  املنتزه.  يف  العليا  الثدييات 

البيانات  تجمع  إيرين  تزال  ال  التقرير،  هذا 

بينام  العليا،  الثدييات  أنواع  مختلف  حول 

آخرين.  باحثني  لتدريب  تستعد 

الوطني   )Taµ( منتزه  آدم  د.  وصف  وقد 

يوفر  حيث  امليدانية،  للدراسة  مثالية  كبيئة 

العالقة  وتعلم  والفهم  للمالحظة  مذهلة  فرصاً 

 . الغابة  داخل  والنباتات  العليا  الثدييات  بني 

من  نوعاً   47 يفوق  ملا  موطناً  املنتزه  ويعترب 

العليا،  الثدييات  من  نوعاً   11 منها  الثدييات، 

إضافًة  وغريها.  والفهود،  القزم،  النهر  وفرس 

من  نوعاً   250 من  أكرث  املنتزه  يف  ذلك،  إىل 

والربمائيات،  الزواحف  من  نوعاً  و40  الطيور، 

عدٌد  ويعتمد  الالفقاريات.  من  ضخم  وعدد 

واملتنوعة  املختلفة  األحياء  هذه  من  كبري 

العليا  النباتات  من  نوع   1300 من  أكرث  عىل 

الفهم  يعترب  لذلك  للغذاء،  رئيس  كمصدٍر 

الغذائية  للسلسلة  املتعمق 

األبحاث  من  رئيساً  جانباً 

املستمرة يف املوقع. وعىل تنوع 

املنتزه  يف  متت  التي  األبحاث 

عىل مدى سنوات طويلة، يظل 

الشمبانزي  بقرد  شهرياً  املوقع 

وطريقته  يستوطنه  الذي 

األحجار  استخدام  يف  املذهلة 

وهو  الهند،  جوز  مثرة  لفتح 

منُطٌ سلويك تم اكتشافه من 30 

اكتشاف  تم   ، ومؤخراً   . عاماً 

السخامي  املانغايب  قرد  تفوق 

املهمة  يف  القرود(  أنواع  )أحد 

يف  واملتمثلة  ميكانيكاً  الصعبة 

العمالق  الصلب  الجوز  فتح 

متت  وقد  أسنانه.  باستخدام 

من  القرود  هذه  سلوك  دراسة 

عىل  ماكجرو  سكوت  د.  قبل 

دراساته  أنتجت  حيث  عديدة،  سنوات  مدى 

الغذائية  العادات  حول  ضخمة  معلومات 

أن  املمكن  من  والتي  وغريها،  القرود  لهذه 

للخصائص  امليدانية  باملعايري  اآلن  تستكمل 

 . األغذية  لهذه  امليكانيكية 

آدم  للدكتور  البحثية  املهمة  حققت  وقد 

معلومات  بتجميع  املتمثلة  األساسية  أهدافها 

حول  قيمة  ميكانيكية 

العليا  الثدييات  غذاء 

الطبيعية.  املنتزه  بيئة  يف 

وستقدم هذه املعلومات 

للطبيعة  أعمق  فهاًم 

ملصادر  امليكانيكية 

العليا،  الثدييات  غذاء 

فريدة  فرصًة  يعترب  مام 

والتقنيات  الخربات  لنقل 

باالختبارات  الخاصة 

لفريق  البيوميكانيكية 

الباحثني.  من  عاملي 

تنتج  أن  املتوقع  ومن 

تم  التي  املعلومات  هذه 

البحث  هذا  يف  جمعها 

قرد المانغابي السخامي

   ...  )من صفحة 22 (               باحث ما بعد الدكتوراه
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منواً   2013/2012 األكادميي  العام  سجل 

 ، الكليات  أبحاث  نشاط  يف  مسبوق  غري 

 600 حاجز  املشاريع  عدد  تخطى  حيث 

 606 بإجاميل  األوىل  للمرة  بحثي  مرشوٍع 

البحثي  النشاط  عموم  شكلت  مشاريع 

دورة  خالل  الكويت  جامعة  يف  املمول 

إىل   2012 سبتمرب  )من  واحدة  أكادميية 

نسبة  بلغت   ، إحصائياً   .)2013 أغسطس 

متخطية  الكليات  أبحاث  يف   %  6.3 النمو 

السنة  خالل  املسجلة  مرشوعاً   570 إجاميل 

حافظت  وبينام   .2012/2011 املاضية 

يف  الفعالة  مشاركتها  عىل  الكليات  جميع 

شهد  األبحاث،  لقطاع  البحثية  املنح  مجال 

لكلية  األوىل  املشاركة   2013/2012 العام 

املنشـأ  حديثة  الحاسوب  وهندسة  علوم 

لطلبها  بتقدميها  املمولة  األبحاث  مجال  يف 

عىل  العمل  يجرى  وبينام   . األول  البحثي 

لتلقي  األبحاث  قطاع  يتطلع   ، الطلب  هذا 

املنشأة  العامرة  كلية  من  مامثلة  طلبات 

 2013/2012 العام  شهد  وقد   . حديثاً 

املنح  نشاط  أسس  صياغة  إعادة  أيضاً 

بأكمله  النظام  وتطوير  بتحديث  البحثية 

قواعد  دليل  من  الثالثة  النسخة  إلصدار 

خالل  العلمي  البحث  دعم  وإجراءات 

توفري  مع   ،  2014/2013 األكادميي  العام 

التسهيل  من  للمزيد  اإللكرتوين  الدليل 

عىل  الدليل  احتوى  وقد   . الباحثني  عىل 

جانب  إىل  املرنة،  والقوانني  املبسطة  املواد 

يتطلع  حيث  املتعددة،  واملزايا  الخدمات 

عىل  الباحثني  إقبال  مضاعفة  إىل  القطاع 

املشاريع  إلنجاز  املمولة  األبحاث  نشاط 

والتي  العالية  الجودة  ذات  البحثية 

وتسعى  واألولويات  القضايا  تتناول 

لخدمة  املالمئة  العلمية  الحلول  إليجاد 

إسرتاتيجية  وتهدف  واملجتمع.  العلم 

تدشن  المنشأ  حديثة  الحاسوب  وهندسة  علوم  كلية 
األول البحثي  طلبها  بتقديم  البحثي  سجلها 

الخدمات  توفري  إىل  األبحاث  قطاع 

متناول  يف  املبسطة  واإلجراءات  املتطورة 

ودفع  العلمي  اإلبداع  لتحفيز  الكليات 

لذلك،  واالستكشاف.  االبتكار  عجلة 

الطلبات  لتقديم  مفتوحاً  املجال  سيبقى 

متناول يف  املتقدمة  الخدمات  توفري  عىل  تقوم  األبحاث  قطاع  إسرتاتيجية 
االستكشاف وتشجيع  العلمي  واالبتكار  البحثي  اإلبداع  لتحفيز  الكليات 

)33 ص  ...... )تتمة    

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس 2013 )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 العلوم و كلية البنات الجامعية.

