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وإدارة  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  ملكتب 

األبحاث. 

 

موحد  طلٍب  منوذج  إعداد  أيضاً  تم  وقد 

اإللكرتونية  املواقع  عىل  وعرضه  للمنصب 

املطلوبة.  والوثائق  الرتشيحات  تسليم  لتسهيل 

الستالم  تاريٍخ  آخر  اإلدارة  حددت  وقد 

 1 يف   2012/2011 للعام  املنصب  ترشيحات 

ديسمرب 2011. وقد تم تبسيط منوذج الطلب 

فيها  مبا  املراجعة،  عملية  تسهيل  بهدف 

من  ابتداًء  املستويات  مختلف  عىل  اعتامده 

العلمي البحث  لجنة 

وتقارير  املنشورة  األوراق  من خالصات  سلسلة  تدشني  من خالل  العام 

إدارة  نرشة  يف  ونرشها  املكافآت  عىل  باحثوها  حصل  التي  املشاريع 

تقارير   4-3 النرشة عىل  السنوية. وسيحتوي كل عدٍد من  األبحاث ربع 

مخترصة، حيث ستظهر أول الخالصات يف عدد أكتوبر 2011. وقد متت 

العام  الوعي  لتعزيز  أبحاثهم  نتائج  لتقديم  املعنيني  الباحثني  دعوة 

الفائزين  الباحثني  جميع  عىل  إلزاماً  يعترب  لذلك،  املتميزة.  مبنجزاتهم 

ورقتني  إىل  ورقة  من   ٍ مبلخص  األبحاث  إدارة  تزويد  البحثية  باملكافآت 

النهايئ  تقريرهم  املنشور/  بحثهم  عن  واإلنجليزية(  العربية  )باللغتني 

البنية  تطوير  أما عىل صعيد  بسببه.  البحثية  املكافأة  الذي حصلوا عىل 

التسهيالت  ملشاريع  جديدة  طلبات  ستة  األبحاث  إدارة  تلقت  التحتية، 

اثنان منها لكلية طب األسنان  ،2011/2010 العام  العامة خالل 

)3 ص  . . . . . . تتمة  (   

         السنة األكادميية الجديدة 2012/2011 حمل مشعل الرحلة 
إدارة  تقديم  مع   ، أرحب   ٍ وفرص  أكرب  بالتزاماٍت  املؤسسية  العلمية 

الدكتوراه  بعد  ما  باحث  هام  للكليات  جديدين  برنامجني  األبحاث 

يف  األبحاث  لقطاع  مميزاً  عاملياً  بعداً  بهام  لتضيف   ، الباحث  وكريس 

أبحاث  يف  جديدة  تعينٍي  فرص  الربنامجني  قدم  وقد   . الكويت  جامعة 

حملة  تعيني  الدكتوراه  بعد  ما  باحث  برنامج  يوفر  حيث  الكليات، 

كريس  برنامج  ويفتح  األبحاث،  مشاريع  عىل  التخرج  حديثو  الدكتوراه 

الجودة  ذات  األبحاث  إلنجاز  العامليني  الخرباء  لتعيني  األبواب  الباحث 

الخاصة بشغل  لتقديم ترشيحاتها  الكليات  دعوة  العالية. وتجري حالياً 

املنصبني. من جانٍب آخر ، اتخذت إدارة األبحاث املبادرة بشأن تطوير 

الحكومة  خطة  مع  بالتوافق  الكويت  جامعة  أبحاث  واحة  مفهوم 

ذهني  عصٍف  جلسة  يف  الكليات  إرشاك  خالل  من  وذلك  املعتمدة، 

توقيـع  مؤخراً  تـم  أخـرى،  ناحيٍة  من  الواحة.  منوذج  عىل  لإلجامع 

وضعت  حيث   ،AstraZeneca شـركة  مـع  األبحـاث  لـدعم  اتفاقيٍة 

األسس الستحداث مرشوع COAST الخليجي إلنجاز الدراسات املشرتكة 

يف مجال أبحاث القلب، كام عززت زيارة وفد مركز دراسات املجينيات 

العربية )Center of Arab Genomics Studies( يف اإلمارات العربية 

واألبحاث  املجينيات  مجال  يف  املشرتكة  بالدراسات  االهتامم  املتحدة 

مذكرة  توقيع  نحو  املستمرة  املباحثات  تتجه  حيث  الحيوية،  الطبية 

البحثية  املكافآت  عىل  الحاصلني  عدد  ينمو  آخر،  صعيٍد  عىل  تفاهم.  

لألبحاث اجلامعة  مدير  نائب  رسالة   
الكليات أبحاث  في  والفرص  االلتزامات  من  نحو عهٍد جديٍد  تتجه  األبحاث  إدارة 

أ.د. حسن السند

مستمر،  بشكٍل  التشجيعية 

 63 عن  اإلعالن  تم  حيث 

منهم   19  ، اآلن  إىل  فائزاً 

و30  ممولة،  أبحاث  عن 

أبحاث غري ممولة، و14  عن 

النهايئ  التقرير  عن  فائزاً 

إدارة  وتسعى  للمرشوع. 

هذه  عرض  نحو  األبحاث 

لالطالع  العلمية  اإلنجازات 

للمنصب سنويًا  متوفرة  مقاعد  عشرة 

األبواب  تفتح  الكويت  جامعة 

الدكتوراه درجة  حملة  لتعيني 

التخرج حديثي 

 عىل مشاريع

املعتمدة األبحاث   

    يوليو 2011، حققت إدارة األبحاث إنجازاً 
باحث  برنامج  إطالق  يف  متثل  جديداً  علمياً 

األبواب  فتحت  حيث   ، الدكتوراه  بعد  ما 

التخرج  حديثي  الدكتوراه  درجة  حملة  لتعيني 

اعتمد  وقد  املعتمدة.  األبحاث  مشاريع  عىل 

اجتامعه  يف  الجديد  الربنامج  الجامعة  مجلس 

2011، مام مهد  يونيو   8 بتاريخ   2011/2 رقم 

الطريق أمام اإلدارة لإلعالن عن تنفيذ الربنامج 

مرشحيها  لتقديم  الكليات  ودعوة  فوراً، 

 15 حتى  مايو   1 من  الفرتة  خالل  املؤهلني 

قوانني  تطوير  تم  وقد  عام.  كل  من  أكتوبر 

معلومات  دليل  يف  وتوثيقها  الربنامج  ورشوط 

الجديد برنامجها  تنفيذ  عن  تعلن  األبحاث  إدارة 
 2012 إبريل   1 من  ابتداًء  الدكتوراه”  بعد  ما  “باحث   

تم  الذي   )2011( الدكتوراه  بعد  ما  باحث 

الكليات،  جميع  عىل  وتعميمه  مؤخراً  إصداره 

اإللكرتونية  املواقع  عىل  عرضه  جانب  إىل 
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العلمية  واملواد  الدقيقة  باألحياء  متخصصة  عاملية  مختربات  إلنشاء 

مصادرها  لتعزيز  العلوم  لكلية  مشاريع  و4   ، األسنان  بطب  الخاصة 

التسهيالت  مشاريع  إجاميل  يبلغ  عام  وبشكٍل  الحالية.  وخدماتها 

حالياً  جهودنا  وتتجه  العمل،  مراحل  مختلف  يف  مرشوعاً   22 العامة 

تحت  مصادرها  لتعزيز  املجال  هذا  يف  اإلنسانية  الكليات  إرشاك  نحو 

املشاركة  وصلت   ، آخر  جانٍب  من  العامة.  التسهيالت  مشاريع  مظلة 

جارياً،  مرشوعاً   350 منها  مرشوعاً   579 إجاميل  إىل  للكليات  البحثية 

أغسطس  حتى  الدراسة  قيد  مشاريع  و109  مستكمالً،  مرشوعاً  و120 

2011 . ومن املتوقع منو هذه األرقام مع اعتامد املشاريع قيد الدراسة 

سعيها  ومع  الكليات.  جميع  من  األبحاث  طلبات  من  املزيد  وتدفق 

العلمية  املجاالت  ذات  األبحاث  وإنجاز  األولويات  تناول  تشجيع  نحو 

برنامج  إحياء  نحو  أيضاً  جهودها  األبحاث  إدارة  توّجه  املتعددة، 

موحدة  وطنية  سياسة  نحو  كخطوٍة  العلمي  للبحث  األعىل  املجلس 

 . العلمي  البحث  بشأن 

جديدة  خطة  اإلدارة  طورت  األبحاث،  دعم  بإجراءات  يتعلق  فيام  أما 

اعتامد  يف  للتعجيل  املنخفضة  امليزانيات  ذات  املشاريع  يف  العمل  لسري 

أيضاً  وسيتم  اإلجرائية.  الخطوات  من  العديد  اختصار  خالل  من  املنح 

الطلبات  تقديم  لتسهيل  البحث  اإللكرتوين لطلب دعم  النموذج  إطالق 

املتعلقة  املشرتيات  إجراءات  تعديل  تم  بينام  املعلومات،  شبكة  عىل 

تخصيص جزٍء من  بإقرار  املشاريع  بتنفيذ  الخاصة  الصغرية  باملرصوفات 

الباحثني من عبء تسوياتها.  ميزانية املرشوع لهذه املرصوفات وإعفاء 

اإلعالن  ليتم  املرصوفات  هذه  رشوط  وضع  عىل  حالياً  اإلدارة  وتعمل 

عنها قريباً. ويتم حالياً العمل عىل تعديل مخصصات املهامت البحثية 

السفر.  وجهات  ملختلف  زيادتها  متت  حيث   ، باملشاريع  الخاصة 

تنظيم  نحو  األبحاث  إدارة  تتجه   ، التطورات  وإىل جانب جميع هذه 

إلتاحة   2012 مارس  خالل  الكليات  مختلف  يف  العلمي  امللصق  يوم 

الفرصة املالمئة للباحثني لعرض نتائج أبحاثهم. وتقود هذه الفعاليات 

ألجواٍء من االنفتاح العلمي وتبادل اآلراء والخربات وتشجيع األبحاث 

، هذا هو هدفنا  الواقع  . يف  العلمية  واملجاالت  التخصصات  متعددة 

عىل  تعمل  حيث   ، األنشطة  هذه  تنظيم  خالل  من  إليه  نصبو  الذي 

ثقافة  وتعزيز   ، البحثي  واإلبداع  العلمي  لالبتكار  داعمة  بيئة  خلق 

نقل  إمكانيات  يف  أيضاً  . ونبحث  الكليات  املشرتكة يف جميع  األبحاث 

للوقف  صندوٍق  تأسيس  جانب  إىل  األبحاث،  وتسويق  التكنولوجيا 

التعقيدات  وتناول  املتقدمة  التخصصية  الدراسات  إلنجاز  العلمي 

جديدة  وفرص  قنوات  فتح  عىل  األنشطة  هذه  وستعمل   . العلمية 

األبعاد  عاملية  رؤيٍة  وإرساء  الكويت،  جامعة  يف  العلمي  للتقدم 

لتحقيقه  نسعى  الذي  األسمى  هدفنا  وهو   ، املؤسسية  األبحاث  يف 

تنفيذ  عىل  نعمل  الطموحة،  التطلعات  هذه  ومع  وثقة.  بحامٍس 

جدول أعاملنا املتنوع مع بداية العام األكادميي الجديد 2012/2011 

التقدم  لتحقيق  جهودها  ألقىص  وبذلها  الكليات  بتفاعل  توقعاتنا  مع 

املنشود. العلمي 

السند       أكتوبر 2011 العزيز  أ.د. حسن عبد 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

الكلية،  يف  العلمي  البحث  لجنة  إىل  القسم  يف 

ذلك  بعد  لألبحاث  املساعد  العميد  ليقوم 

لألبحاث.  الجامعة  مدير  نائب  إىل  برفعه 

إدارة  يف  التنفيذي  املكتب  لجنة  وتقوم 

توافقها  لضامن  الرتشيحات  بدراسة  األبحاث 

النهائية  األسامء  الختيار  املحددة  الرشوط  مع 

الكويت. قبل مدير جامعة  واعتامدها من 

ملنصب  سنوياً  مقاعد  عرشة  الربنامج  ويقدم 

حرصياً  تختص  الدكتوراه  بعد   ما  باحث 

القانونية  األطر  وتؤهل  البحثي.  بالنشاط 

التدريس  هيئة  عضو  بالربنامج  الخاصة 

متديد املوعد النهائي إلى األول من ديسمبر  2011

ويتوىل  أستاذ  بدرجة  الكويت  جامعة  يف 

رئيس  كباحث  األبحاث  إدارة  متولها  مشاريع 

بعد  ما  باحث  منصب  لشغل  املؤهلني  لرتشيح 

فيام  ترشيحه  يربر  أن  يجب  حيث   ، الدكتوراه 

لشاغل  املوكلة  البحثية  باملسؤوليات  يتعلق 

املرشح  وينضم  البحثي.  املرشوع  يف  املنصب 

كباحث  املرشوع  يف  العمل  لفريق  املختار 

د.ك،   1750 يبلغ  شهرياً  راتباً  ويتلقى  مشارك، 

األجر.  مدفوعة  سنوية  كإجازة  يوماً   30 مع 

1 إبريل من  ويبدأ جميع املرشحني العمل من 

استكامل  بعد  املالية  السنة  بداية  مع  عام  كل 

ومن  الالزمة.  اإلدارية  اإلجراءات  جميع 

ما  باحثي  من  األوىل  الدفعة  انضامم  املتوقع 

 1 من  ابتداًء  املشاريع  ملختلف  الدكتوراه  بعد 

إبريل 2012.

3
                                                                                            
www.kuniv.edu



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

الــورشــة انــعــقــاد  أثــنــاء 

عرضت األبحاث  إدارة 
واألهداف  الرؤية   

بالواحة الخاصة 
نموذجها وقدمت 

المقترح  

وعالمي إقليمي  كمركٍز   ” الكويت  جامعة  أبحاث  واحة   “ تصّور 
العلمية واالكتشافات  واالبتكار  لإلبداع 

واحة   “ مفهوم  تطوير  باتجاه  هاٍم  تحرٍك      
أبحاث جامعة الكويت” ، اتخذت إدارة األبحاث 

مبادرة إسرتاتيجية بتنظيم ورشة عمل يف 14 يونيو 

2011 استجابًة لقرار لجنة التنفيذ التابعة ملدير 

خطة  أهداف  مع  وبالتوافق  الكويت،  جامعة 

الورشة  ترأس  وقد  املعتمدة.  التنموية  الحكومة 

أ.د. حسن السند، نائب مدير الجامعة لألبحاث، 

نائب  مكتب  مع  بالتنسيق  تنظيمها  تم  حيث 

من  فاعلة  ومبشاركة   ، للتخطيط  الجامعة  مدير 

الطبية،  والعلوم  للتخطيط  الجامعة  مدير  نواب 

والعمداء  الكليات  وعمداء  النواب،  ومساعدي 

املساعدين لألبحاث، باتجاه تطوير مفهوٍم ورؤية 

اعتامداً  الكويت  جامعة  أبحاث  لواحة  واضحة 

عىل املشاركة وتبادل اآلراء.

لرؤيتها  متكامالً  عرضاً  األبحاث  إدارة  وقدمت 

وأهدافها الخاصة بواحة األبحاث، حيث ركزت عىل 

استمرارية  عىل  بالحفاظ  املتعلقة  الواحة  مهمة 

والتطبيقية  األساسية  العلوم  يف  الكليات  أبحاث 

ويف اإلنسانيات، مع تركيز أكرب عىل األبحاث ذات 

املشرتكة  واملشاريع  املتداخلة،  العلمية  املجاالت 

لتطوير مواطن القوة البحثية ، واحتضان األفكار 

املبدعة ، ونرش ثقافة البحث العلمي. وقد دارت 

إدارة  التزام  حول  العرض  يف  الرئيسة  األفكار 

األبحاث بالدعم املستمر ألبحاث الكليات ، بينام 

املجاالت  ذات  بالدراسات  تتعلق  قضايا  طرحت 

البحثية،  القوة  نقاط  وتطوير  املتداخلة  العلمية 

الحضور  مشاركة  الجوانب  هذه  تطلبت  حيث 

وتفاعلهم.

وتم أيضاً تقديم عرٍض مريئ ملوقع واحة أبحاث 

تقع عىل مساحة 86,909  التي  الكويت  جامعة 

السامل  صباح  مدينة  يف  مربع  مرت 

 . الشدادية  يف  الجديدة  الجامعية 

جعلها  عىل  الواحة  تصّور  قام  وقد 

لالبتكار  وعاملياً  إقليمياً  مركزاً 

االقتصادي،  والتطوير   ، العلمي 

ثقافة  وتعزيز  التكنولوجيا،  ونقل 

تعتمد  حيث   ، واملشاريع  األعامل 

مع  الرشاكات  عىل  كبري  بشكٍل 

وقطاعي  الخارجية  املؤسسات 

هذا  ضوء  ويف  واألعامل.  الصناعة 

الخاص  األبحاث  إدارة  مقرتح  جاء   ، الهدف 

أهمية  عىل  الضوء  ليسلط  الواحة  بنموذج 

الرشاكات الخارجية يف دعم االبتكار العلمي، إىل 

جانب تطويرها ملراكز االمتياز البحثي التي يتم 

فيها تطوير األفكار الجديدة إىل اكتشافات رائدة.  

وقد ساد الورشة دعٌم قوي ملفهوم واحة أبحاث 

عىل  اآلراء  أجمعت  حيث   ، الكويت  جامعة 

رضورة تطوير مفهوٍم ممكن التحقيق من خالل 

دراسة استشارية لتطوير التصميم الفعيل للواحة 

اعتامداً عىل النقاشات مع املستشارين. وسيكون 

مع   ، الواحة  جوانب  جميع  عىل  منصباً  الرتكيز 

املتاحة  للخربات  الكامل  االستخدام  التأكيد عىل 

واملصادر والخدمات املتوفرة يف جامعة الكويت 

الدافع  وسيبقى  العلمي.  التقدم  عملية  لتعزيز 

األسايس هو دعم البحث العلمي وتطوير قدرات 

الحاضن  دور  الواحة  تلعب  حيث  الكليات، 

الرسمي لألفكار الجديدة، وتوفر للباحثني البيئة 

املالمئة والخدمات الالزمة للتجريب واالكتشاف، 

إىل  الجديدة  االكتشافات  تحويل  جانب  إىل 

منتجات تجارية وتقنيات متطورة. 

وقد تم االتفاق عىل تطوير مفهوم الواحة من 

املعتمدة  التنموية  الحكومة  خطة  إطار  خالل 

التي حددت مجال عمل الواحة وإسرتاتيجيتها 

القانونية إلنشائها  ، ووضعت األسس  وأهدافها 

أيضاً  وتم  الجديدة.  الجامعية  املدينة  يف 

اإلجامع عىل تشكيل لجنتني فرعيتني للتخطيط 

جلسة  عقد  عىل  االتفاق  جانب  إىل  والتنفيذ، 

الواحة.  مفهوم  لتطوير  أخرى  ذهني  عصٍف  

وقد دعت إدارة األبحاث جميع عمداء الكليات 

إلرسال متطلباتهم املحددة لتمكينها من اتخاذ 

الخطوة التالية والتحرك لألمام. وقد تم تعميم 

تقريٍر مفصٍل حول ورشة تطوير مفهوم الواحة 

عىل جميع الكليات. وتنتظر اإلدارة حالياً ردود 

مع  التنسيق  تنتظر  كام   ، ومقرتحاتها  الكليات 

مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط لتكليف 

املطلوبني  واملستشارين  املتخصصة  الرشكات 

بإجراء دراسة تطوير املفهوم. 
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األفراد وتعزيز جودة الرعاية الصحية. 

فرانك  السيد  سعادة  أثنى   ، جهته  ومن 

عىل  للكويت،  امللكة  جاللة  سفري  بيكر، 

الكويت  جامعة  بني  املشرتكة  التعاون  اتفاقية 

حيوية  كخطوٍة  املتحدة  اململكة  ومؤسسات 

للتنسيق العلمي والثقايف واألكادميي. أما السيد 

الطبية  القضايا  عن  تحدث  فقد  رباح  طارق 

التي تتطلب تعاون املؤسسات املختلفة لتناول 

الصحي  باملستوى  والوصول  البحثية  التحديات 

As-  إىل أفضل املستويات، كام أوضح أن رشكة

متميزين  رشكاء  عن  دوماً  تبحث   traZeneca

القلب  أمراض  أبحاث  إلنجاز  الكويت  كجامعة 

وإنتاج معلومات تسهل الرعاية الصحية وترفع 

من مستوى خدماتها. 

وقد عقدت اإلحتفالية بحضور متميز من مدير 

وأمني  ومساعديهم،  ونوابه  الكويت  جامعة 

ومساعديهم،  الكليات  وعمداء   ، الجامعة  عام 

رشكة  وممثيل  بيكر،  فرانك  السيد  وسعادة 

املشرتكة  الدراسة  الستحداث   ،  AstraZeneca

املصابون  الخليج  أحداث سكان  بعنوان “سجل 

وإقامتها   “ الحادة  التاجية  الرشايني  مبتالزمة 

واإلمارات  الكويت  هي  خليجية  دول  أربع  يف 

سجالً  الدراسة  وتعترب  والبحرين.  وعامن 

بسبب  املستشفيات  يف  املقيدين  للمرىض 

الحادة  التاجية  الرشايني  مبتالزمة  تشخيصهم 

 AstraZeneca متولها رشكة  ، حيث   )  ACS  (

من  املرض  جوانب  مختلف  استطالع  بهدف 

املامرسات  وأفضل  والتأثري،   ، الخطورة  عوامل 

التعامل.  وطرق 

املنطقة  يف  نوعها  من  األوىل  الدراسة  وسرتكز 

13(عىل سكان الخليج ،  ص  . . . . . . تتمة  (   

ئج لنتا ا ت  ا ذ ث  بحا أل ا ت  جها تو ز  تعز رة  ا إلد ا
ء جمعا ية  لبرش ا م  تخد لتي  ا

يف  الكويت  جامعة  يف  األبحاث  إدارة        
 AstraZeneca رشكة  مع  إسرتاتيجية  رشاكة 

األبحاث” وإطالق سجل  “اتفاقية دعم  بتوقيع 

تحت  أقيمت  احتفالية  يف  الخليجي   COAST

اللطيف  عبد  أ.د.  الكويت  رعاية مدير جامعة 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  نظمها   ، البدر 

Astra- رشكة مع  املشرتك  بالتنسيق   لألبحاث 

Zeneca . وقد وقع االتفاقية أ.د. حسن السند، 

طارق  والسيد   ، لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

رباح ، رئيس رشكة AstraZeneca يف الخليج، 

لسجل  الرئيس  الباحث   ، زبيد  محمد  وأ.د. 

وقد   .2011 أكتوبر   9 يف  الخليجي،   COAST

إنجاز  اتجاه  يف  مهمة  خطوًة  االتفاقية  شكلت 

الرشايني  دراسات  مجال  يف  املشرتكة  األبحاث 

للمباحثات التي  التاجية ، حيث جاءت تتويجاً 

بدأت يف يوليو املايض ونتج عنها توقيع مذكرة 

AstraZen- األبحاث ورشكة إدارة  بني   تفاهم 

.eca

عىل  مشدداً  باملناسبة  البدر  أ.د.  تحدث  وقد 

للتقدم  أسايس  كمتطلب  البحث  أهمية 

الرصيد  وإثراء  التنمية  عجلة  ودفع  العلمي 

األكادميي لجامعة الكويت. “إن حيوية برامجنا 

والثقة  التنافس  روح  تغذي  أن  يجب  وتنوعها 

الدكتوراه،   درجة  وحملة  الخريجني  نفوس  يف 

يف  املتميز  حضورهم  إثبات  من  متكنهم  حتى 

حول  العايل  التعليم  ومؤسسات  الجامعات 

العامل، وإعالء مستوى جامعة الكويت ومكانتها 

األكادميية “. وألن جامعة الكويت تتطلع لرؤية 

مهاراتهم  استثامر  خالل  من  يتطورون  طلبتها 

التزاماً  العلمي  البحث  تقدم  أصبح  وطاقاتهم، 

التعاون  جاء  السياق،  هذا  ويف  لديها.  ثابتاً 

نحو  أخرى  كخطوٍة   AstraZeneca رشكة  مع 

وخاصًة  للمجتمع،  العلمي  البحث  فوائد  نقل 

عىل  تحوز  كقضية  التاجية  الرشايني  أبحاث 

عليه  تنطوي  ملا  واسع  اهتامٍم 

املجتمع  عىل  وآثار  مخاطر  من 

البدر  أ.د.  عرب  وقد  وأفراده. 

فريق  جهود  يف  التامة  ثقته  عن 

البحث، كام متنى أن تقدم نتائج 

إسرتاتيجية  معلومات  البحث 

بال  ستعمل  جديدة  ومعرفة 

صحة  مستوى  تحسني  عىل  شك 
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لجديد ا لربنامج  ا

لتعزيز يهدف   

لعلمي ا اإلبداع   

جميع يف   

لكليات ا  

التقييم  عىل  اعتامداً  ثالثة  لسنٍة  للتمديد 

ويعترب   . امللّحة  العلمية  والحاجة  املستمر 

عىل  يرتكز  حيث   ، أكادميي  غري  املنصب 

وتقوم   ، أساسية  بصفة  البحثي  النشاط 

مالمئاً  تراه  من  برتشيح  العلمية  األقسام 

ترشيحات  تلقي  ويتم  املنصب.  لشغل 

عام،  كل  من  يناير  من  األول  من  الكليات 

ورشوط  معايري  االختيار  عملية  وتتبع 

باعتامد  الكلية  مجلس  ويقوم   . محددة 

عمداء  بعدها  ليقوم  الرتشيحات  جميع 

الجامعة  مدير  لنائب  برفعها  الكليات 

التنفيذي  املكتب  لجنة  وتعمل  لألبحاث. 

اختيار  عىل  ذلك  بعد  األبحاث  إدارة  يف 

اإلدارة  خطة  عىل  اعتامداً  املتقدمني  أفضل 

رفع  بعدها  ليتم   ، وأولوياتها  التنموية 

الكويت  جامعة  ملدير  النهائية  األسامء 

النهايئ.  لالعتامد 

كريس  منصب  شاغيل  مع  التعامل  ويتم 

هيئة  أعضاء  نظام  بنفس  الباحث 

وتتطلع  باملزايا.  يتعلق  فيام  التدريس 

من  األوىل  للدفعة  حالياً  األبحاث  إدارة 

خالل  الباحث  كريس  منصب  يف  املعينني 

املبادرة،  هذه  ومع   .  2012/2011 العام 

يدخل  برنامج  أحدث  الباحث  كريس  يعترب 

حيث   ، األبحاث  إدارة  أنشطة  قامئة  ضمن 

حالياً  ومصادرها  طاقاتها  اإلدارة  توجه 

حول  العلمية  القدرات  أفضل  لتعيني 

أبحاث  يف  الجودة  معايري  لرفع  العامل 

البحثية  املشاريع  إنجاز  خالل  من  الكليات 

ستعمل  متميزة  مخرجات  عنها  ينتج  التي 

وتطوير  الكويت  جامعة  مكانة  تعزيز  عىل 

عاملية  مستويات  نحو  فيها  العلمي  القطاع 

والتنافس. التميز  من 
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الكويت  جامعة  يف  األبحاث  قطاع        
عاملي  بعٍد  إضافة  اتجاه  يف  رئيسة  خطوة 

كريس  برنامج  إنشاء  مع  البحثية  لربامجه 

مجلس  قبل  من  واعتامده  مؤخراً  الباحث 

رقم  )االجتامع   2011 يونيو   8 يف  الجامعة 

ليضع  الربنامج  إنشاء  جاء  وقد   .)2011/2

الجامعات  مصاف  يف  الكويت  جامعة 

العامل،  حول  املتميزة  العلمية  واملؤسسات 

الالزمة  اآللية  األبحاث  إدارة  وضعت  حيث 

العلامء  أفضل  بتعيني  الخاصة  والرشوط 

العلمية  املجاالت  مختلف  يف  والخرباء 

بإجراء  خاصة  محددة  زمنية  فرتة  ليقضوا 

الكويت،  جامعة  يف  العلمية  األبحاث 

تقدم  يف  ومعارفهم  خرباتهم  عرب  ويسهموا 

ويعترب  وتطورها.  املؤسسية  األبحاث 

أبحاث  اتجاه  يف  جادة  خطوة  الربنامج 

إىل  ستقود  التي  الجودة  عالية  الكليات 

وهو  وتعزيزها،  البحثية  القوة  نقاط  تطوير 

كريس  برنامج  يسعى  الذي  األسمى  الهدف 

يف  البحثية  العملية  بدفع  لتحقيقه  الباحث 

الجودة  معايري  أعىل  نحو  الكويت  جامعة 

جميع  يف  العلمي  اإلبداع  آفاق  وأرحب 

ت.  لكليا ا

جهود  تتجه   ، املهمة  هذه  ألهمية  ونظراً 

أفضل  استقطاب  نحو  حالياً  األبحاث  إدارة 

الكليات،  أبحاث  لتعزيز  والخرباء  العلامء 

واإلبداع  لالبتكار  مالمئة  بيئة  وخلق 

شاغيل  عىل  يتحتم  لذلك،  الدويل.  والتعاون 

كام  متميز،  علمي  بصيٍت  التمتع  املنصب 

للرشوط  وفقاً  بعناية  انتقاؤهم  يتم  أن  يجب 

وتعميمها  تحديدها   تم  التي  واإلجراءات 

دليل  خالل  من  الكليات  جميع  عىل 

الباحث  كريس  مبنصب  الخاص  املعلومات 

لتعيين لباحث  ا كرسي  برنامج  تطلق  األبحاث  إدارة 
إلنجاز لم  لعا ا حول  لمتميزين  ا والخبراء  لعلماء  ا

لبحثية ا األنشطة 

وعرضه  مؤخراً  إصداره  تم  الذي   )2011(

مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتونية  املواقع  عىل 

 . األبحاث  وإدارة  لألبحاث  الجامعة 

ملنصب  مقاعد  عرشة  تقديم  وسيتم 

أن  يجب  حيث  سنوياً،  الباحث  كريس 

علمية  درجة  عىل  حاصالً  املرشح  يكون 

املعتمدة،  العاملية  الجامعات  إحدى  من 

إىل  متميز،  إنجازاٍت  سجل  له  ويكون 

منشورة  متميزة  أبحاث  عىل  إثباٍت  جانب 

عاٍل  تأثري  ذات  محكمة  عاملية  مجالت  يف 

ويتم   .)JCR( املجلة  تنويه  لتقرير  وفقاً 

قابلة  سنتني  ملدة  للمنصب  املرشحني  تعيني 
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وإنشاء  التحتية  البنية  تطوير  هدف       
الكويت  جامعة  يف  النموذجية  املختربات 

لتمكني  األبحاث  إدارة  اهتامم  عىل  باالستحواذ 

الخدمات  أفضل  عىل  الحصول  من  الكليات 

واملعدات إلنتاج األبحاث ذات الجودة العالية. 