الجارية
   

المستكملة قيد الدراسة

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

حالة المشروع

393 181 156 56 جار

125 32 57 36 مستكمل

88 53 31 4 قيد الدراسة

606 266 244 96 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي 2012 /2013
)فترة ستة أشهر من 1 سبتمبر  2012 إلى 31 أغسطس 2013(*

(%64.9(

(%20.6(

(%14.5(

606
510(%73.5(
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الممولة األبحاث  مجال  في  المنح  فئات  إلى  جديدة  فئة  إضافة 
)SRUL( التخصصية  البحثية  والمختبرات  بالوحدات  تختص 

متنوعة فئات  عشر  إلى  عددها  ليرتفع 
العلمية،  والقيمة  األصالة  ذات  البحثية 

مشاركة  تشجيع  عىل  القطاع  يعمل  حيث 

البحث  جودة  مستوى  لرفع  الكليات  جميع 

البحثية  املشاريع  خالل  من  الجامعي  العلمي 

واملبتكرة.    املتقدمة 

املنح  نشاط  بلغ   ، األهداف  هذه  ضوء  ويف 

حيث  النمو،  من  جديدة  مستويات  البحثية 

إىل  العام  هذا  البحثية  املشاريع  عدد  وصل 

الكليات  مشاركة  عموم  تعكس  مشاريع   606

العام  املمولة خالل  األبحاث  مجال  يف  وأدائها 

 393 العدد  هذا  تضمن  وقد   .2013/2012

مرشوعاً  و125   ،)  64.9%  ( جارياً  مرشوعاً 

مستكمالً )20.6 %( ، و88 مرشوعاً قيد الدراسة 

)14.5 %( )الجدول )1(( . وحسب مستويات 

 266( للمشاريع  األكرب  الرتكيز  جاء  التمويل، 

من  األعىل  الفئة  تحت   )%  43.9  - مرشوعاً 

امليزانية )أكرث من 10,000 د.ك.( ، تليها الفئة 

10,000 د.ك.(  4001 د.ك. إىل  الوسطى )من 

جاءت  بينام   ،)%  40.3( مرشوعاً   244 بعدد 

 15.8   - أقل نسبة من املشاريع )96 مرشوعاً 

من  )أقل  امليزانية  من  األقل  الفئة  تحت   )%

إجاميل  بلغ   ، معاً  وبجمعهام   .  ) د.ك.   4001

الوسطى  والفئة  فئة  أعىل  تحت  املشاريع 

مام   ،  )%  84.2( مشاريع   510 امليزانية  من 

األبحاث  نحو  الكليات  اتجاه  تزايد  يوضح 

التخصصات  متعددة  والدراسات  املتعمقة 

ودعامً  متعددة  مصادر  تتطلب  التي  العلمية 

وتعترب  متميزة.  علمية  مخرجات  وتنتج  ضخامً 

التخصصات  لتداخل  مفتاحاً  الدراسات  هذه 

الرشاكات  وبناء  املتنوعة  العلمية  واملجاالت 

تبادل  يتم  حيث  بينها،  والبحثية  العلمية 

واملؤسسات  القطاعات  بني  والخربات  املصادر 

امللّحة  واألولويات  القضايا  لتناول  املختلفة 

الحلول  وإيجاد  العلمية  التحديات  ومواجهة 

وتقدم  املعرفة  تطوير  تعمل عىل  التي  املالمئة 

البرشية. 

تحت  األكرب  املشاريع  تركيز  جاء  أن  وبعد 

الفئة األعىل من امليزانية للعام الثاين عىل التوايل 

القطاع  يتطلع   ،)2013/2012 و   2012/2011(

نحو دعم هذا التوجه يف أبحاث الكليات لتمهيد 

الطريق نحو إنجاز الدراسات الضخمة بالتعاون 

رضورية  خطوة  يف  الخارجية  املؤسسات  مع 

يتم  لذلك،  الكويت.  أبحاث جامعة  نحو عوملة 

متهيد السبل نحو تحقيق هذا الهدف الذي يأيت 

خالل  من  األبحاث،  قطاع  أولويات  رأس  عىل 

املرنة  واإلجراءات  الجاذبة  القوانني  وضع 

واستثامر  اإلبداع  عىل  الكليات  لتشجيع 

لبلوغ  والبحثية  العلمية  طاقاتها  أقىص 
)35 ص  ...... )تتمة    

                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

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

23 2 21 - 5 - 1 2 15 العلوم الطبية المساعدة

20 2 18 - 2 1 8 1 8 اآلداب

17 - 17 - 1 - 6 - 10 العلوم اإلدارية

1 1 1 علوم وهندسة الحاسوب

26 3 23 - 3 - 6 3 14 طب األسنان

19 3 16 2 2 - 1 1 13 التربية

98 16 82 3 12 4 16 9 54 الهندسة والبترول

3 - 3 - - - 1 - 2 الحقوق

120 13 107 3 16 - 21 10 70 الطب

25 - 25 - 6 - 4 - 15 الصيدلة

175 22 153 5 19 3 30 14 104 العلوم

17 - 17 - 2 - 6 - 9 الشريعة

30 4 26 1 2 1 6 2 18 العلوم االجتماعية

32 1 31 - 3 1 9 - 19 كلية البنات الجامعية

606 66 540 14 74 10 115 42 351 اإلجمالي

2 .  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية الجدول رقم 
 ومصدر التمويل  2013/2012 )فترة ستة أشهر من 1 سبتمبر  2012 إلى 31 أغسطس 2013(

*     املصدر :  قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس   2013.     
**   المؤسسات الخارجية.      

) لمستكملة ا و  ية  ر لجا )ا

606
606 88 125 393

518518

...  )من صفحة 32 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات 
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 املوقع االلكرتوين
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م نستغرا ا

 