متمثالً  اإلجراء  هذا  من  األول  الهدف  ويبقى 

القدرات  تشجع  متطورة  علمية  بيئة  توفري  يف 

إنجاز  عىل  وتساعدها  الكليات  لدى  اإلبداعية 

تعمل  حيث   ، واملتقدمة  التجريبية  األبحاث 

منح التسهيالت العامة عىل تحقيق هذه الغاية. 

هذه  تقديم  يف  األبحاث  إدارة  تستمر  لذلك، 

وتقنياتها،  مخترباتها  لتعزيز  للكليات  املنح 

حيث حققت نقلة جديدة يف هذا املجال خالل 

عام 2011/2010 مع تلقيها 6 مشاريع جديدة 

لكلية طب  منها  اثنان  العامة،  التسهيالت  ملنح 

األسنان ، وأربعة لكلية العلوم.

ملجال  األسنان  طب  كلية  دخول  كان  وقد   

سعت  واعداً  تطوراً  العامة  التسهيالت  منح 

االحتياجات  وسد  مخترباتها  لتطوير  خالله  من 

فقد  العلوم  كلية  أما  فيها.  والبحثية  العلمية 

الحالية  ومخترباتها  خدماتها  لتعزيز  سعت 

وقد  والتوّسع.  التطوير  من  مستمرة  كعملية 

قدمت كلية طب األسنان طلبان، أولهام لتطوير 

املنحة  )رقم  الفم  مايكروبيولوجيا  مخترب 

مواد  علوم  مخترب  إلنشاء  والثاين   ،)GD01/11

طب األسنان )رقم املنحةGD02/11(، للحصول 

عىل املعدات واألجهزة املتطورة واستخدامها يف 

طلبات  أما  التجريبية.  والدراسات  الفم  أبحاث 

تضمنت  فقد  الجديدة  األربعة  العلوم  كلية 

 Replacement بهدف   GS01/10 املنحة رقم

 of old GF equipment to serve research

 ،  in spectroscopy and sorptometry

Establish- بهدف    GS02/10 رقم  واملنحة 

 ment of chromatography Research

عنوان المشروع رقم المنحة  الكلية

Oral Microbiology laboratory. Grant No. GD01/11
طب األسنان

Dental Materials Science  Laboratory. Grant No. GD02/11

Replacement of old GF equipment to serve 
research in spectroscopy  and sorptometry.

Grant No. GS01/10

Establishment of Chromatography Research 
Center.

*Grant No. GS02/10
العلوم

Integrated genechip microarray system for whole 
genome analysis.

Grant No. GS01/11

Next generation sequencer for whole genome 
analysis by  oligonucleotide ligation and 
detection.

Grant No. GS02/11

لجديدة ا لعامة  ا لتسهيالت  ا  مشاريع 
(2011/2010)

.2011/2010 عام  خالل  اعتمادها  مت      *

تقنية بيئة  توفر  مة  لعا ا لتسهيالت  ا منح 
لكليات ا جميع  في  لمستوى  ا لية  عا  

منح من  ة  د الستفا ا عىل  ت  لكليا ا تشجع  ث  ألبحا ا رة  ا د إ

لتحتية ا لبنية  ا ت  ما خد ير  لتطو مة  لعا ا لتسهيالت  ا  

مة ملتقد وا يبية  لتجر ا ث  ألبحا ا ز  نجا إ و  

واملنحة   ،Center

  GS01/11 رقم 

 Integrated بهدف 

genechip mi-

 croarry system

for whole ge-

nome analy-

رقم   واملنحة   ،   sis

بهدف    GS02/11

 Next generation

 Sequencer for

 whole genome

 analysis by oligonucleotide ligation and

. detection

واحدة    منحة  الطلبات   هذه  من  واعتمد 

ودخل   2011/2010 عام  خالل   )  GS02/10  (

الخمسة  الطلبات  أما  الجارية،  للحالة  املرشوع 

املراجعة  األخرى فتمر حالياً يف مختلف مراحل 

والتحكيم )أنظر الجدول للطلبات الجديدة من 

منح التسهيالت العامة(. وباإلضافة إىل الطلبات 

مسؤولية  حالياً  األبحاث  إدارة  تتوىل  الجديدة، 

16 مرشوعاً جارياً للتسهيالت العامة موزعة عىل 

كليات الهندسة والبرتول )4 مشاريع (، والعلوم 

)10 مشاريع(، ومركز العلوم الطبية )مرشوعني(. 

تعزيز  عىل  الجديدة  الطلبات  اعتامد  وسيعمل 

عدد املشاريع إىل 22 مرشوعاً، مام يعرب عن منو 

هذه  يف  وارتفاعه  التحتية  البنية  تطوير  مجال 

الكليات الثالث تحديداً. 

العامة  التسهيالت  وقد متثلت إنجازات مشاريع 

يف  املتوفرة  تطوراً  وأكرثها  املعدات  أحدث  يف 

كلية  يف   )  ESF  ( الهندسية  العلمية  املختربات 

الهندسة والبرتول ، ومختربات ) SAF  ( يف كلية 

يف   )  RCF   ( املركزي  البحوث  ومخترب  العلوم، 

األبحاث  قواعد  يريس  مام  الطبية،  العلوم  مركز 

مراكز  املختربات  هذه  وتشكل  الجودة.  عالية 

تم  حيث  الكويت،  جامعة  يف  متطورة  علمية 

وأجود  العاملية  املعايري  ألعىل   وفقاً  تجهيزها 

يف  وإتاحتها  املتطورة  والتكنولوجيا  األجهزة 

التحليلية  األبحاث  إلجراء  الكليات  متناول 

األسنان  طب  كلية  دخول  وسيعمل  املتخصصة. 

لهذا املجال عىل تعزيز هذه املصادر مع إنشاء 

مختربات مركزية جديدة. 

ومع سعيها املستمر لتطوير هذه املصادر، يقع 

13(تركيز إدارة األبحاث ص  . . . . . . تتمة  (   
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الـمتـمـيـز الــبــاحث  جــائـزة 
والتطبيقية( األساسية  )العلوم 

Prof. Ifeamalume Charles Ezemuzie
العقاقير  علم  قسم 

كلية الطب

الشباب باحث من  أفضل  جائزة 
)اآلداب واإلنسانيات(

د. ليلى معروف
قسم المكتبات وعلوم المعلومات 

كلية العلوم االجتماعية

العليا الدراسات  طلبة  مشاريع  جائزة 
 )العلوم األساسية والتطبيقية(

علي عبد الرحمن الشيخ
قسم المايكروبيولوجي

كلية الطب

هيفاء عبد الكريم 
قسم المايكروبيولوجي

كلية الطب

لجودة ا لية  عا األبحاث  ز  نجا إ على  لكليات  ا تشجع  األبحاث  رة  دا إ

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  السند، 

مدير  البدر،  اللطيف  عبد  أ.د.  بحضور 

جهود  عىل  أثنى  الذي  الكويت  جامعة 

العلمي  التميز  لتحقيق  الدؤوبة  الباحثني 

أبحاثهم. مشاريع  يف 

البحث  أهمية  عىل  البدر  أ.د.  شدد  وقد 

والتطور  النمو  من  مستمرة  كعملية 

األكادميية  العمليات  اعترب  حيث   ، العلمي 

التقدم  أساس  الكويت  جامعة  يف  والبحثية 

العاملية  املكانة  تحقيق  نحو  املؤسيس 

األسمى  الهدف  هذا  ويعتمد  املتميزة. 

املتوفرة  العلمية  الربامج  جودة  عىل 

القوة  نقاط  لبناء  والطلبة،  للكليات 

واإلبداع  التنافس  روح  وتنمية  األكادميية 

وتعترب  العلمي.  التميز  لبلوغ  نفوسهم  يف 

من  كبرية  درجة  عىل  الجوانب  هذه 

العاملية  املكانة  رفع  سياق  يف  األهمية 

برامجها  قوة  عىل  اعتامداً  الكويت  لجامعة 

الجودة.  عالية  أبحاثها  وفاعلية  العلمية 

إنعكاساً  سنوياً  االحتفال  هذا  عقد  ويعترب 

التطور  نحو  الحثيث  الكليات  لسعي 

إنجازاتها  متييز  يتم  حيث  واالمتياز، 

األساسية  العلوم  أبحاث  يف  سنوياً  العلمية 

اإلنسانيات  و  اآلداب  ويف  والتطبيقية، 

يف  األبحاث  إدارة  جوائز  خالل  من 

باحث  وأفضل  املتميز  الباحث  فئتي 

طلبة  مشاريع  جائزة  وىف  الشباب،  من 

إدارة  سياسة  وتقوم   . العليا  الدراسات 

األبحاث  تشجيع  عىل  الحالية  األبحاث 

تناول  عىل  الكليات  وحث  الجودة  عالية 

األهمية  ذات  اإلسرتاتيجية  األولويات 

تم  وقد  واملجتمعية.  الوطنية  لالحتياجات 

من العديد  إرساء 

وأفضل  املتميز  لباحث  ا ئز  ا جبو ئزين  لفا ا تكرمي 
طلبة ريع  مشا ئزة  وجا لشباب،  ا من  باحث 

خاص سنوي  حفل  يف  لعليا  ا لدراسات  ا  

8

م  لعا ا هذا  حفل  متّيز 

عىل  لحاصلني  ا بانضامم 

مسجلة اخرتاع  ءات  برا

ملتحدة ا لواليات  ا يف 

املكرمني لقامئة 

إدارة  كرمت  مميز،  سنوي  حفٍل     
املتميز  الباحث  بجوائز  الفائزين  األبحاث 

وجائزة  الشباب،  من  باحث  وأفضل 

تقديراً  العليا  الدراسات  طلبة  مشاريع 

خالل  االستثنائية  البحثية  إلنجازاتهم 

أقيم  وقد   .2011/2010 األكادميي  العام 

متيّز  حيث   ،2011 يونيو   20 يف  الحفل 

براءات  عىل  الحاصلني  بانضامم  العام  هذا 

املتحدة  الواليات  يف  مسجلة  اخرتاع 

الخرتاعاتهم  تقديراً  املكرمني  لقامئة 
جامعة  أبحاث  جودة  تعكس  التي  العلمية 

حسن  أ.د.  الحدث  ترأس  وقد  الكويت.  

)21 ص  . . . . . . تتمة  (   
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إدارة األبحاث تعيد صياغة مستويات التمويل الجديدة لدعم املنح البحثية

عىل لنظام  ا يقوم 

مخصصات منح   

سنوياً محددة   

مبدة ترتبط   

لبحث ا

الجديد بالنظام  الخاصة  الرشوط  عىل  العمل  لياً  حا يتم 

وتجعل  الباحثني  عىل  العمليات  ستسهل 

سالسة.  أكرث  البحثية  تعامالتهم 

األبحاث  إدارة  قدمت  السياق،  هذا  ويف 

ملخصصات  جديد  بنظاٍم  الخاص  مقرتحها 

مجلس  اعتامد  عىل  مؤخراً  حصلت  محددة 

رشاء  الباحثني  عىل  للتسهيل  الجامعة 

مشاريعهم  عىل  الصغرية  البحثية  املتطلبات 

األبحاث  إلدارة  املقرتح  أتاح  وقد  املعتمدة. 

لتطبيقه  الجديد  للنظام  عملية  آلية  تقديم 

 .2012/2011 الحايل  األكادميي  العام  خالل 

املشرتيات  حول  الجديد  النظام  ويدور 

الباحثني  كاهل  عن  سريفع  حيث   ، الصغرية 

الخاصة  للمرصوفات  الفواتري  متطلبات 

املشاريع  عىل  الصغرية  واملستهلكات  باملواد 

للباحثني  الجديد  النظام  وسيتيح   . املعتمدة 

مكتبية  أدوات  من  الصغرية  املواد  رشاء 

حدود  يف  املشاريع  عىل  وغريها  ومستهلكات 

ترتبط  سنوية  كمخصصات  يحدد  معني  مبلغٍ 

مبدة املرشوع كام هو موضح أعاله. 

أصبح  الجديد،  املخصصات  نظام  إقرار  ومع 

يف  املحددة  املبالغ  إدراج  الباحثني  إمكان  يف 

مدة  عىل  اعتامداً  املقرتحة  أبحاثهم  ميزانية 

الرشوط  عىل  العمل  حالياً  ويتم  املرشوع. 

عنها  اإلعالن  ليتم  الجديد  بالنظام  الخاصة 

قريباً.

سيسهل اجلديد  األحباث  إدارة  م  نظا
البحثية املتطلبات  شراء  الباحثني  على 

املعتمدة ريع  املشا على  الصغرية   

على لعلمية  ا المهمات  مخصصات  رفع 
لمعتمدة ا األبحاث  مشاريع   

للسفر ة  يد لجد ا لمخصصات  ا تنفيذ 
2012 بريل  إ  1 في   

       إدارة األبحاث نحو إجراء 
مستويات  يف  رئيٍس  تعديٍل 

مبنح  الخاصة  التمويل 

هذا  أصبح  أن  بعد  األبحاث، 

رفع  يف ضوء  التعديل رضورياً 

مهامت  يف  السفر  مخصصات 

علمية ألعضاء هيئة التدريس. 