مل  لخا ا لزمن  ا يدخل  حني  ملهام  ا ز  نجا ا

مهمة،  أول  يف  لبدء  ا قبل  واحدة  مرة 

درجة  عىل  لواحدة  ا كينة  ملا ا لة  مسأ

يف  مها  الستخدا األهمية  من  كبرية 

مها  والستخدا ئل  املسا من  كثري  منذجة 

 . تعقيدا األكرث  االنظمة  جدولة  يف  يضا  ا

ملقرتح  ا أن  نجد  لهدف  ا هذا  ز  النجا

 1995 م  عا يف  وآخرين     T.sen من 

عندهم  ألولية  ا قاعدة  ألن  مناسب  غري 

غري  م  للمها تصلح  ال  ورة  ملتجا ا م  للمها

T.sen يقرتح   ورة،  ملتجا ا

سبقت  ذا  ا نه  إ خاطئة  بطريقة  وآخرين 

ملهمة  ا فان  أخرى  مهمة  معينة  مهمة 

يف  حتى  نية  لثا ا ملهمة  ا تسبق  األوىل 

نقدم  بحثنا  يف  تجاورهام  عدم  لة  حا

عالقات  عىل  تعتمد  ألسبقية  قاعدة 

ورة  ملتجا ا ملهامم  ا بني  ومؤقتة  دامئة 

ذي  برنامج  تصميم  يف  ستستخدم  لتي  وا

ملقرتحة. ا  NP لة   ملسأ مرحلتني 

ملبديئ  ا لرتتيب  ا األوىل  ملرحلة  ا تحدد 

تكن  مل  وإن  ليتها  مثا من  وتتأكد  م  للمها

حتمي.  كحل  لرتتيب  ا ستعترب  متوفرة 

فيها  توظف  مرحلة  تعترب  نية  لثا ا ملرحلة  ا

فة  باإلضا املطورة  لدنيا  ا لحدود  ا بعض 

لحتمى  ا للحل  لتأخري  ا تكلفة  إىل 

فحص  تتفادى  نها  ا لجزئية،  ا للجدولة 

و  لتأثريية  ا لحلول  ا م  باستخدا ملراحل  ا

لحلول. ا شجرة  تختزل  لتايل  با

أن  عىل  لتجريبية  ا ستنا  درا تربهن 

من  كثري  خل  ميكنه  ملقرتح  ا لربنامج  ا

م  باستخدا وبرسعة  لصعبة  ا ئل  املسا

وتوضح  لشخصية،  ا لحاسوب  ا أجهزة 

من  لية  عا نسبة  ن  ا يضا  ا ئج  لنتا ا

قع  لوا ا يف  هي  لحتمية  ا لحلول  ا

لحد  ا أن  يتضح  لية.  مثا بعات  متتا

املطورة،  لدنيا  ا لحدود  ا لحتمي،  ا األعىل 

عىل  مهمة  تأثريات  لها  لتفريع  ا عد  وقوا

توفر  نها  فا ولذلك  لجزئية  ا بعات  ملتتا ا

لشخيص. ا لحاسوب  ا م  باستخدا لوقت  ا

لتي  ا املسألة  أن  اىل  هنا  االشارة  تجدر 

ان  مبعنى  عامة  حالة  تعترب  نتناولها 

منها  تأيت  الواحدة  املاكينة  مناذج 

هذه  فان  وبالتحديد  خاصة  كحاالت 

متدنية  مسألة  عىل  تطبق  العامة  الحالة 

إنجاز  يف  للتباطؤ  نية  لثا ا الدرجة  لة  دا

المتام  لثانية  ا الدرجة  لة  دا وكذلك  املهام 

المتام  املربعات  متوسط  وانحراف  الوقت 

املشرتكة. االوقات  يف  الزمن 

املتجاورة  األسبقية  عالقة  بناء  فان  واخريا 

لبعض  حل  طرق  لتطوير  متديده  ميكن 

عىل  ليا  حا ونعكف  الجدولة.  مسائل 

ئل. املسا تلك  مثل  حل  و  وصف 

وجود في  الواحدة  الماكينة     ...  )من صفحة 15 (               مدولة 

خدمة  تشغيل  عن  األبحاث  قطاع  يعلن 

ما  بكل  لباحث  ا إلحاطة  االنستغرام 

والفعاليات  البحثي  بالنشاط  يتعلق 

وضع  جانب  إىل  القطاع،  ينظمها  لتي  ا

متناول  يف  املتوفرة  والتسهيالت  الخدمات 

لتشجيعهم  الخدمة  هذه  عرب  لباحثني  ا

النشاط  يف  مشاركتهم  مضاعفة  عىل 

البحثي

األبحاث  قطاع  طاقم  بأن  علاًم  ونحيطكم 

اإلجابات  لتقديم  دوماً  االستعداد  أتم  عىل 

واستفساراتكم،  تساؤالتكم  عىل  الوافية 

البحث  لتطوير  مبقرتحاتكم  نرحب  كام 

وميكنكم  الكويت.  جامعة  يف  العلمي 

هاتف:  خالل  من  معنا  التواصل 

 24985207  - 24985291

فاكس: 24838336

http://instagram.com/kuresearch

البحثي  التطوير  قسم  متابعة  ميكنكم  كام 

عىل تويرت

https://twitter.com/research_dd

http://instagram.com/researchddانستغرام

34
www.ovpr.kuniv.edu/research



35

 

النسخة  وتهدف  املأمولة.  العاملية  املكانة 

وإجراءات  قواعد  إصدار  من  الجديدة 

عىل  التسهيل  إىل  العلمي  البحث  دعم 

من  استفادة  أقىص  لتحقيق  الباحثني 

أدائهم  وتعزيز   ، واملصادر  الخدمات 

الجودة  مستويات  أعىل  وبلوغ  البحثي 

سيعمل  جانبه،  من   . أبحاثهم  سجل  يف 

القوانني  وفاعلية  أثر  رصد  عىل  القطاع 

أبحاث  ديناميكيات  تغيري  يف  الجديدة 

تأثريها  ومدى  الكويت،  جامعة  يف  الكليات 

عىل  وإقبالهم  الباحثني  اهتامم  تحفيز  يف 

تتناول  التي  املشرتكة  والدراسات  املشاريع 

العلمية.  والتحديات  األولويات 

جاء  فقد   ، املشاريع  حالة  جانب  من  أما 

املشاريع  بعدد  يتعلق  فيام  واعداً  املؤرش 

األكرث  امليزانية  فئات  من  فئة  أعىل  تحت 

عدد  بلغ  حيث   ، د.ك.   10,000 من 

 ،)% 46.1 181 مرشوعاً ) املشاريع الجارية 

 60.5 واملشاريع قيد الدراسة 53 مرشوعاً  )

 10,000 تتخطى  التي  الفئة  تحت   )%

املشاريع  من  عدٍد  أعىل  بلغ  بينام  د.ك.، 

تحت   )45.6% مرشوعاً-   57 ( املستكملة 

هذه  وتظهر  امليزانية.  من  الوسطى  الفئة 

بعيداً  للكليات  التدريجي  االتجاه  األرقام 

الصغرية  امليزانيات  ذات  املشاريع  عن 

الدراسات  إىل  املحدودة،  واألهداف 

أكرب  مصادر  تتطلب  التي  املتعمقة  الشاملة 

اإلحصائيات  تظهر  حيث   ، أوسع  وخربات 

.))1 ( )الجدول  بوضوح  التوجه  هذا 

فقد  البحثي،  األداء  صعيد  عىل  أما 

واملستكملة  الجارية  املشاريع  قدمت 

العام  خالل  الكليات  ألداء  واضحة  صورة 

 518 اإلجاميل  بلغ  حيث   ،2013/2012

األداء  مؤرشات  أظهرت  وقد  مرشوعاً. 

العلوم  كليات  تفوق  الكليات  حسب 

بقية  عىل  الجامعية(  +البنات  )العلوم 

 34.8 ( مرشوعاً   181 بإجاميل  الكليات 

مركز  كليات  تليها   ، ومستكمالً جارياً   )%

األسنان  وطب  )الطب  الطبية  العلوم 

املساعدة(  الطبية  والعلوم  والصيدلة 

ومستكمالً  جارياً  مرشوعاً   161 بإجاميل 

)اآلداب  واإلنسانيات  فاآلداب   ،)%  31.1 (

والحقوق  والرتبية  اإلدارية  والعلوم 

بإجاميل  االجتامعية(  والعلوم  والرشيعة 

 ،)%  81.1 ( ومستكمالً  جارياً  مرشوعاً   94

مرشوعاً   83 بعدد  والبرتول  فالهندسة 

 .))2 ( )الجدول   )%  16 ( ومستكمالً  جارياً 

قيد  املشاريع  عكست  ذلك،  إىل  إضافًة 

املشاريع  كمية  مرشوعاً(   88 ( الدراسة 

الكليات  بها  تقدمت  التي  الجديدة 

دخلت  حيث   ، املنح  عىل  للحصول 

وخالل  املراجعة.  مرحلة  يف  جميعها 

وهندسة  علوم  كلية  دشنت  العام،  هذا 

ملجال  دخولها  حديثاً  املنشأة  الحاسوب 

لطلبها  بتقدميها  الجامعية  األبحاث 

تعداد  ضمن  دخل  والذي   ، األول  البحثي 

نظراً  والبرتول  الهندسة  كلية  مشاريع 

البحثي.  الرتكيز  ومجال  الهندسة  لعنرص 

 ، الدراسة  قيد  مرشوعاً   )88 ( إجاميل  ومن 

 33 ( الجديدة  املشاريع  من  عدٍد  أكرب  جاء 

كليات  من  مقدماً   )%  37.5  - مرشوعاً  

 27 ( العلوم  كليات  تليها  الطبية،  العلوم 

كليات  كانت  بينام   )%  30.7  - مرشوعاً 

 + والبرتول  )الهندسة  والبرتول  الهندسة 

عن  مسؤولة  الحاسوب(  وهندسة  علم 

 ،  )%  18.2 ( جديداً  مرشوعاً   16 تقديم 

 13.6  - 12 مرشوعاً  ( واإلنسانيات  واآلداب 

الجارية  املشاريع  إجاميل  وبتحليل   .  )%

العلوم  كليات  جاءت   ،) مرشوعاً   393 (

)36 ص  ...... )تتمة    

...  )من صفحة 33 (                الكليات  أبحاث  وجودإحصائيات  في  الواحدة  الماكينة  مدولة 

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

23 1 2 2 - - 1 6 2 9 العلوم الطبية المساعدة

20 - 2 - 1 6 2 - 8 1 اآلداب

17 - 1 - - 3 3 - 8 2 العلوم اإلدارية

1 1 علوم وهندسة الحاسوب

26 - 3 - 1 5 - 6 7 4 طب األسنان

19 2 2 - - - 1 2 9 3 التربية

98 14 1 - 7 10 3 38 21 4 الهندسة والبترول

3 - - - - 1 - - 1 1 الحقوق

120 14 5 - 4 11 6 40 29 11 الطب

25 2 4 - 1 1 2 9 1 5 الصيدلة

175 17 6 1 17 8 8 75 39 4 العلوم

17 - 2 - - 1 5 - 7 2 الشريعة

30 1 1 1 - 5 2 2 15 3 العلوم االجتماعية

32 2 1 - 1 6 3 3 9 7 كلية البنات الجامعية

606 53 31 4 32 57 36 181 156 56 اإلجمالي

الجدول رقم 3.  حالة المشاريع* حسب الكلية ومستويات**  التمويل***   2013/2012
)فترة ستة أشهر من 1 سبتمبر  2012 إلى 31 أغسطس 2013(

39312588

*     املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 أغسطس 2013.  
**  مستويات التمويل اجلديدة-بدأ العمل بها من 1 سبتمبر 2012.   

***    القيمة بالدينار الكويتي.  
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عرش  إىل  عددها  رفع  عىل  سيعمل  مام 