األمر  هذا  دراسة  متت  وقد 

املنرصم  األكادميي  العام  خالل 

املكتب  مبادرة  من  كجزٍء 

مدير  نائب  مكتب  يف  الثقايف 

الجودة  أبحاث  بدعم  اهتاممها  جانب     
إدارة  تهتم   ، الكليات  جميع  يف  العالية 

وفاعلية  خدماتها  كفاءة  برصد  أيضاً  األبحاث 

والعقبات  املعوقات  عىل  للوقوف  إجراءاتها 

الباحثني.  عىل  للتسهيل  الالزمة  التدابري  واتخاذ 

املبسطة  اآلليات  نحو  اإلدارة  تتجه  لذلك، 

التأخري  عوامل  لتخطي  السهلة  واإلجراءات 

يتعلق  وفيام  البحثية.  العمليات  سري  وتيسري 

الباحثون  شكاوي  كانت  اإلجراءات،  بآلية 

وإجراءات  املالية  القوانني  عىل  منصبة 

املشرتيات ومتطلبات التسوية ، وهي جوانب 

• 250 د. ك: للسنة األولى من المشروع
       • 150 د.ك: للسنة الثانية من المشروع

• 100 د.ك: للسنة الثالثة من المشروع 

المخصصات البحثية الجديدة

سلطة  وتتخطى  اإلدارية  الشؤون  تنظمها 

اإلدارة  تويل  ذلك،  من  الرغم  وعىل  اإلدارة. 

التي  البدائل  إليجاد  اهتاممها  الشكاوي  هذه 

)29 ص  . . . . . . تتمة  (   

بتعزيز  والخاصة  العلمية  للشؤون  الجامعة 

التدريس،  أعضاء هيئة  للتسهيل عىل  املخصصات 

الجامعة.  مجلس  قبل  من  اعتامدها  تم  حيث 

املهامت  حضور  الجديدة  املخصصات  وتغطي 

تحديدها  تم  حيث  املشاريع،  عىل  العلمية 

هو  كام  زياداتها  واعتامد  الوجهات  ملختلف 

أعاله.  موضح 

وستعمل املخصصات الجديدة عىل تسهيل مهمة 

الباحثني يف أداء

الجديدة السفر  مخصصات 
األقىص،  الرشق  لدول  د.ك:   2500 إىل  د.ك   1750 من    .1

ونيوزيالندا،  وأسرتاليا،  والجنوبية،  الشاملية   وأمريكا 

وجنوب أفريقيا. 

2.  من 1400 د.ك إىل 2000 د.ك : للدول األوروبية، ودول 

جنوب رشق آسيا، وأفريقيا. 

والخليج   ، األوسط  للرشق   :1200 إىل  د.ك   900 من    .3

العريب، ومرص.
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ت نا بيا من  ت  ا سنو  1 0 تحّلل  ث  بحا أل ا ة  ر ا د إ
ف قو للو  ، قت لو ا مل  بعا يتعلق  فيما  يع  ر لمشا ا تقييم   

لبحثية ا لمنح  ا د  عتما ا في  خير  لتأ ا ت  مسببا على   

يع ر ملشا ا تقييم  عملية  يف  للتعجيل  تيجيتها  سرتا إ تخطيط  تعيد  رة  ا إلد ا

ث لألبحا ين  عد ملسا ا ء  ا لعمد ا مستوى  عىل  ملنخفضة  ا نية  مليزا ا ت  ا ذ

لبية لغا كرث  وأ ماً  يو  9 0 لتقييم  ا ة  مد تخطي  يظهر  لتحليل  ا
ث لألبحا ن  و عد ملسا ا ء  ا لعمد ا ى  مستو عىل  يع  ر ملشا ا

       آلية إجراءات إدارة األبحاث اإلطار األسايس العتامد املنح بناًء 
من  وجدواها  العلمية  وقيمتها  أصالتها  لضامن  األبحاث  مراجعة  عىل 

اإلجراء  هذا  ويضمن  األبحاث.  تحكيم  يف  يتمثل  إلزامي  إجراء  خالل 

تحقيقه  وإمكانية  بجودته  يتعلق  فيام  للمرشوع  موضوعياً  تقييامً 

عملية  لتويل  الخرباء  من  واسعة  قاعدة  األبحاث  وإلدارة   . ألهدافه 

تحكيم األبحاث ، حيث يعملون عىل مراجعة طلبات األبحاث وتقييمها 

أهمية  لقياس  واإلنسانيات،  والتطبيقية  األساسية  العلوم  مجاالت  يف 

مخرجات  وإنتاج  املحددة  أهدافه  إنجاز  عىل  قدرته  ومدى  املرشوع 

إلثبات  التحكيم  لعملية  املشاريع  جميع  وتخضع  وفائدة.  قيمة  ذات 

املحكمني  تقارير  تشكل  حيث  املقدم،  الدعم  عىل  للحصول  جدارتها 

القاعدة التي تنطلق منها إدارة األبحاث يف اتخاذها لقرارات التمويل 

األداة  التحكيم  عملية  وتعترب  الرفض.  أو  التعديل  أو  بالقبول  املتمثلة 

مام   ، كبري  بشكٍل  الوقت  عامل  عىل  تعتمد  أنها  إال  للتقييم  الرئيسة 

يسبب تأخري اإلجراءات.  

رأس  عىل  التقييم  تأخري  يقع  الوقت،  بعامل  مرتبطاً  لكونه  ونظراً 

اهتاممات اإلدارة ، حيث يرتبط به اعتامد منحة البحث وتنفيذه. 
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( م يا أل (ا

اجلدول )أ 1( : عرض مختصر للمشروع - مدة التقييم على مستوى 
العميد املساعد لالبحاث حسب األيام وعدد املشاريع

)*2011/2010 - 2002/2001(

النسبة عدد المشاريع األيام
% 1 3 . 3       78 أقل من 30

%23.4          137 60-31

%16.4             96 90-61

%46.9             274 أكثر من 90

%100               585 اإلجمالي

لالبحاث المساعد  العميد  مستوى  على  التقييم 

*    حتى 2011/5/16

*   حتى   2011/5/16 

اإلجمالي
أكثر من
 90 يومًا

90 - 61
 يومًا

60 - 31
 يومًا

أقل من 
30 يومًا

أكثر من
 90 يومًا

90 - 61
 يومًا

60 - 31
 يومًا

أقل من 
30 يومًا

أكثر من
 90 يومًا

90 - 61
 يومًا

60 - 31
 يومًا

أقل من 
30 يومًا

أكثر من
 90 يومًا

90 - 61
 يومًا

60 - 31
 يومًا

أقل من 
30 يومًا

أكثر من
 90 يومًا

90 - 61
 يومًا

60 - 31
 يومًا

أقل من 
30 يومًا

أكثر من
 90 يومًا

90 - 61
 يومًا

60 - 31
 يومًا

أقل من 
30 يومًا

أكثر من
 90 يومًا

90 - 61
 يومًا

60 - 31
 يومًا

أقل من 
30 يومًا

أكثر من
 90 يومًا

90 - 61
 يومًا

60 - 31
 يومًا

أقل من 
30 يومًا

أكثر من
 90 يومًا

90 - 61
 يومًا

60 - 31
 يومًا

أقل من 
30 يومًا

أكثر من
 90 يومًا

90 - 61
 يومًا

60 - 31
 يومًا

أقل من 
30 يومًا الكلية

12 - - - - 1 - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - - - - 1 1 - - - - - 1 - العلوم الطبية 
المساعدة

29 - - - - 2 - - - - - - 2 - 1 1 - 3 - - - 1 2 - - 2 - - - 1 1 - - 2 2 4 - 2 - 2 1 اآلداب

54 - - - - 1 1 4 1 - - - - 1 - 1 - 2 1 - - 5 1 - - 4 4 2 - 3 - 5 - 3 - 4 5 - 1 3 2 العلوم اإلدارية

33 - - 1 4 2 - 2 1 2 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 3 2 2 - 2 3 3 - - 2 - - - 2 طب األسنان

28 - 1 - - - 1 1 - 2 - 2 - - - - - - - 2 - - - - - 1 1 - - 2 - 2 - 2 2 1 1 2 - 3 2 التربية

106 - 1 - - 7 3 1 - 8 - - - 6 1 - - 7 1 - - 7 2 3 - 12 3 2 1 4 2 3 - 5 3 1 1 2 2 7 11 الهندسة 
والبترول

2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - الحقوق

46 - - - - 7 3 1 1 4 1 - 2 1 1 1 - 7 - - - 6 - 1 - 3 - - 1 1 1 - - 2 - - - 1 1 - - الطب

15 - - - - 2 - - - 1 - - - - 1 - - 3 - - - 2 - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - الصيدلة

120 - 1 1 - 6 2 - - 6 2 1 - 7 1 - - 12 3 1 1 6 6 2 - 6 5 3 1 8 4 - - 7 3 8 3 3 4 5 2 العلوم

65 - - 1 - - - - 1 1 1 1 2 1 - 5 3 2 - 1 - - - 4 1 - - 6 1 - 1 1 - 6 3 1 2 5 3 5 7 الشريعة

52 - - - - 2 - - - 3 2 - - 3 1 - - 1 - 1 - 2 - - - 5 1 3 - 6 - 2 - 6 1 2 1 2 1 4 3 العلوم االجتماعية

23 - - 1 1 - 2 2 - - 1 2 - 4 - 1 1 2 1 1 2 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - كلية البنات 
الجامعية

-
-
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يتعلق  فيام  والباحثني  الكليات  تساؤالت  من  العديد  اإلدارة  تلّقت  وقد     

عىل رضورة  شددوا  حيث   ، املنح  اعتامد  عىل  تؤثر  التي  اإلجراءات  بتأخري 

عىل  بناًء  التأخري.  عوامل  ملعالجة  التقييم  عملية  إلجراءات  اإلدارة  مراجعة 

ذلك، قامت إدارة األبحاث بتحليل بيانات تقييم املشاريع عىل مستوى الكلية 

 ،  )2011/2010  -  2002/2001( املاضية  سنوات  العرش  مدى  عىل  واإلدارة 

املقيّمة  املشاريع  عدد  إجاميل  هي  للتحليل  األساسية  العنارص  كانت  حيث 

عىل مستوى العميد املساعد لألبحاث وعىل مستوى اإلدارة ، حسب الكلية 

وعدد األيام . وقد هدف هذا التحليل إىل الوقوف عىل مسببات التأخري يف 

اعتامد املنح، وتقديم صورٍة تحليلية معتمدة حول “كفاءة اإلجراءات مقابل 

املعوقات” يف عملية التحكيم . 

، أظهرت البيانات إجاميل 585 مرشوعاً مقيّامً عىل مستوى العميد  إحصائياً 

لتوزيع  )أ(  الجدول  العرش سنوات، مع تقديم  املساعد لألبحاث خالل مدة 

املشاريع حسب الكليات، وتوزيع عدد األيام يف أربع مجموعات : أقل من 

30 يوماً، ومن 31-60 يوماً، ومن 61-90 يوماً ، وأكرث من 90 يوماً . وأظهر 

 274( املشاريع  من  األكرب  للعدد  التقييم  مدة  أن  )أ1((  )الجدول  التحليل 

مرشوعاً -46.9%( عىل مستوى العميد املساعد لألبحاث قد تخطت 90 يوماً 

وأكرث ، بينام توزع العدد املتبقي كام ييل: 137 مرشوعاً )23.4 %( من -60

31 يوماً ، و96 مرشوعاً )16.4%( من 61-90 يوماً، و78 مرشوعاً )%13.3( 

مدة 30 يوماً للتقييم. ويقدم الجدول )أ( نسبة تقييم املشاريع عىل مستوى 

الكليات ومدة التقييم حسب السنة، موضحاً أن عملية التقييم عىل مستوى 

العميد املساعد لألبحاث تستغرق الوقت األطول وتسبب عامل التأخري الذي 

يؤثر عىل إجازة املشاريع بالرسعة املطلوبة.  وباملقارنة، يقدم الجدول )ب( صورة 

إدارة  مستوى  عىل  سنوات  العرش  مدى  عىل  املشاريع  تقييم  نشاط 

األبحاث، مام يوضح الوقت الذي استغرقه تقييم إجاميل 693 مرشوعاً 

وفق ثالث مجموعات : أقل من 91 يوماً ، ومن 180-91 يوما، وأكرث من 

180 يوماً. وتكشف البيانات )الجدول ب 1( 
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النسبة عدد المشاريع األيام
%5 8 . 3   404 أقل من 91

%30.9    214 91-180

  %10.8      75 أكثر من 180

%100               693 اإلجمالي

األبحاث إدارة  مستوى  على  التقييم 

( م يا أل (ا

اجلدول )ب 1( : عرض مختصر للمشروع - مدة التقييم على مستوى 
إدارة األبحاث حسب األيام وعدد املشاريع
)*2011/2010 - 2002/2001(

*   حتى 2011/4/4

*   حتى   2011/04/04 
    

اإلجمالي
أكثر من

 180 يومًا
180 - 91

 يومًا
أقل من 
91 يومًا

أكثر من
 180 يومًا

180 - 91
 يومًا

أقل من 
91 يومًا

أكثر من
 180 يومًا

180 - 91
 يومًا

أقل من 
91 يومًا

أكثر من
 180 يومًا

180 - 91
 يومًا

أقل من 
91 يومًا

أكثر من
 180 يومًا

180 - 91
 يومًا

أقل من 
91 يومًا

أكثر من
 180 يومًا

180 - 91
 يومًا

أقل من 
91 يومًا

أكثر من
 180 يومًا

180 - 91
 يومًا

أقل من 
91 يومًا

أكثر من
 180 يومًا

180 - 91
 يومًا

أقل من 
91 يومًا

أكثر من
 180 يومًا

180 - 91
 يومًا

أقل من 
91 يومًا

أكثر من
 180 يومًا

180 - 91
 يومًا

أقل من 
91 يومًا الكلية

11 - - - - - 1 - - - - - - - 3 - 1 2 - - 1 - - 1 - - - - 1 - 1 العلوم الطبية 
المساعدة

16 - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 - - 2 - - 1 4 اآلداب

15 - - - - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - 1 - 1 3 1 - - - 1 1 - 1 3 العلوم اإلدارية

10 - - - - - 1 - 2 - - - - 2 - 1 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 طب األسنان

15 - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 1 1 - 1 - - - 1 1 - 1 2 - - 4 التربية