الفئة  هذه  تفعيل  تم  وقد   . مختلفة  فئات 

الطب  لكلية  واحد  مرشوعني،  باعتامد 

يعرضها  حيث  العلوم،  لكلية  واآلخر 

الحالية  الحالة  يقدم  الذي   )5 ( الجدول 

حسب  الكليات  أبحاث  نشاط  لعموم 

املشاريع  إجاميل  وبتوزيع  املنح.  فئات 

فئات  حسب   ) مرشوعاً   93 ( الجارية 

مرشوعاً    235 ( األكرب  النسبة  جاءت  املنح، 

و  الجامعة،  مشاريع  فئة  تحت   )%  59.8  -

املشاريع  فئة  تحت   )%  10.4 ( مرشوعاً   41

تحت   )%  9.9 ( مرشوعاً   39 و  ، الخارجية 

و33  العليا،  الدراسات  طلبة  مشاريع  فئة 

البحث  سلفة  فئة  تحت   )%  8.4 ( مرشوعاً 

تحت   )%  5.1 ( مرشوعاً   20 و  ، التمهيدي 

مرشوعاً   137 ( البحثية  للمنح  متلٍق  كأكرب 

العلوم  كليات  تليها   ،)%  34.9  - جارياً 

فاآلداب   ،)-32.8% مرشوعاً   129 ( الطبية 

 ،  )%  16.3  - مرشوعاً   64 ( واإلنسانيات 

 )%  16  - مرشوعاً   63 ( والبرتول  والهندسة 

الجارية  املشاريع  وبتقييم   .))2 ( )الجدول 

التمويل،  مستويات  حسب  مرشوعاً(   393 (

 - مرشوعاً   181 ( منها  األكرب  الرتكيز  ظهر 

امليزانية  من  األعىل  الفئة  تحت   )%  46.1

156 مرشوعاً  10,000 د.ك. (، ثم  )أكرث من 

)من  الوسطى  الفئة  تحت   )%  39.7 (

 56 10,000 د.ك.(، وأخرياً  4001 د.ك. إىل 

األصغر  الفئة  تحت   )%  14.2 ( مرشوعاً 

3((. أما  4001 د. ك.( )الجدول ) )أقل من 

فقد  مرشوعاً(   125 ( املستكملة  املشاريع 

 45.6  – مرشوعاً   57 ( منها  عدٍدٍ  أعىل  جاء 

امليزانية،  من  الوسطى  الفئة  تحت   )%

الفئة  تحت   )%  28.8 ( مرشوعاً   36 يليها 

املشاريع  من  عدد  أقل  جاء  بينام  األقل، 

تحت   )%  25.6  – مرشوعاً   32 ( املستكملة 

توزيع  وأظهر  امليزانية.  فئات  من  فئة  أعىل 

أعىل  الكليات  حسب  املستكملة  املشاريع 

مرشوعاً   43 ( العلوم  كليات  يف  منها  معدٍل 

كليات  مقارب  بشكٍل  تليها   ،  )%  34.4   -

 ،  )%  25.6  - مرشوعاً   32 ( الطبية  العلوم 

 24  - 30 مرشوعاً  ( واإلنسانيات  اآلداب  ثم 

 16 20 مرشوعاً-  ( والبرتول  فالهندسة   ،  )%

.))3 ( )الجدول   )%

يف  ازدهاراً   2013/2012 العام  شهد  وقد 

إجاميل  بلغ  حيث  املشرتكة،  األبحاث  مجال 

يف  بفاعلية  املشاركة  الخارجية  املؤسسات 

مختلفة.  مؤسسات   10 الكليات  أبحاث 

واملستكملة  الجارية  املشاريع  إجاميل  ومن 

الكويت  جامعة  تعترب  مرشوعاً(،   518 (

 90 ( مرشوعاً   466 متويل  يف  األكرب  الداعم 

املتبقي  العدد  إنجاز  يتم  بينام  منها،   )%

مع  مشرتك  بتمويل   )-10% مرشوعاً   52 (

مؤسسة  تتضمن  خارجية  مؤسسات   10

مرشوعاً   42 ( العلمي  للتقدم  الكويت 

الكويتية  البرتول  ومؤسسة   ،)%  80.1  -

العدد  وباقي   ،)%  3.8  - )مرشوعني 

عىل   )%  1.9 ( واحد  مرشوٍع  بواقع  موزع 

ورشكة  )اليونيسكو،  املتبقية  املؤسسات 

 ، الكويتية  البرتول  ورشكة  الكويت،  نفط 

األمم  وبرنامج  الكويتي،  الوطني  والحرس 

 ،AstraZeneca ورشكة   ، البيئي  املتحدة 

)الجدول   )3M ورشكة   ،Shofu ورشكة 

الدراسة  قيد  املشاريع  بتقييم  أما   .))4 (

منها  مرشوعاً   74 جاء  فقد   ، مرشوعاً(   88 (

 14 و  ، الكويت  جامعة  بتمويل   )%  84 (

)الجدول  مشرتك  بتمويل   )%  16 ( مرشوعاً 

.))2 (

 ، الجديدة  بالتطورات  يتعلق  فيام  أما 

ملجال  جديدة  فئة  األبحاث  قطاع  أضاف 

الوحدات  يف  متثلت  املمولة  األبحاث 

 )SRUL ( التخصصية  البحثية  38(واملختربات  ص  ...... )تتمة    

...  )من صفحة 35 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات 

اإلجمالي 3M SHOFU ASTRA 
ZENECA

 وبرنامج
األمم

 المتحدة
البيئي

 الحرس
 الوطني
الكويتي

 مؤسسة
 البترول
الكويتية

شركة
نفط

البترول

الكويت

شركة
نفط 

الكويت
اليونيسكو

 مؤسسة الكويت

للتقدم العلمي

 جامعة 

الكويت
الكلية

18 - - - - - - - - - 2 16 العلوم الطبية 
المساعدة

18 - - - - - - - - - 2 16 اآلداب

16 - - - - - - - - - - 16 العلوم اإلدارية

23 1 1 - - - - - - - 1 20 طب األسنان

15 - - - - - - - - - 1 14 التربية

83 - - - 1 1 2 1 - - 8 70 الهندسة والبترول

3 - - - - - - - - - - 3 الحقوق

101 - - 1 - - - - 1 - 9 91 الطب

19 - - - - - - - - - - 19 الصيدلة

151 - - - - - - - - - 16 134 العلوم

15 - - - - - - - - - - 15 الشريعة

27 - - - - - - - - - 3 24 العلوم االجتماعية

29 - - - - - - - - 1 - 28 كلية البنات 
الجامعية

518 1 1 1 1 1 2 1 1 1 42 466 518اإلجمالي
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 ، الحدث  خطورة  ومدى  والعواقب 

أوجه  لتقييم  األصول  باستخدام جرد 

والتكاليف  الفوائد  وتحليل  الضعف، 

ومضاعفة  املخاطر  إدارة  أجل  من 

املرونة.

 

أ.د.  محارضة  أن  من  الرغم  وعىل   

حول  كبري  بشكل  تتمحور  أيوب 

لتلك  وفهمه  الشاملة  دراسته 

املتحدة،  الواليات  يف  السيناريوهات 

يف  املنهجية  بأن  يعتقد  أنه  إال 

تطبيقها  املمكن  من  املخاطر  تقدير  دراسات 

باقرتاح  املحارضة  اختتم  وقد  أخرى.  مناطق  يف 

الحاجة لتأسيس صندوق التأهب للكوارث كرؤية 

عىل املدى الطويل لتلبية تلك املتطلبات البيئية.

 

مساعد   لبابيدي  هيثم  أ.د.  الندوة  افتتح  ولقد 

نظم قطاع األبحاث ندوة توعوية قدمها أ.د. بالل 

أيوب، أستاذ الهندسة املدنية والبيئية من جامعة 

التكنولوجيا  مركز  ومدير  بارك،  كولج  مرييالند، 

األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  النظم  وإدارة 

حيث لفت انتباه الحضور للمشاكل املدمرة التي 

الطبيعية  الكوارث  عن  والناجمة  الحياة  تهدد 

األرضية  والهزات  واألعاصري،  الفيضانات،  مثل 

التحتية  والبنية  اإلنسان  حياة  عىل  وتأثريها 

التغريات  إىل  تعود  والتي  والخدمات،  واملرافق 

املناخية واألحوال الجوية القاسية. وقد استضاف 

أ.د. حسن السند، نائب مدير الجامعة لألبحاث 

سطح  مستوى  ارتفاع  مخاطر  بعنوان”  الندوة 

البحر واألحوال الجوية بسبب تغري املناخ” والتي 

عقدت يوم الثالثاء 14 مايو 2013 ، وتحدث فيها 

التي  العاملي  املناخ  تغريات  آثار  عن  أيوب  أ.د. 

وتقلبات  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  إىل  أدت 

األحوال الجوية القاسية ، وبالتايل، إشاعة الفوىض 

واالضطراب يف املجتمعات، وتهديد البنية التحتية، 

والتأثري عىل أنظمة الطاقة واالتصاالت، من خالل 

وفشل  األرواح،  وخسارة  والسيول  الفيضانات 
تكلف  التي  والخدمات  الطاقة 

هذه  الستعادة  الدوالرات  مليارات 

وبالنظر  تشغيلها.  وإعادة  األنظمة 

رضب  الذي  ساندي  إعصار  إىل 

 2012 عام  يف  املتحدة  الواليات 

وأدى إىل تعطل كامل يف الخدمات 

واملناطق  اليومية،  الحياة  وسبل 

الساحلية املغمورة، وانقطاع الطاقة 

بأن  أيوب  أ.د.  أشار  فقد  النووية، 

تنمية  عىل  تحث  األحداث  تلك 

التفكري املتعمق للمامرسات الحالية 
إلعادة تخطيط وهندسة وإدارة ما يتعلق مبرونة 

البنية التحتية يف مواجهة هذه الظروف املناخية 

الطبيعية.