111 - - 3 2 2 4 2 3 9 2 6 5 1 7 6 - 2 8 1 6 4 1 5 5 1 9 9 - 2 6 الهندسة والبترول

1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - الحقوق

201 - - 8 1 5 21 2 8 18 3 9 26 - 2 16 - 6 8 3 5 7 3 8 8 3 6 5 2 6 12 الطب

22 - - - 1 - 1 - 3 2 2 - 2 - - 2 2 - 2 - 1 - - - 1 - - - - 2 1 الصيدلة

198 - - 4 2 10 15 1 6 15 1 7 13 4 3 13 - 8 9 6 4 8 4 9 12 3 4 11 3 13 10 العلوم

20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 5 - - 13 الشريعة

37 - - - - 1 2 - - 4 - 2 - - - 2 - 2 1 - 5 6 - 1 1 - 1 1 3 4 1 العلوم االجتماعية

36 - 1 - - 1 5 - 2 2 - 1 3 1 1 6 1 2 3 1 1 4 1 - - - - - - - - كلية البنات الجامعية
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تها ء وكفا ت  ا ء إلجرا ا علية  لفا ف  تهد ة  يد لجد ا لخطة  ا

يع ر للمشا يعة  لرس ا زة  إلجا ا يف 

ذات للمشاريع  جديدة  بحثية  عمل  خطة  تضع  األبحاث  إدارة 
أقل زمنية  ومدة  ومراحل  بخطوات  لمنخفضة،  ا نيات  لميزا ا

لبحثية ا لمنح  ا د  اعتما في  للتعجيل 

بقة لسا ا  )2 ( لخطة  ا

ة يد لجد ا  )1 ( لخطة  ا

يف  التأخري  بعوامل  الشديد  الهتاممها      
عىل  األبحاث  إدارة  عملت   ، املنح  اعتامد 

بسري  الخاصة  الحالية  خطتها  مراجعة  إعادة 

املطلوبة  التعديالت  إدخال  بهدف  املشاريع 

العمليات.  سري  مدة  ولتقليل  التأخري  لتاليف 

فاعلية  زيادة  إىل  التحرك  هذا  هدف  وقد 

الرسيعة  اإلجازة  يف  وكفاءتها  اإلجراءات 

امليزانيات  ذات  تلك  خاصًة   ، للمشاريع 

إجازتها  الباحثون  يتوقع  حيث   ، املنخفضة 

واحد  محكٍم  وجود  لوجوب  نظراً  الرسيعة 

يف  التأخري  كان  وقد  املرشوع.  لتقييم  فقط 

 ، للباحثني  مزعجاً  املنح  من  املستوى  هذا 

الحالية  الخطة  مراجعة  إعادة  تطلب  لذلك 

يف  الرسعة  عامل  لتحقيق  املشاريع  لسري 

تكليف  تم  ذلك،  عىل  بناًء  التقييم.  عملية 

األبحاث  إدارة  يف  التنفيذي  املكتب  لجنة 

سري  ومراحل  خطوات  صياغة  إعادة  مبهمة 

املنح،  اعتامد  مدة  تقليل  بهدف  املشاريع 

مايو  يف  املهمة  بهذه  الرشوع  تم  حيث 

إدارة  استكملت   ،2011 يونيو  ويف   .2011

لسري  الجديدة  املعّدلة  العمل  خطة  األبحاث 

إجراءات  خطوات  قلّصت  حيث   ، املشاريع 

لتطبيقها  الزمنية  ومدتها  ومراحلها  املراجعة 

املنخفضة  امليزانيات  ذات  املشاريع  عىل 

د.ك(.  2500 )حتى 

الخطوات  الجديدة  الخطة  تضمنت  وقد 

يف  العمل  سري  من  كجزٍء  الرئيسة  اإلجرائية 

)أنظر  املنخفضة  امليزانيات  ذات  املشاريع 

الحالية  والخطة   ،  )1( الجديدة  الخطة 

 )2( الخطة  من  امللغاة  الخطوات  مع   ،)2(

الجديدة  الخطة  وتهدف  األزرق(.  باللون 

بسري  الخاصة  العمليات  فاعلية  زيادة  إىل 

من  الضخم  للعدد  ونظراً   . واعتامدها  املنح 

املشاريع املدرجة تحت هذه الفئة، ستستفيد 

الجديدة،  الخطة  من  كبرية  أبحاٍث  كمية 

لعمليات اإلجراءات  تحسين 
الباحثين  إلفادة  وأسهل  أسرع 

إحصائيات  خالل  من  مالحظ  هو  كام 

األربع  السنوات  مدى  عىل  الكليات  أبحاث 

)2008/2007،و2009/2008،  املاضية 

الجارية   ) و2011/2010  و2010/2009، 

حسب  الدراسة  وقيد  واملستكملة 

البيانات  أظهرت  وقد  التمويل.  مستوى 

فئة  تحت  مرشوعاً(   158  (%28.6 نسبة 

 ،2008/2007 عام  يف  املنخفضة  امليزانية 

عام  يف  مرشوعاً(   227(  %38.7 نسبة  و 

 228(  %38.4 ونسبة   ،2009/2008

ونسبة   ،2010/2009 عام  يف   ) مرشوعاً 

عام  (خالل  مشاريع   209(  %  36.1

الخطة  وستعمل  )الجدول(.   2011/2010

الصغرية  املشاريع  إفادة  عىل  الجديدة 

ورسعة  القليلة  اإلجرائية  ملتطلباتها  نظراً 

الفاعلية  عامل  وسيزداد  منحها.  اعتامد 
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الكويت  جامعة  إرشاف  تحت  ستجري  حيث 

لتتناول  للنتائج  العلمية  الدالالت  وستتخطى 

ورعاية  اإلنسان،  بصحة  املرتبطة  القضايا 

أفراد  وسالمة  والتواصل،  واالتصال  املرىض، 

الدراسة  وتستهدف  عام.  بشكٍل  املجتمع 

4000 مريضٍ  يف الدول الخليجية األربع، حيث 

أوضح أ.د. زبيــد أن الــدراسة ستقــوم علـى 

فعـليــة  يوميـة  ممـارسات  ورصــد  تقييـم 

“Real life practices” يف التعامل مع املرض 

الرعاية.  مستوى  لتحسني  وعالجه 

االتفاقية  توقيع  جاء  السند،  أ.د.  لرأي  ووفقاً 

إىل  الرامية  األبحاث  إدارة  سياسة  إطار  ضمن 

تطوير الرشاكات الفاعلة مع املؤسسات الخارجية 

املجاالت  يف  العلمي  البحث  تقدم  لتحقيق 

املعارصة ذات األهمية للفرد واملجتمع . ويعترب 

مرشوع COAST الخليجي ذا أهمية كربى، حيث 

يتناول انتشار األمراض القلبية يف املنطقة،  وسيعمل 

أ.د. هيثم  الحلول املالمئة. وقد قدم  عىل تقديم 

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  مساعد  لبابيدي، 

وأولوياتها  األبحاث  إدارة  لربامج  عاماً  عرضاً 

ومسؤولياتها تجاه تقدم البحث العلمي يف جامعة 

إدارته  معرض  يف  بالحضور  رّحب  كام  الكويت، 

ورشكة  األبحاث  إدارة  تعاون  واعترب  للحدث، 

تناول  اتجاه  يف  رئيسة  خطوة   AstraZeneca

يقدمها  التي تتطلب حلوالً  العلمية  االهتاممات 

البحث العلمي . إن مرشوع COAST الخليجي 

هو البداية اإلسرتاتيجية يف هذا االتجاه، مام يضع 

األسس النطالق املشاريع املؤسسية نحو األبحاث 

ذات النتائج التي تخدم البرشية جمعاء.

 حالياً عىل تشجيع الكليات اإلنسانية وحثها عىل 

لتطوير  العامة  التسهيالت  منح  من  االستفادة 

التحتية وإنشاء املختربات املركزية إلنجاز  بنيتها 

تأمل  آخر،  جانٍب  من   . الجودة  عالية  األبحاث 

اإلدارة أن تكون هذه الخدمات واملصادر متاحة 

للجميع وال تقترص عىل كلياتها فقط، حتى يتسنى 

العلمية  املجاالت  ذات  األبحاث  إنجاز  للباحثني 

التي  املعقدة  العلمية  القضايا  وتناول  املتعددة 

جميع  ولتحقيق  واملجتمع.  للعلم  تحدياً  تشكل 

يف  األبحاث  إدارة  ستستمر  التطلعات،  هذه 

التزامها تجاه تشجيع الكليات عىل بناء مصادرها 

التكنولوجية والبحثية املتطورة تحت مظلة منح 

التسهيالت العامة إلنجاز األبحاث العلمية عالية 

الجودة، وهي مهمة طويلة األمد.

13

لطلبات  اإللكرتوين  للتسليم  املجال  فتح  عند  أكرث   

مشاريعها  يف  عليه  الكليات  واعتامد  األبحاث  دعم 

تقليل  عىل  اإللكرتوين  الطلب  سيعمل  حيث  البحثية، 

املتابعة  وإجراءات  اإلدارية  الخطوات  من  العديد 

إىل  الوصول  من  الباحثون  وسيتمكن  املنح.  سري  يف 

البحث  بوابة  خدمة  خالل  من  أبحاثهم  مجاالت 

تم  وقد  املعلومات.  شبكة  عىل  الطلبات  وتسليم 

لالستخدام  إطالقه  وسيتم  اإللكرتوين  الطلب  إنتاج 

جزءاً  التطويرية  الخطوات  هذه  وتعترب    . قريباً 

الخاصة  املستمرة  األبحاث  إدارة  إسرتاتيجية  من 

الحلول  وإيجاد  والعقبات  املعوقات  عىل  بالوقوف 

املنح  آلية  تسهيل  عىل  ستعمل  التي  والبدائل 

وتهدف   . وخدماتها  األبحاث  إدارة  عمليات  وتعزيز 

وخدماتها،  البحثية  املنح  عملية  تبسيط  إىل  اإلدارة 

يف  األبحاث  دعم  بنظام  والثقة  التفاؤل  وتعزيز 

تأيت  لذلك،  الباحثني.  نفوس  يف  الكويت  جامعة 

السياق،  ثابٍت يف هذا  الجديدة كالتزاٍم  اإلدارة  خطة 

الباحثني  أداء  وتحسني  العمل  فاعلية  تعزيز  بهدف 

جانب  إىل  سيعمل  جديد  معّدل  نظاٍم  خالل  من 

فوائد  إدخال  عىل  للطلبات  اإللكرتوين  التسليم 

البحثية.  األنشطة  جميع  إىل  اإللكرتونية  األنظمة 

التحسينات  من  املزيد  تطبيق  عىل  اإلدارة  وستعمل 

كجزٍء  مستمر،  بشكٍل  اإلجراءات  عىل  والتعديالت 

بشكٍل  البحثية  الخدمات  تقديم  تجاه  التزاماتها  من 

الباحثني.  إلفادة  وأسهل  أرسع 

*   هذه املستويات كانت: 2000 د.ك ، ومن 2001-6000 د.ك ، وأعلى من 6000 د.ك -خالل عام 2008/2007

عموم النشاط البحثي خالل أربع سنوات متتابعة 
2008/2007، 2009/2008، 2010/2009 و 2011/2010 حسب مستويات التمويل 

11/10 10/09 09/08 *08/07 11/10 10/09 09/08 *08/07 11/10 10/09 09/08 *08/07 11/10 10/09 09/08 *08/07 املشاريع

350 354 340 320 156 155 132 145 66 76 81 91 128 123 127 84 الجارية

120 130 126 119 31 23 25 34 29 37 36 29 60 76 65 56 المستكملة

109 110 121 113 58 51 61 60 30 24 25 35 21 37 35 18 قيد الدراسة

579 594 587 552 245 229 218 239 125 137 142 155 209 228 227 158 اإلجمالي

د.ك  2500 8500 د.كحتى  8500 د.كمن 2501 -  اإلجماليأعلى  من 
لــتــمــويــل ا مــسـتـويــات 
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A robust hybrid technique of signature verification 
using intelligent encoding of spatiotemporal data

Z a h e r ,  A ;  A b u - R e z q ,  A

 International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 2011, 7 )4( April 2011. 

Possible structures of the proposed system

)Project No. SP03/06(

حيث  الكويت،  جامعة  يف  املتميزة  األبحاث  إنجازات  عىل  تركز  جديدة  سلسلة  األبحاث  إدارة  أطلقت  مهمة،  إسرتاتيجية  خطوٍة     
نرش  يف  الخطوة  هذه  من  الهدف  ويتمثل  العام.  االهتامم  بؤرة  يف  والتقدير  املكافآت  عىل  الحاصلة  العلمية  اإلنجازات  وضعت 

ذات  العاملية  العلمية  املجالت  أفضل  يف  ظهرت  التي  الكليات،  جميع  يف  الجودة  عالية  املنشورة  باألبحاث  والوعي  العلمية  املعلومات 

تقدير  عىل  الحاصل  النهايئ  املرشوع  تقرير  أو  ممولة،  غري  أو  ممولة  أبحاث  عن  كانت  سواًء   ،)JCR تصنيف)  حسب  والتأثري  املكانة 

ز”. “ممتا

 ، الجودة  عالية  أبحاثهم  يف  العلمي  التميّز  حققوا  الذين  التشجيعية  البحثية  املكافآت  عىل  الحاصلني  أبحاث  عىل  السلسلة  وتعتمد 

من  السلسلة  إلصدار  املعلومات  جمع  تم  وقد  الكليات.  مختلف  من  للمكافآت  متلٍق   63 عن  اآلن  إىل  األبحاث  إدارة  أعلنت  حيث 

مشاريعهم  أو  ألوراقهم  مبسط  ملخٍص  لتسليم  الفائزين  لجميع  الرسمية  املخاطبات  اإلدارة  أرسلت  حيث  مبارشة،  املكافآت  متلقي 

واملجتمع.  العلم  إلفادة  العلمية  وأهميته  الرئيسة  ونتائجه  البحث  أهداف  عىل  الرتكيز  مع   ، الفائزة  البحثية 

امللخصات  عىل  بناًء  السلسلة  هذه  الستحداث  األساسية  املادة  لإلدارة  وفرت  حيث   ، للغاية  مشجعة  الباحثني  استجابة  كانت  وقد 

املبكر  للتسليم  النرش  ضامن  مبدأ  األبحاث  إدارة  اتبعت  وقد  السنوية.  ربع  األبحاث  إدارة  نرشة  يف  نرشها  ليتم  منهم  استلمتها  التي 

مساحٍة  توفري  عىل  اإلدارة  ستعمل  لذلك،   . لإلدارة  تحدياً  يشكل  النرشة  يف  للملخصات  املالئم  املكان  توفري  كان  حيث  للملخصات، 

لتقرير  الالزمة  التغطية  مع  عدد،  كل  يف  األقل  عىل  ملخصات  أربعة  نرش  ستضمن  حيث  امللخصات،  لسلسلة  مخصصة  نرشتها  يف  دامئة 

السلسلة  نرش  يف  اإلدارة  وستبدأ  للمرشوع.  النهايئ  والتقرير  املمولة،  وغري  املمولة  األبحاث  من  املكافأة  فئات  من  فئة  كل  من  اثنني  أو 

الباحثني(. قناعات  عن  تام  بشكٍل  تعرّب  تتضمنها  التي  واآلراء  والنتائج  امللخصات  أن   : بالعلم  التكرم  )يرجى   . العدد  هذا  من  ابتدءاً 

1  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

لبحثية ا لمكافآت  ا على  الحاصلون 

للدكتور  لرئيس  ا البحث     
اإلشارات  معالجة  هو  زاهر  أرشف 

والهندسة.  العلوم  يف  وتطبيقاتها 

من  العديد  بنرش  قام  وقد 

نظام  تستخدم  والتي  األبحاث 

واألجهزة  الربامج  من  مختلط 

لتطبيقات  ا ومحاكاة  لنمذجة 

طرق  توظيف  جانب  إىل  العملية، 

وظائف  ألداء  الذكية  الحساب 

لتعلم.  وا لتمييز  وا لتعرف  ا

البحث  لهذا  لرئيسة  ا األهداف 

اإلشارات  معالجة  طرق  دمج  هي 

خواص  لتحويل  اآلنية  وغري  اآلنية 

إىل  للبيانات  الحقيقي  الزمن 

الصور  من  متالحقة  مجموعة 

بالطرق  معالجتها  ميكن  الساكنة 

آلية ذكية   باإلضافة إىل إستحداث  اآلنية،  غري 

تعمل عىل ميكنة التعرف عىل األشكال بهدف 
ذو  البحث  هذا  ويعد  هذا  التوقيعات.  متييز 

إضافية، ميزة 

)17 ص  . . . . . . تتمة  (   

)16 ص  . . . . . . تتمة  (   

1  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 
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سطح  عىل  املتوضع   Pt البالتني  عنرص  عىل 

أكسيد األملنيوم الحميض لتسهيل التفاعالت 

إليه  يضاف  األحيان،  أغلب  يف  اإليزومريية. 