عن  تحليلية  نظرة  أيوب  أ.د.  قدم  وقد 

البيانات  باستخدام  املختلفة  السيناريوهات 

الحاجة  وضح  كام  االحتامالت،  لجميع  املتوفرة 

ووضع  املخاطر،  لتقدير 

من  الفعالة  اإلسرتاتيجيات 

طريق  عن  التكلفة  حيث 

إرشاك خرباء ذوي تنوع فكري 

لوضع  بعناية  اختيارهم  يتم 

ميكن  التي  الحاسمة  التدابري 

البنية  مرونة  من  تزيد  أن 

حفظ  عىل  وتعمل  التحتية، 

املخاطر  وتقليل  اإلنسان  حياة 

املدى  عىل  االستفادة  وضامن 

باملخاطر  دوماً  تحيط  الشكوك  أن  ومبا  الطويل. 

املحتملة للكوارث الطبيعية الناجمة عن األحوال 

الجوية القاسية وارتفاع مستوى سطح البحر، فإن 

يتمثل  أخطارها  ملواجهة  السيناريوهات  أفضل 

يف حالة تأهب دامئة من خالل تقدير املخاطر . 

ويف حديثه عن األحول الجوية القاسية يف منطقة 

املناطق  يف  الحرارة  أن  أيوب  أ.د.  ذكر  الخليج، 

يف  مهامن  عامالن  الهواء  نوعية  وسوء  الحرضية 

زيادة املخاطر الجوية ، مام يحتم رضورة اتخاذ 

التدابري الالزمة لتعزيز املرونة، وتفادي املخاطر، 

الطويل.  املدى  عىل  اآلمنة  اإلجراءات  وتطبيق 

أما بالنسبة لتناول مسألة املخاوف، فقد عرّب عن 

التقدير  الحاجة لتطوير مناذج تنبؤية من خالل 

الكمي للمخاطر، رغم أن تلك التجارب تتطلب 

تطوير بيانات املخاطر املكانية املبنية عىل تقييم 

السيناريوهات  والتعرف عىل  املحتملة،  املخاطر 

)39 ص  ...... )تتمة    

 

حاجٌة ماسة 
المتعمق  للتفكير 
حول الممارسات 

الحالية لتحقيق متانة 
البنية التحتية في 

مواجهة أسوء 
الظروف والتغلب عليها

أ.د. أيوب أثناء الندوة

المشاركون في الندوة
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 4.8 ( مرشوعاً   19 و األولويات،  أبحاث  فئة 

العامة،  التسهيالت  مشاريع  فئة  تحت   )%

مشاريع  فئة  تحت   )%  0.8 ( مشاريع   3 و

تحت   )% 0.5 ( الجامعة، ومرشوعني  خدمة 

واملختربات  للوحدات  الجديدة  الفئة 

 0.3 ( واحد  ومرشوع  التخصصية،  البحثية 

عدم  مع  الوطنية،  املشاريع  فئة  تحت   )%

دول  مشاريع  فئة  تحت  أبحاث  وجود 

العام  خالل  الخليجي  التعاون  مجلس 

توزيع  األرقام  هذه  وتظهر   .2013/2012

باستثناء   ، الفئات  مختلف  تحت  املشاريع 

مع  التعاون،  مجلس  دول  مشاريع  فئة 

الجامعة  أبحاث  ملشاريع  األكرب  التفضيل 

األبحاث  مجال  يف  األساس  حجر  متثل  التي 

عموم  حول  اإلحصائيات  وتشري  الجامعية. 