تحدث  الرينيوم.  أو  اإليريديوم  من  قليل 

عملية الحفز هذه وفق آلية التفاعل املزدوج 

وفق  التفاعل  يحدث  )معدنية-حمضية(. 

الهيدروجني  نزع  يتم  ييل:  كام  اآللية  هذه 

األيزومريي  املركب  وهدرجنة  املركب،  من 

املعدنية،  الخاصية  بواسطة  املشبع  غري 

غري  للمركب  اآليزومريية  العملية  تتم  بينام 

املشبع بواسطة الخاصية الحمضية عرب أيون 

الكاربينيوم.

املرتبطة  والصعوبات  العوائق  بعض  توجد   

مبحفز البالتني وتتلخص كام ييل:

توزيع  عىل  الحصول  الصعب  من   .1

البالتني  ذرات  من  محدد  لعدد  متجانس 

ذلك  عن  ينتج  األملنيوم.  أكسيد  سطح  عىل 

البنزين.  مثل  سامة  ثانوية  مركبات  تشكل 

ذات  التحضري  طريقة  فان  ذلك،  عىل  بناء 

أهمية كبرية. 

من  قليلة  كميات  بوجود  البالتني  يتأثر   .2

املتفاعلة مام  املواد  املاء ضمن  أو  الكربيت 

يسبب تسممه وانخفاض فعاليته.

وسعره  الطبيعة  يف  نادر  البالتني  عنرص   .3

مرتفع جدا.

تآكل  اىل  يؤدي  الكلور وهذا  إضافة  تتم   .4

األجهزة املعدنية إىل جانب أرضار أخرى.

البحث  فإن  وغريها،  الصعوبات  لهذه  نظراً 

بدائل  أو  بديل  اليجاد  مستمر  العلمي 
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Molybdenum and Tungsten deposited on titania catalysts for petroleum industry

Hydroisomerization of n-octane on molybdenum based catalyst
Al-Kandari, H; Al-Kharafi,F; Katrib, A 

Journal of Applied Catalysis A: General, 2010, 383, pp.141-148

ملحفز  الدقة  عايل  اإللكرتوين  املجهر 

ذرات  فيه  وتظهر   MoO2-x )OH(y

ينوم  ملوليبد ا

)Project No. SC08/06 & GS01/05(

عامة:   مقدمة 

عىل  تساعد  أنها  عىل  الحفازة  املادة        
حدوث التفاعل الكيميايئ )زيادة رسعة التفاعل( 

الكيميائية  الصناعات  تعتمد  و  استهالكها.  دون 

املثال  سبيل  عىل  نذكر  حيث  عليها،  املختلفة 

صناعة األمونيا، والبرتوكيمياويات واألغذية. 

الوظائف  متعدد  جديد  محفز  اخرتاع  استطعنا 

والحمضية  املعدنية  الوظيفية  بخصائصه  ويتميز 

)مزدوج الخاصية(، أو أي منها منفردة تبعاً لطرق 

املوليبدينوم  أكسيد  من  املحفز  يتكون  التحضري. 

عىل  ترسيبه  يتم  والذي  التنجسنت،  أكسيد  أو 

تحضري  طرق  باتباع  التيتانيوم  أكسيد  سطح 

محددة بواسطة الهيدروجني عند درجات حرارة 

عالية  بفعالية  املحفزات  هذه  تتميز  محددة. 

C5- للمركبات  اإليزومريية  للتفاعالت  بالنسبة 

C7 املشبعة ) النافثا الخفيفة(، وكذلك هدرجنة 

هذا  العطرية،  واملركبات  املشبعة  غري  املركبات 

إىل جانب نزع الهيدروجني من املركبات املشبعة 

مثل السيكلوهكسان وتحويله إىل تولوين، كذلك 

  C5-C6 مثل  املشبعة  الخطية  املركبات  تحويل 

إىل مركبات حلقية.

  

ملحفز  الدقة  عايل  اإللكرتوين  املجهر  الشكل: 

MoO2-x )OH(y وتظهر فيه ذرات املوليبدينوم 

خلفية تاريخية :

   C4-C6 للمركبات  اإليزومريية  التفاعالت  تتميز 

الكبرية  باألهمية  الخفيفة(  النافثا   ( املشبعة 

السبب،  لهذا  للجازولني.  األوكتان  عدد  لزيادة 

الخفيفة تحظى  النافثا  املشبعة يف  املركبات  فان 

يحتوي  الذي  املحفز  يستخدم  كبري.  باهتامم 

السهل  باليشء  ليس  وهذا  البالتني،  حفاز  عن 

أواليسري.

اكتشافه  تم  الذي  الجديد  الحفاز  يعتمد 

املوليبدينوم  أكسيد  ثاين  عىل  الحصول  عىل 

األكسيد  ثالث  اختزال  نتيجة  التنجسنت  أو 

هذا  يتمتع  الهيدروجني.  بواسطة  املستقر 

فيام  خاصة  متميزة،  بخصائص  الحفاز 

ثنايئ  لكونه  اإليزومريية  بالتفاعالت  يتعلق 

الخاصية  تتكون  )معدنية-حمضية(.  الوظيفة 

 ،π الكيميائية  الروابط  بسبب  املعدنية 

ذرات  فوق  الروابط  هذه  إلكرتونات  ومتوضع 

املحور  طول  عىل  املوجودة  املوليبدينوم 

لثاين  املشوه  الروتيل  البللوري  للمركب   C

هذه  عن  الكشف  يتم  املوليبدينوم.  أكسيد 

الفوتو  التحليل  أجهزة  بواسطة  اإللكرتونات 

.XPS-UPS 17(إلكرتوين ص  . . . . . . تتمة  (   

1  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 
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لخواص  ا لهذه  ن  إ  . عليها لية  عا ية  ليزر

عملية  تطبيقات  لخطية  ا غري  لضوئية  ا

لعيون  ا حامية  يف  تتمثل  ا  جد مة  ها

عات  إلشعا ا من  لضوئية  ا ت  شفا لكا ا و 

ألفالم  ا ما  أ  . لشدة ا لية  لعا ا لضوئية  ا

أن  نا  وجد فلقد  ملتبورة  ا غري  لرقيقة  ا

ضوئية  بخواص  كذلك  يتميز  بعضها 

قمنا  لقد  و   . ا جد مة  ها خطية  ال 

وربطها  ئيا  يا فيز تفسريها  و  سها  بقيا

. للامدة ئية  لكيميا ا ت  ملكونا با

16

Optical limiting in hydrogenated amorphous silicon-selenium thin films
Manaa, H; Al-Mulla, A; Al-Jamal, N; Al-Dallal S; Al-Alawi, S

Journal of Thin Solid Films, Vol. 518 )2010( 3933-3937 
)Unfunded research(

يقوم  لتي  ا لعلمية  ا لبحوث  ا     
عقدين  من  كرث  أ منذ  بها  لباحث  ا

لضوئية  ا لخواص  ا فهم  و  سة  درا حول 

بصفة  هتاممه  ا ركز  لقد  و   . د للموا

ية  لبلور ا لصلبة  ا د  ملوا ا عىل  صة   خا

مثل  محددة  ئب  بشوا ملطعمة  ا

لثاليث  ا لكروميوم  ا و  يئ  لثنا ا لت  با لكو ا

. غريها و 

عن  لبحث  با صة  خا بصفة  هتم  ا قد  و 

من  مصنوعة  جديدة  ية  ليزر ط  وسا أ

د  ملوا ا  . لذكر ا لفة  لسا ا د  ملوا ا هذه 

خالل  ستها  بدرا يقوم  لتي  ا ئية  لكيميا ا

قسم  يف  محليا  مصنوعة  لفرتة  ا هذه 

سعد  لدكتور  ا مع  ون  لتعا با ء  لكيميا ا

نني  لوسيا لفثا ا ة  د ما وهي  مخصيد، 

بخواص  تتميز  لتي  وا تها  مشتقا و 

. ا جد مة  ها خطية  ال  ضوئية 

بعض  بلية  قا لخواص  ا هذه  بني  ومن 

بتحديد  ئية  لكيميا ا ة  د ملا ا ت  مشتقا

شدد  تسليط  عند  لضوء  ا ية  ذ نفا

 Robust hybrid technique of signature ...(From  P.14)

املستخدمة  اللغة  عىل  اليعتمد  أنه  حيث 

البحث  هذا  أهمية  وتكمن  التوقيع.  يف 

املسجلة  الضعف  نقاط  عىل  التغلب  يف 

إىل  املجال،  هذا  يف  الحديثة  األبحاث  يف 

الخصوصية  إعالء  يف  املساهمة  جانب 

التنفيذ  سهلة  طرق  إستخدام  عرب  والحامية 

التكاليف. ومنخفضة 

مراحل  ثالث  إىل  املقرتح  النظام  وينقسم 

األوىل  املرحلة  خاللها  تكون  متتابعة، 

إختيارية  الثالثة  املرحلة  بينام  إجبارية، 

املرحلة  تفشل  عندما  فقط  تنفيذها  وميكن 

فاصل  قرار  إىل  التوصل  يف  الرئيسة  الثانية 

أم  أصليا  التوقيع  كان  إذا  ما  بخصوص 

. مزورا

ثالث  استخدام  عىل  األوىل  املرحلة  وتعتمد   

للتوقيع  الكىل  الوقت  هم  آنية  خواص 

النموذجي  التوقيع  مع  التطابق  ومقياس 

وتعترب  القلم.  لحركة  الثنايئ  والنمط 

نظاما  املقرتح  النظام  من  الثانية  املرحلة 

إستخدام  تم  حيث  األمناط،  عىل  للتعرف 

من  مختلفة  أنواع  خمس  من  مكونة  لجنة 

الرسعة  إشارة  لفحص  العصبية  الشبكات 

بطريقة  صياغتها  إعادة  بعد  للتوقيع 

الخطي.   التوقعي  التشفري 

مجرد  من  أصعب  دامئا  التعرف  أن  وحيث 

املرحلة  هذه  اعتبار  تم  فقد  التمييز، 

بصحة  الخاص  القرار  استخالص  يف  فاصلة 

أغلبية  عىل  الحصول  حال  يف  التوقيع 

العصبية؛  الشبكات  لجنة  من  توافقية 

هذا  مثل  إىل  التوصل  عدم  حال  يف  أما 

الثالثة  املرحلة  إىل  التطرق  فيتم  القرار 

عىل  الثالثة  املرحلة  وتعتمد  النظام.  من 

فريدا  تركيبها  ويعترب  آنية  غري  بيانات 

يف  البحث  لهذا  اإلسهامات  أهم  من  وهو 

هذا  التوقيعات.  صحة  من  التحقق  مجال 

توسعة  عىل  حاليا  زاهر  أرشف  د/  ويعكف 

التطرق  طريق  عن  البحث  هذا  وتحسني 

متعددة  وسائط  ذات  أخرى  إشارات  إىل 

اكتشاف  أجل  من  وذلك  الصوت،  مثل 

املجال. هذا  يف  ألبحاثه  أخرى  آفاق 

1  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة  1  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 
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4. اليتم تشكيل البنزين كمركب ثانوي.

5. من السهل تجديد نشاط هذه املحفزات.

لكيفية  األساسية  العلمية  البنية  معرفة   .6

ذلك  يعترب  املحفزات.  هذه  وعمل  تركيب 

العلمية  القواعد  إلرساء  مهامً  علمياً  إنجازاً 

الصحيحة يف مجال البحث العلمي واملحفزات.

17

Studies on the acute effects of linezolid and related 
oxazolidinone compounds on brain cells

Kombian, S; Phillips, OA 

 Molybdenum and Tungsten deposited ...(From  P.15)

)Project No. PT02/06(

الحمضية  الوظيفة  تتشكل  أخرى،  جهة  من 

ذرات  مع  الهيدروجني  ذرات  ارتباط  نتيجة 

 .  Mo-OH السطح  عىل  املوجودة  األكسجني 

MoO2-  عىل هذا األساس يتكون مركب جديد

OH(y(x ثنايئ الوظيفة )معدنية-حمضية(.

مقارنة  الجديدة  املحفزات  فوائد هذه  تتلخص 

مع محفزات البالتني مبا ييل:

متوفرة  والتنجسنت  املوليبدينوم  عنارص   .1

بغزارة يف الطبيعة ورخيصة.

وتتميز  املحفزات  هذه  تحضري  السهل  من   .2

بثباتها. 

املركبات  لهذه  الحفازة  الخصائص  تعترب   .3

مساوية إىل أفضل من محفزات البالتني.

الجراثيم  ظهرت   ، األخريين  العقدين     
الحيوية  املضادات  لكل  املقاومة  والبكترييا 

للرعاية  كبرية  تحديات  وقدشكلت  املعروفة، 

بهذه  العدوى  تكتسب  حيث  عاملياً،  الصحية 

واملجتمع.  املستشفى  من  كال  يف  الجراثيم 

مضادات  الكتشاف  مكثفة  بحثية  جهود 

تدعى  التي  الجراثيم  تلك  لقتل  للبكترييا 

املكورات  جراثيم    ( اي  اس  ار  ام  ب 

كوكس  ستافيلو  او  الذهبية  العنقودية 

الكتشاف  ادت  للميثاسلني(  املقاومه  اوريس 

تدعى  البكترييا  مضادات  من  جديدة  فئة 

قتل  مبقدورها  والتي  باالوكسازوليداينون 

هي  املركبات  هذه  احد  الجراثيم.  هذه 

من  عليه  املوافقة   متت  والذي  اللينيزواليد 

قبل ادارة الغذاء والدواء يف الواليات املتحدة 

قليلة  سنوات  وبعد   .2000 عام  يف  االمريكية 

بان  االبالغ  يف  االطباء  بدء  استخدامه  من 

الطرفية  االعصاب  اعتالل  يواجهون  املرىض 

الية  ان  اوال  العصبية(.  )االمراض  واملركزية 

من  الناتجه  العصبية  االمراض  هذه  حدوث 

وثانيا  معروفة  غري  اللينيزواليد  استخدام 

بشان  قلق  اثارت  الجانبية  التاثريات  هذه 

للتوصل  الحاجة  اىل  ودعت  العامة  السالمة 

هذه  من  امنة  ولكن  فعالة  نظائر  اىل 

فعالية  املرشوع  هذا  درس  وعليه  االدوية. 

اظهرت  التي  ونظائره  اللينيزواليد 

ظيفة  وعىل  الجراثيم  بقتل  فعاليتها 

االول  الهدف   . العصبية  الدماغ  خاليا 

املركبات  لهذه  ميكن  كيف  تحديد  هو 

لتسبب  العصبية  الخلية  وظيفة  تغيري 

واستخدام  العصبي(  )االعتالل  املرض 

فعالة  لنظائرجديده  التوصل  يف  ذلك 

يف  امكانية  االقل  املركبات  عىل  والتعرف 

واظهرت  العصبية.  االمراض  يف  التسبب 

اللينيزواليد  بأن  الدراسة  هذه  نتائج 

الجديدة   االوكسازوليدون  نظائر  وبعض 

االتصاالت  انواع  او كبت  اخفاء  اىل  ادت 

الخاليا  بني  املعلومات  نقل  او  املختلفة 

كبت  اىل  ادت  كذلك  الدماغ.  يف  العصبية 

ملقاومة  الفردية  العصبية  الخاليا  قدرة 

املعلومات  لنقل  االساسية  العمل  جهد 

تحاول  والتي  العصبية  الخاليا  طول  عىل 

انسجة  او  اخرى  عصبية  خاليا  مع  االتصال 

للينيزواليد  الفعل  هذا  مثل  العضالت.  مثل 

مالحظ  هو  ما  جزئيا  يفرس  ان  ميكنه 

تحديد  ان  العصبي.  االعتالل  من  رسيريا 

باستخدام  لالوكسازوليدون  التاثريات  هذه 

ميكننا  يعني  )اللينيزواليد(  بدئ  منوذج 

او  كمؤرشات  االفعال  هذه  استخدام  االن 

املصاحبة  العصبية  للسمية  بديلة  عالمات 

مسح  من  مكننا  هذا  املركبات.  لهذه 

تلك  لتحديد  االوكسازوليدون  من  سلسلة 

تبقى  بينام  العصبي  لالعتالل  مسببا  االقل 

الدراسة  هذه  من  الجراثيم.  ضد  فعالة 

التعديالت  تحديد  من  ايضا  امكننا  كذلك 

والتي  االوكسازوليدون  بنية  يف  الكيميائية 

ولكنها  فعاله  عنارص  ايجاد  اىل  ستؤدي 

تطوير  اجل  من  الدراسات  من  ملزيد  امنه 

والتي  النتائج  هذه  رسيريا.  مفيدة  عنارص 

االعصاب  علم  مجلة  يف  حديثا  نرشها  تم 

الجراثيم  مضادات  اكتشاف  يف  مهمة  تعترب 

العلمية  املادة  االونة االخرية   والتي هي يف 

العاملية.  الطبية  االكتشافات  يف  الرئيسية 

www.globalmedicaldiscovery.com/
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األبحاث يف  إدارة  قطاع مطبوعات         
نشاطه الدؤوب خالل الربع األخري من العام 

الربنامجني  األكادميي2011/2010 مع إطالق 

الدكتوراه  بعد  ما  باحث  الجديدين: 

عىل  تعديالً  تطلب  حيث   ، الباحث  وكريس 

الوثائق  إلنجاز  املطبوعات  أعامل  جدول 

متطلبات  لسد  املطلوبة  واإلصدارات 

إعداد  تم  ذلك،  إىل  إضافًة  الكليات. 

برباءات  تتعلق  معلومات  أدلة  وإصدار 

الخارجي  البحثي  التعاون  ومكتب  االخرتاع 

“األبحاث  إصدار  يف  العمل  مع  بالتزامن 

من   19 العدد  وهو  املمولة2010/2009”، 

أبحاث  بنشاط  الخاصة  السنوية  السلسلة 

وقد   .2011 أغسطس  يف  إلصداره  الكليات 

املعلومات  تجميع  أيضاً  الفرتة  هذه  يف  تم 

األبحاث  إلدارة  السنوي  بالتقرير  الخاصة 

األبحاث  إدارة  نرشة  وإعداد   ،2011/2010

وإطالق   ،2011 أكتوبر  عدد  السنوية  ربع 

املتميزة  البحثية  باملخرجات  خاصة  سلسلة 

البحثية  املكافآت  عىل  للحاصلني  املنشورة 

التطورات  متابعة  جانب  إىل  التشجيعية، 

البحثية  الرشاكات  مبجال  املتعلقة  الجديدة 

 . رجية لخا ا

هذا  عموم  من  األسايس  الهدف  ويتمثل 

البحثية  املعلومات  حرص  يف  النشاط 

 ، العلمي  واملجتمع  للكليات  وتقدميها 

املستفيدين  وعموم  الخارجية،  واملؤسسات 

التطورات  بأحدث  الوعي  لنرش  واملهتمني، 

العلمية  الربامج  ووضع  املؤسسية  البحثية 

العاملي.  االهتامم  بؤرة  يف  الكويت  لجامعة 

القوة  بكونه  الهدف  هذا  استمر  وقد 

وإصدار  إعداد  نحو  لإلدارة  الدافعة 

وما   2011 يونيو  من  والوثائق  املطبوعات 

اإلنتاج  متطلبات  نحو  قدماً  وامليض  بعده، 

تيجية سرتا إ يف  يس  سا أ جزٌء  ت  عا ملطبو ا مج  برنا

ملؤسيس ا لحضور  ا يز  تعز و  عي  لو ا لنرش  مية  لرا ا ث  ألبحا ا رة  ا د إ

إليصال  موثوقة  قناة  لألبحاث  اجلامعة  مدير  نائب  مكتب  رات  إصدا
لبرامج  ا لوضع   ، اجملتمع  وعموم  للكليات  املتنوعة  لبحثية  ا املعلومات 

لعاملي ا االهتمام  بؤرة  في  الكويت  جلامعة  العلمية   األولويات  و 

لتوثيق  لرئيسة  ا اإلصدارات  رية  استمرا على  لحفاظ  ا
لبحث ا تطور  حول  تيجية  اإلسترا لمعلومات  ا

لكويت  ا جامعة  في  لعلمي  ا  
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2011 األبحاث  إدارة  إصدارات  أحدث 

األكادميية  السنة  ملطبوعات  الجديدة 

جدول  يقترص  وال   .2012/2011 الجديدة 

املعدة  متطلباته  إنتاج  عىل  اإلدارة  أعامل 

لجميع  لالستجابة  يتعداها  بل  سلفاً، 

الجديدة  واألولويات  العاجلة  املتطلبات 

توفري  استمرار  لضامن  العام،  مدار  عىل 

كإسرتاتيجية  والباحثني  للكليات  املعلومات 

الوعي  لنرش  األبحاث  إدارة  تتبعها  ثابتة 

املتميز. املؤسيس  الحضور  وتعزيز 

جدول  احتوى   ،  2011/2010 العام  وخالل 

31 إصداراً توزعت  أعامل اإلدارة عىل إنتاج 

 16 إعداد  تم  حيث   ، أكادمييني  عامني  عىل 

وإصدارها   2011/2010 عام  يف  إصداراً 

بينام   ،2011 أغسطس  حلول  مع  جميعاً 

للعام  جديداً  إصداراً   15 عىل  العمل  يتم 

إصدارات   8 عرض  تم  وقد   .2012/2011

2011/2010 يف نرشة األبحاث عدد  من عام 

الثامنية  عىل  العمل  تم  بينام   ،2011 يونيو 

األشهر  خالل  وإطالقها  األخرى  إصدارات 

األبحاث.  إدارة  لجدولة  وفقاً  التالية  الثالثة 

العام  إنتاج مطبوعات  اإلدارة يف  بدأت  وقد 

حالياً  العمل  يجري  حيث   ،2012/2011

ربع  األبحاث  ونرشة  السنوي  التقرير  عىل 

للثامنية  مخترص  عرٌض  ييل  وفيام  السنوية. 

إىل  يونيو  من  إنتاجها  تم  التي  إصدارات 

املجالت  عرض  جانب  إىل   ،2011 أغسطس 

النرش  مجلس  أصدرها  التي  العلمية 

: لعلمي ا

1. إصدارات إدارة األبحاث )يونيو- 
:)2011 أغسطس 

األبحاث  نشرة    •
ربع السنوية، عدد 

:2011 يونيو 
نرشة  إصدار  تم  جديدة  وصورة  بهوية 

مدير  نائب  مبكتب  الخاصة  األبحاث 

رؤية  تضمنت  حيث  لألبحاث،  الجامعة 

مدير  نائب  رسالة  يف  جاءت  جديدة 

األولويات  حددت  التي  لألبحاث  الجامعة 

املؤسسية.  األبحاث  يف  القادمة  والتوجهات 

رئيسة  بحثية  فعاليات  العدد  غطى  وقد 

 ،2011 مايو  إىل  مارس  من  الفرتة  خالل 

ورشة  حول  متنوعة  مواضيع  تضمن  حيث 

بني  تم  الذي  واالجتامع  العلمية،  الكتابة 

الكويتية  البرتول  ورشكة  الكويت  جامعة 

التمهيدي،  البحث  سلفة  وجلسة  الوطنية، 
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والقسم  الكلية  حسب  املشاريع  بيانات 

البحث،  عنوان  إدراج  جانب  إىل  العلمي، 

وتاريخ  وامليزانية،  املرشوع،  عمل  وفريق 

عناوين  وتعرب   . الزمنية  واملدة  البداية 

التي  الحالية  االهتاممات  عن  األبحاث 

جامعة  يف  والدراسة  بالبحث  تناولها  يتم 

وتتوفر   .2010/2009 عام  خالل  الكويت 

يف  الكليات  أبحاث  حول  اإلحصائيات 

فهرس  توفري  جانب  إىل  اإلصدار،  مالحق 

حسب  للبحث  الرجوع  لتسهيل  الباحثني 

تم  وقد  الكليات.  مختلف  يف  الباحث 

تم  كام   ،2011 أغسطس  يف  اإلصدار  إنتاج 

واملؤسسات  الكليات  جميع  عىل  توزيعه 

نائب  ملكتب  اإللكرتوين  املوقع  عىل  وعرضه 

باللغة  إصداره  تم  لألبحاث.  الجامعة  مدير 

 . اإلنجليزية 

املمولة،  غري  واألبحاث  الكليات،  وزيارات 

التنموية،  باألهداف  الخاصة  والتطورات 

مسجلة  اخرتاع  براءات  عىل  والحاصلون 

األبحاث  وجودة  املتحدة،  الواليات  يف 

البحثية  بالجوائز  والفائزون  وتأثريها، 

العدد  احتوى  ذلك،  إىل  إضافًة  املتنوعة. 

إحصائيات  حول  الثابتة  املوضوعات  عىل 

ومطبوعات  الكليات،  يف  البحثي  النشاط 

لها  التابعة  العمل  ومراكز  األبحاث  إدارة 

واملستقبلية،  اإلسرتاتيجية  الدراسات  )مركز 

العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  ومركز 

إصدار  تم  وقد  العلمي(.  النرش  ومجلس 

، كام  بتوّسع  2011 وتوزيعه  يونيو  العدد يف 

تم عرضه عىل موقع مكتب نائب مدير الجامعة 

 )http://www.ovpr.kuniv.edu( لألبحاث 

باللغتني  إنتاجها  تم  التحميل.  خيارات  مع 

واإلنجليزية. العربية 
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•  األبحاث الممولة 
:2010/2009

هو   2010/2009 املمولة  األبحاث  إصدار 

السنوية  السلسلة  يف  عرش  التاسع  العدد 

الكليات  يف  البحثي  النشاط  بتوثيق  الخاصة 

 31 إىل   2009 سبتمرب   1 من  الفرتة  يف 

حول  تحليلية  صورٍة  مع   ،2010 أغسطس 

هيئة  ألعضاء  واملستكملة  الجارية  املشاريع 

واألبحاث  العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس 

 514 املشرتكة . ويحتوى اإلصدار عىل إجاميل 

التدريس  هيئة  ألعضاء  ممنوحة  مرشوعاً 

العليا  الدراسات  وطلبة   ، مرشوعاً(   437(

مستكمالً  مرشوعاً   155 مع  مرشوعاً(،   77(

جامعة  كانت  فقد  التمويل  مصدر  أما   .