ورود  مرشوعاً(   125 ( املستكملة  املشاريع 

أبحاث  فئة  تحت  أيضاً  منها  نسبة  أعىل 

خالل   )%  68.8 مرشوعاً-   86 ( الجامعة 

أبحاث  فئة  تليها   ،2013/2012 العام 

 -12 مرشوعاً  15 ( العليا  الدراسات  طلبة 

 12 ( التمهيدي  البحث  فسلفة   ،)%

الخارجية  واملشاريع   ،)-9.6% مرشوعاً 

8- %( ، وأبحاث األولويات  10 مشاريع    (

 88 إجاميل  أما   .  )%  -1.6 )مرشوعني 

منها  جاء  فقد  الدراسة  قيد  مرشوعاً 

أبحاث  فئة  تحت   )%  58 ( مرشوعاً   51

تحت   )%  15.9 ( مرشوعاً   14 و الجامعة، 

مرشوعاً   11 و الخارجية،  املشاريع  فئة 

األولويات،  مشاريع  فئة  تحت   )%  12.5 (

مشاريع  فئة  تحت   )%  5.7 ( مشاريع   6 و

 1.1 ( واحد  ومرشوع  العامة،  التسهيالت 

وبشكل  الوطنية.  املشاريع  فئة  تحت   )%

الكليات  سعي  األرقام  هذه  تظهر   ، عام 

من  الرئيسة  الفئات  تحت  األبحاث  إلنجاز 

املشاريع  من  نسبة  أعىل  وقوع  مع  املنح، 

الجامعة  أبحاث  فئة  تحت  الدراسة  قيد 

.))5 ( )الجدول 

املنح  نشاط  قيمة  أن  املنطقي  ومن 

األبحاث  مشاريع  مخرجات  تثبته  البحثية 

أوراق  هيئة  عىل  بنجاح  املستكملة 

املجالت  أفضل  يف  منشورة 

وفقاً  التأثري  عامل  ذات  العاملية 

تعترب  لذلك،   .)JCR ( لتصنيف 

البحثية  واإلنتاجية  املخرجات 

يستكمل  مرشوع  ألي  معياراً 

ذات  مخرجات  وينتج  بنجاح 

اإلنتاجية  وتعترب  وتأثري.  قيمة 

جودة  ملستوى  مؤرشاً  البحثية 

وبالتايل  للمرشوع،  العام  األداء 

جودة  قياس  يف  مهامً  معياراً 

جامعة  يف  العلمي  البحث 

أن  ومبا  عام.  بشكٍل  الكويت 

لسياسة  األول  الداعم  هو  األبحاث  قطاع 

دوماً  يسعى  فإنه  العالية،  الجودة  أبحاث 

ومستوى  الكليات  أبحاث  مخرجات  لرصد 

الكليات  تشجيع  عىل  ليعمل  تصنيفها 

تقود  التي  املشاريع  إلنجاز  باستمرار 

ارتفع  وقد  عاملياً.  معتمدة  مخرجات  إلنتاج 

الكويت  جامعة  أبحاث  يف  الجودة  عامل 

نتيجة  يعترب  مام  مؤخراً،  ملحوظ  بشكل 

ثقافة  دعم  بشأن  القطاع  لتحركات  واعدة 

ويعرض  املؤسسية.  األبحاث  يف  الجودة 

حسب  البحثية  اإلنتاجية   )6 ( الجدول 

الخمس  السنوات  مدى  عىل  40(الكليات  ص  ...... )تتمة    

...  )من صفحة 36 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات 

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

الكلية

17 - - 2 - - - 1 5 9 العلوم الطبية المساعدة

9 - - 1 - - - - - 8 اآلداب

10 - - - - - - - 2 8 العلوم اإلدارية

17 - - 3 2 - - - - 12 طب األسنان

14 - - 1 1 - - 1 1 10 التربية

63 - - 8 3 1 - 5 4 42 الهندسة والبترول

2 - - - - - - 1 1 - الحقوق

80 1 1 10 - - 23 - 9 36 الطب

15 - - - - - 1 1 5 8 الصيدلة

118 1 - 14 13 2 15 3 - 70 العلوم

9 - - - - - - - - 9 الشريعة

19 - - 2 - - - 2 - 16 العلوم االجتماعية

19 - - - - - - 6 6 7 كلية البنات الجامعية

393 2 1 41 19 3 39 20 33 235 اإلجمالي

الجدول رقم 5 .  مشاريع األبحاث الجارية حسب فئات المنح 2012 / 2013
)من 1 سبتمبر 2012 إلى 31 أغسطس 2013(*

*       املصدر : كورا، البيانات حتى 31 أغسطس.      
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.أ.و        =  مشاريع الوحدات والمختبرات البحثية التخّصصية
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املنشورة  األوراق  عىل  الرتكيز  مع  املاضية، 

 ،2010 و  ،2009 التقوميية  السنوات  خالل 

بلغت  إحصائياً،   .2013 و  ،2012 و  ،2011 و

منشورة  ورقة   146 للكليات  اإلنتاجية 

منشورة  ورقة   143 و  ،2009 م  لعا ا خالل 

خالل  منشورة  ورقة   141 و  ،2010 خالل 

خالل  منشورة  ورقات   103 و   ،2011

لوقت  ا حتى  منشورة  ورقة   46 و  ،2012

م  ألرقا ا حيث   ،2013 م  لعا ا من  لحايل  ا

م.  لعا ا هذا  ية  نها مع  لالرتفاع  بلة  قا

مؤرشات  صعود  املتوقع  من   ، لواقع  ا يف 

393
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العاملية لجامعة الكويت بني أفضل املؤسسات 

التعليمية يف العامل اعتامداً عىل قوتها العلمية 

وتنافسيتها البحثية. 

 

 

 ، يت لكو ا معة  جا ير  مد ية  رعا تحت 

تنظيم  عن  ث  ألبحا ا قطاع  يعلن 

بة  كتا ليب  سا أ  “  : ن بعنوا عمل  ورشة 

يئ  إلحصا ا لتحليل  وا لعلمي  ا لبحث  ا

هيئة  ء  ألعضا ملخصصة  ا  ” )S P S S (

ت  سا را لد ا وطلبة  د  لجد ا يس  ر لتد ا

لعلوم  وا نية  إلنسا ا ت  للكليا لعليا  ا

 . عية جتام ال ا

عىل  لعمل  ا ورشة  عقد  وسيتم 

من  ء  بعا ألر وا الثالثاء  متتاليني،  يومني 

 ،2013 /27-26 فق  ملوا ا نوفمرب  شهر 

بر  لجا ا لله  ا عبد  ح  مرس يف 

يخ  لشو ا م  حر يف  ح  لصبا ا

 ، يت لكو ا معة  جا  ، معي لجا ا

ىل  إ حاً  صبا  8 : 3 0 عة  لسا ا من 

. اً ظهر  1 : 3 0

 

نائب  بالنيابة عن  لألبحاث  الجامعة  نائب مدير 

مدير الجامعة لألبحاث، حيث رحب بالخبري لزائر 

إطار  تقع يف  التي  القيمة  املحارضة  وشكره عىل 

وقد  األبحاث.  لقطاع  اإلسرتاتيجية  االهتاممات 

حرم  يف   )119( اإلدارة  مبنى  يف  الندوة  عقدت 

وحرضها  الكويت،  جامعة  الجامعي،  الخالدية 

والباحثني  التدريس  هيئة  أعضاء  من  كبري  عدد 

واإلداريني والطلبة يف جامعة الكويت ، وغريهم 

من املهتمني بالحقائق املتعلقة مبخاطر األحوال 

الجوية وارتفاع مستوى سطح البحر يف ظل تغري 

األسئلة  باب  بفتح  الندوة  واختتمت  املناخ. 

. عليها واإلجابة 

...  )من صفحة 37 (                المناخ  تغّير  ندوة 

	 الخيار املقرتح.•

	 الجدول الزمني. •

	 العوامل األساسية للنجاح.•

	 األنشطة الكركزية•
	 الخدمات واملميزات•
	 اإلدارة والتمويل والتنظيم•
	 مجاالت تركيز االبتكار•
	 التشجيع والتحفيز•
	 التعاون املقرتح•

	 جامعة • أبحاث  واحة  ومهمة  رؤية 
الكويت

	 األهداف اإلسرتاتيجية لواحة أبحاث•
	 أهداف واحة أبحاث جامعة الكويت•
	 فهرس األداء األسايس لواحة األبحاث•

تحليل سوق العمل وتجميع
املعلومات

خارطة
 طريق التنفيذ

تطوير املفهوم 
والنموذج

التحديد الرؤية 
واملهمة واألهداف

20
12

رب 
تم

سب

	 دراسة النامذج املوجودة •

	 قيادة جامعة الكويت•

	 باحثو جامعة الكويت• 	 الرشكاء املحتملني•

	 ورش عمل الباحثني •

	  زيارات واحات •
        األبحاث األخرى

	 نقاط قوة •
   جامعة الكويت 

	 العمل السابق•

	 املقابالت•

	 املسؤولني•

س 
ار

م
20

13

 

األبحاث عىل تعزيز اإلبداع لدى الكليات، وتطوير 

نقاط القوة العلمية والبحثية ، واستثامر الخربات 

املواصفات  ذات  التحتية  البنية  وتطوير  الذاتية، 

ورعاية  الجودة،  مستويات  وتحسني  العاملية، 

وتسري  العليا.  الدراسات  طلبة  ومهارات  قدرات 

جديدة  قنوات  استكشاف  باتجاه  أيضاً  الجهود 

امللكية  وحقوق  البحثية  املخرجات  الستثامر 

رؤوس  وتجميع  العمل،  فرص  وتوفري  الفكرية، 

األموال التي من املمكن أن تنعش االقتصاد. من 

جانٍب آخر، يتم تعزيز مجال الرشاكات الخارجية 

إلضفاء البعد العاملي عىل أنشطة البحث والتطوير 

العمل عىل تحسني  يتم  الكويت، كام  يف جامعة 

مستوى جودة البحث العلمي من خالل أبحاث 

التأثري العايل والجودة العلمية واالعتامد العاملي. 

عىل  العمل  يتم  الشاملة،  الرؤية  هذه  ومع 

لتوفري  ملموس  واقٍع  إىل  الواحة  مفهوم  تحويل 

اإلبداع  ثقافة  عىل  تقوم  ديناميكية  بيئة 

يف  العالية  الجودة  وأبحاث  العلمي  واالبتكار 

جامعة الكويت، وهو ما سيقود إىل رفع املكانة 

خارطة طريق التنفيذ مراسل الدراسة ،
 والمدخالت ، والنتائج 

األبحاث  واحة  بتنفيذ  يبدأ  األبحاث     ...  )من صفحة 23 (               قطاع 
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...  )من صفحة 38 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
قطاع األبحاث 

العنوان: صندوق بريد 5969
الصفاة- 13060 الكويت

الموقع اإللكتروني:
http://www.ovpr.kuniv.edu

 
أكتوبر /نوفمبر  2013   

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

2013 2012 2011 2010 2009 الكلية
- - 3 1 - العلوم الطبية المساعدة
2 4 2 3 3 اآلداب
1 - 1 4 3 العلوم اإلدارية
2 3 4 5 7 طب األسنان
- - - 1 1 التربية

10 18 17 20 22 الهندسة والبترول
9 16 35 39 41 الطب
3 3 4 4 7 الصيدلة
16 41 62 53 54 العلوم
- 3 1 2 2 الشريعة
1 4 5 6 5 العلوم االجتماعية
2 11 7 5 1 كلية البنات الجامعية

46 103 141 143 146 اإلجمالي

* أعداد األوراق املنشورة على مدى العام من 1 يناير حتى 31 ديسمبر.
** من احملتمل تغير قاعدة البيانات مع إنتاج املزيد من االوراق املنشورة لعام 2012.

لــتــقــويــمــي ا لــعـــام  ا

46

40
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 2013 و   2012 لتقومييني  ا لعامني  ا خالل  املنشورة  األوراق  يف  لزيادة  ا

يف  نرشها  تنتظر  لتي  وا للنرش  ملقبولة  ا األوراق  كمية  إىل  لنظر  با

 ،  2012 لعام  ا يف  مقبولة  ورقة   38 إىل  وصلت  حيث  ملعنية،  ا املجالت 

يف  مقبولة  ورقة   20 و   ، لقادمة  ا املجالت  د  أعدا يف  لنرش  ا لياً  حا وتنتظر 

لزمنية  ا لفرتة  ا عىل  لنرش  ا تأخري  يف  لجانب  ا هذا  ويعتمد   .2013 لعام  ا

 ، منشورة  كأبحاث  لفعيل  ا وظهورها  للنرش  األوراق  قبول  تفصل  لتي  ا

خالل  لكليات  ا إنتاجية  ملستويات  دفعة  ء  إعطا عىل  ذلك  سيعمل  حيث 

  . ))6 ( لجدول  )ا  2013 و  2012 لعامني  ا

تسليم  عىل  ًء  بنا مستمر  تغري  يف  لبحثية  ا اإلنتاجية  مستويات  وتظل 

لفعيل  ا ظهورها  إىل  وصوالً   ، للنرش  وقبولها  وتعديلها  لبحثية  ا األوراق 

ء  األدا مستويات  تبقى  لذلك،  املجالت.  يف  كمقاالت 

لكنها   ، لتعديل  وا للتغيري  عرضة  لكليات  با لخاصة  ا

لكليات  ا أبحاث  جودة  عىل  واضح  دليل  ذلك  مع 

 . ومتيزها واعتامدها 

نشاط  مالمح  بقة  لسا ا ئيات  اإلحصا ترسم  م،  عا وبشكٍل 

عن  واملسؤول  لكويت،  ا جامعة  يف  لكليات  ا أبحاث 

لخاص  ا ونظامه  األبحاث  قطاع  وتطوره  ريته  استمرا

لواضحة  ا ءات  اإلجرا عىل  ئم  لقا ا لبحثية  ا باملنح 

لية.  لعا ا لجودة  ا تطلعات  لتحقيق  املنظمة  واآلليات 

اإللكرتوين  للنسق  وتحويله  لنظام  ا تعديل  تم  وقد 

سجلت  حيث   ، لكليات  ا أبحاث  يف  لتطور  ا لرصد 

املمولة  األبحاث  بنشاط  لخاصة  ا لية  لحا ا ئيات  اإلحصا

ملنح  ا م  نظا نة  مكا عن  بدقة  تعرب  ريع  مشا  606 إجاميل 

نحو  لكليات  ا دفع  يف  ودوره  األبحاث  بقطاع  لخاص  ا

لنشاط  ا يف  لنمو  ا نسبة  ورفع  ملبتكرة  ا األبحاث  ز  إنجا

 2013/2012 لعام  ا ئيات  إحصا تخطت  حيث   ، لبحثي  ا

بقة.  لسا ا لسنوات  ا جميع 

لقواعد  الجديد  دليله  إلطالق  األبحاث  قطاع  ويستعد 

خالله  من  ليقدم   2013 العلمي  البحث  دعم  وإجراءات 

األبحاث  إلنجاز  للكليات  املتعددة  واملزايا  الجديدة  الفرص 

البحثية  الطلبات  دعوة  جانب  إىل  االستثنائية،  العلمية 

التخصصية.  البحثية  واملختربات  الوحدات  مجال  يف 

خالل  االتجاه  هذا  يف  الواعدة  الخطوات  بدأت  وقد 

البحثية  واملختربات  للواحدات  مرشوعني  باعتامد  العام 

إقبال  من  للمزيد  القطاع  يتطلع  حيث  التخصصية، 

وبالنسبة  الفئة.  هذه  تحت  الطلبات  تقديم  عىل  الكليات 

حامس  عىل  اإلبقاء  يف  التحدي  يتمثل   ، األبحاث  لقطاع 

األفكار  وتحويل  واالبتكار  اإلبداع  مواصلة  نحو  الكليات 

النتائج  وتحقق  الجديدة  املعرفة  تنتج  متميزة  أبحاث  إىل 

ومع  االستثنائية.  العلمية 

الجديد  واملواد  القوانني 

دعم  وإجراءات  لقواعد 

يتوقع  العلمي،  البحث 

ثقافة  شيوع  األبحاث  قطاع 

أبحاث  يف  والجودة  اإلبداع 

نحو  وتوجيهها  الكليات 

ذات  العمالقة  املشاريع 

واالعتامد  العلمية  القيمة 

العاملية.  والتنافسية 