 ، مرشوعاً   479 دعم  عن  مسؤولة  الكويت 

 . مرشوعاً   35 الخارجي  الدعم  توىل  بينام 

رئيسة،  فصول  ثالثة  إىل  اإلصدار  وينقسم 

عىل  الرتكيز  األول  الفصل  يتوىل  حيث 

الكويت،  جامعة  قبل  من  املمولة  املشاريع 

املمولة  املشاريع  الثاين  الفصل  يتناول  بينام 

فيدور  الثالث  الفصل  أما  مشرتك،  بشكٍل 

ولضامن  العليا.  الدراسات  طلبة  منح  حول 

تنظيم  يتم  للمعلومات،  الوصول  سهولة 

ما  باحث   •
الدكتوراه  بعد 

:2011
الربنامج  حول  عميل  مرجعٍ  إصدار  تم 

واآلليات  القوانني  عىل  يحتوي  الجديد 

الرتشيح  وإجراءات  للربنامج،  املنظمة 

عىل  الدكتوراه  بعد  ما  باحثي  تعيني  ورشوط 

يونيو  يف  إنتاجه  تم  وقد  املمولة.  املشاريع 

كام  الكليات،  جميع  عىل  وتعميمه   2011

إلدارة  اإللكرتونية  املواقع  عىل  عرضه  تم 

الجامعة  مدير  نائب  ومكتب  األبحاث 

لتسهيل  الالزم  الطلب  منوذج  مع  لألبحاث 

 . لها  الداعمة  والوثائق  الرتشيحات  تسليم 

 10 توفري  عىل  اإلصدار  معلومات  واحتوت 

القوانني  جانب  إىل  سنوياً،  للمنصب  مقاعد 

يف  التدريس  هيئة  أعضاء  تؤهل  التي 

مشاريع  ولهم  أستاذ  بدرجة  الكويت  جامعة 

باحثون  فيها  هم  األبحاث  إدارة  من  ممولة 

املنصب.  لشغل  املالئم  لرتشيح  رئيسيون 

انتقاء  عملية  متطلبات  تحديد  أيضاً  تم  وقد 

عليها  سيحصل  التي  واملزايا  املرشحني، 

باللغتني  إصداره  تم   . املنصب  عىل  الحائز 

واإلنجليزية.  العربية 

الباحث  كرسي    •
:2011

األساسية  املعلومات  اإلصدار  يقدم 

حول  الخرباء  لتعيني  الالزمة  واإلرشادات 

املستحدث  الجديد  املنصب  يف  العامل 

عىل  يحتوي  حيث   ، الكويت  جامعة  يف 

وتعميمه  إصداره  وتم  والرشوط،  املتطلبات 

اإللكرتونية  املواقع  عىل  عرضه  جانب  إىل 

مدير  نائب  ومكتب  األبحاث  إلدارة 

املوّسع  الوصول  لضامن  لألبحاث  الجامعة 

إجراءات  اإلصدار  ويحدد  للمعلومات. 

توفريها  سيتم  مناصب  لعرشة  التعيني 

العلمية  األقسام  تقوم  حيث   ، سنوياً 

كريس  منصب  لشغل  مالمئاً  تراه  من  برتشيح 

الكليات  ترشيحات  تلقي  وسيتم  الباحث. 

كل  من  يناير  شهر  من  األول  من  ابتداًء 

وفقاً  األنسب  اختيار  عملية  لتطبيق  عام 

ذلك  بعد  ليتم  املحددة،  والرشوط  للقوانني 

جامعة  مدير  قبل  من  النهايئ  اعتامدها 

يونيو  يف  اإلصدار  إطالق  تم  وقد   . الكويت 

جميع  عىل  موّسع  بشكٍل  وتوزيعه   2011

إصداره  تم  الكويت.  جامعة  يف  الكليات 

واإلنجليزية.  العربية  باللغتني 

براءات   •
ع  ا ختر ال ا
الملكية  وحقوق 
:2011 الفكرية 

عميل  كمرجعٍ   2011 يونيو  يف  إصداره  تم 

يف  االخرتاع  براءات  مكتب  حول  للكليات 

إلحاطة   ، ومهمته  وأهدافه  األبحاث  إدارة 

وخدماته  املكتب  بأنشطة  العلمي  املجتمع 

اإلصدار  تعميم  تم  وقد  وتسهيالته. 

عرضه  تم  كام  موّسع،  بشكٍل  وتوزيعه 

مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتوين  املوقع  عىل 

باللغتني  إصداره  تم  لألبحاث.  الجامعة 

واإلنجليزية.  العربية 

معلومات  دليل   •
التعاون  مكتب 
الخارجي  البحثي 

:2011
احتوى  حيث   ،  2011 يوليو  يف  إصداره  تم 

وأهدافه  ومهامه  املكتب  رؤية  عىل 

تم  وقد  املتنوعة.  وبرامجه  ومسؤولياته 

وظائف 20(تحديد  ص  . . . . . . تتمة  (   
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املكتب املرتكزة حول دعم األبحاث املشرتكة ، وتحقيق 

أهداف األبحاث التطبيقية واستثامر مخرجات األبحاث 

املؤسسية ، وتجميع رؤوس األموال ودعم الوعي العام. 

البحثي  التعاون  مكتب  لدليل  تحديثاً  اإلصدار  ويعترب 

يوّجه  عام 2009، حيث  إصداره يف  تم  الذي  الخارجي 

للمؤسسات الخارجية وقطاع الصناعة والقطاعني العام 

والخاص. تم إصداره باللغتني العربية واإلنجليزية. 

أن إدارة األبحاث أجازت العدد األكرب من املشاريع 

األوىل  املجموعة  58.3%( خالل  )404 مشاريع- 

 )%30.9( مرشوعاً   214 و  يوماً(،   91 من  )أقل 

من 91-180 يوماً ، و75 مرشوعاً فقط )%10.8( 

املشاريع  ضمنها  من  جاء  يوماً   180 تخطت 

التي حصلت عىل تقييم منخفض واحتاجت إىل 

إجاميل  ومن   . مرتني  التحكيم  لعملية  الخضوع 

األبحاث  إدارة  مستوى  عىل  املقيّمة  املشاريع 

)693 مرشوعاً( ، كان منها 618 مرشوعاً )%89.2( 

التي  املدة  وهي   ، أشهر  ستة  تقييمها خالل  تم 

أن  عىل  الناّصة  الخرباء  توصيات  مع  تتوافق 

هي  األبحاث  لطلبات  الطبيعية  التحكيم  عملية 
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2011 العلمي  النشر  مجلس  عن  الصادرة  اجملالت  أحدث 

العلمي  النشر  مجلس  إصدارات    .2
)يونيو – أغسطس 2011(: 

نشاطه  متابعة  يف  العلمي  النرش  مجلس  استمر 

العلمية  املجالت  من  العديد  بإصدار  الخاص 

فيام  أعدادها  أحدث  نعرض  حيث  املتخصصة، 

ييل:

والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة    •
العربية، المجلد 37، العدد 141، إبريل 

.2011

والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة    •
العربية، المجلد 37، العدد 142، يوليو 

.2011

 ، اإلنسانية  للعلوم  العربية  المجلة    •
المجلد 39، العدد 116، خريف 2011.

•  مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ، 

المجلد 26، العدد 84، مارس 2011.

•  مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ، 
المجلد 26، العدد 85، يونيو 2011.

والدراسات  الشريعة  مجلة    •
 ،86 العدد   ،26 المجلد   ، اإلسالمية 

سبتمبر 2011.

 ، اإلدارية  للعلوم  العربية  المجلة    •
المجلد 18، العدد األول ، يناير 2011.

إصدارات  تنوع  عن  املطبوعات  هذه  وتعرب 

واملراكز  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب 

حول  املعلومات  تجمع  حيث  له،  التابعة 

الربامج واألولويات التي تعكس الحركة العلمية 

األبحاث  إدارة  وتلتزم  املؤسسية.  األبحاث  يف 

واملطبوعات  الرئيسة  اإلصدارات  باستمرارية 

لتغطية  املتسلسلة  أو  الجارية  أو  الجديدة 

االحتياجات املعلوماتية املختلفة لقطاع األبحاث، 

ملجتمع  البحثية  بالعملية  يتعلق  ما  كل  ونقل 

واملؤسسات  القرار  وصناع  والعلامء  الباحثني 

هذا  من  الهدف  ويتمثل  وغريها.  الخارجية 

لجامعة  البحثية  اإلنجازات  وضع  يف  النشاط 

، حيث تعترب  العاملي  الكويت يف بؤرة االهتامم 

برنامج  يعمل  لذلك،  األمد.  طويلة  املهمة  هذه 

مطبوعات إدارة األبحاث عىل نقل قطاع األبحاث 

املؤسسية إىل آفاق جديدة من التميّز والحضور 

العلمية  املعلومات  ألهم  عرضه  خالل  من 

 ، القراء  وملعلومات  املستمر.  وتحديثها  والبحثية 

يتم توزيع إصدارات إدارة األبحاث بشكٍل موّسع ، 

كام تتوفر النسخ املطبوعة حسب الطلب. ومن 

املمكن الوصول للمطبوعات إلكرتونياً عىل مواقع 

وإدارة  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب 

والتحميل.  البحث  خيارات  مع  األبحاث 
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حول  الخرباء  لجنة  تقرير  )املرجع:  أشهر  ستة 

تقييم األداء البحثي إلدارة األبحاث ، 1-5 نوفمرب 

 ، يناير 2010(. وبشكٍل عام  الصادر يف   ،  2009

أظهر التحليل وقتاً أقرص بكثري استغرقته عملية 

قاد  مام  األبحاث،  إدارة  مستوى  عىل  التقييم 

معاً،  وبجمعهام   . للمشاريع  رسيعة  إجازٍة  إىل 

كمية  أن  بوضوح  ب1(  )أ1و  الجدوالن  يعرض 

األبحاث  إدارة  مستوى  عىل  املقيّمة  املشاريع 

املقيمة  املشاريع  بكثري  تخطى  مرشوعاً(   693(

 585( لألبحاث  املساعد  العميد  مستوى  عىل 

األبحاث  إدارة  استغرقت  ذلك  ومع   ، مرشوعاً( 

املساعد  العميد  مدة  من  بكثري  أقرص  وقتاً 

لألبحاث ، مام يوضح موطن التأخري الفعيل. وبينام 

يوضح التحليل املذكور عنارص التأخري، فإنه يقدم 

أيضاً قاعدة ثابتة تنطلق منها إدارة األبحاث إلعادة 

تخطيط إسرتاتيجيتها الخاصة بتعجيل عملية تقييم 

لألبحاث،  املساعد  العميد  مستوى  عىل  املشاريع 

امليزانيات  ذات  باملشاريع  يتعلق  فيام  وخاصًة 

النظر  إعادة  اإلدارة  عىل  ويتحتم  املنخفضة. 

التعديالت  إلجراء  الحالية  العمل  سري  خطة  يف 

العمل  خطوات  تقليل  تتضمن  التي  املطلوبة 

ووضع خطة جديدة لسري املشاريع وتقييمها خالل 

العام 2012/2011، والتي نقدم تفاصيلها يف موقع 

آخر من هذه النرشة. 
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الحاجة  عند  الطلب  يف  إضافية  خيارات 

إلطالق  الرسمي  املوعد  تحديد  تم  وقد  لها. 

األكادميي  العام  خالل  اإللكرتوين  الطلب 

حيث   ، قريباً  عنه  وسيعلن   2012/2011

بوابة  خدمة  عرب  للباحثني  توفريه  سيتم 

وتعترب   . للطلب  اإللكرتوين  للتسليم  البحث 

تبذلها  التي  الجهود  من  جزءاً  الخطوة  هذه 

الخدمات  لتسهيل  باستمرار  األبحاث  إدارة 

تدعم  متطورة  بيئة  توفري  بهدف  وتحسينها 

األبحاث.

اإلدارة  تقدم  حيث   ، الغرض  لهذا  التشجيعية  املعايري 

مخرجات  لنرش  للباحثني  التشجيعية  لبحثية  ا املكافآت 

والتصنيف  املكانة  ذات  لعاملية  ا املجالت  يف  أبحاثهم 

مخرجاتهم  عىل  لباحثني  ا تكريم  جانب  إىل  العايل، 

عىل  لعليا  ا الدراسات  طلبة  وتكريم  املتميزة،  لبحثية  ا

الخطوات  هذه  وتعترب  ئية.  االستثنا لبحثية  ا جهودهم 

نحو  وسعيها  األبحاث  إدارة  لجهود  إضافية  جوانب 

ألبحاث  لعالية  ا العلمية  لقيمة  وا الجودة  ثقافة  نرش 

خالل  من  بالظهور  نتائجها  بدأت  والتي  الكليات، 

املكافآت  عىل  الحاصلني  عدد  يف  املستمر  االرتفاع 

ئز  بجوا سنوياً  لفائزين  ا جانب  إىل  التشجيعية، 

  . لعليا ا الدراسات  طلبة  وجائزة  لباحثني  ا

قدماً  اإلدارة  ميض  عن  السنوية  لية  االحتفا هذه  وتعرب 

لباحثني  ا تجاه  لتزاماتها  با والوفاء  مهمتها  أداء  يف 

لبحثية.  ا إلنجازاتهم  املالئم  لتكريم  ا منح  يف  املتمثلة 

للباحثني  ئز  جوا ست  منح  تم   ،2011/2010 عام  وخالل 

كام   ، لفئات  ا مختلف  يف  لعليا  ا الدراسات  وطلبة 

املرفقة:  لقامئة  ا توضح 

البحث طلب  لنموذج  الرسمي  اإلطالق  نحو  تتجه  األبحاث  إدارة 
لمعلومات ا شبكة  على  األبحاث  طلبات  تسليم  لتسهيل  اإللكتروني 
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وتحسينها لخدمات  ا لتسهيل  تهدف  خطوة 

ألول ا لهدف  ا هو  ألبحاث  ا تدعم  ة  ر متطو بيئة  توفير 

تحسني  نحو  املستمرة  جهودها  سياق    
اتجهت  وإجراءاته،  األبحاث  دعم  نظام 

النموذج  تقديم  نحو  مؤخراً  األبحاث  إدارة 

األبحاث  طلبات  تسليم  لتسهيل  اإللكرتوين 

عىل  ستعمل  حيث  املعلومات،  شبكة  عىل 

الخطوة  هذه  وتأيت  قريباً.  الرسمي  إطالقه 

توفري  نحو  الحثيث  اإلدارة  لسعي  كنتيجة 

الباحثني،  متناول  يف  إلكرتوين  طلب  منوذج 

خالل  الصدد  هذا  يف  التحركات  بدأت  حيث 

بهدف   2011/2010 املنرصم  األكادميي  العام 

الباحثني  وصول  وتسهيل  الخدمات  تحسني 

مام   ، إلكرتونياً  وتسليمه  الطلب  لنموذج 

املرتبطة  اإلجراءات  من  الكثري  سيخترص 

تم  وقد  للمشاريع.  اليدوي  بالتسليم 

يحتوي  الغرض  لهذا  خاص  منوذج  تطوير 

عىل  الطلب  إلعداد  الرئيسة  املتطلبات  عىل 

األبحاث  إدارة  يضع  مام  املعلومات،  شبكة 

يتعلق  فيام  اإللكرتونية  الخدمات  طريق  عىل 

وسيكون  املختلفة.  وإجراءاته  األبحاث  بدعم 

هذا  يف  األوىل  الخطوة  اإللكرتوين  الطلب 

السبل  متهيد  عىل  سيعمل  حيث  االتجاه، 

إىل  البحثية  اإلجراءات  من  العديد  لتحويل 

اإللكرتوين.  النظام 

باللغتني  اإللكرتوين  الطلب  إنتاج  تم  وقد 

ونقل  وبرمجته  واإلنجليزية  العربية 

وتفعيله  اختباره  تم  كام  املطلوبة،  البيانات 

وعملياته  املرشوع  معلومات  خلو  لضامن 

الطلب  وسيعمل  األخطاء.  من  اإللكرتونية 

إىل  الوصول  تسهيل  عىل  أيضاً  اإللكرتوين 

إدخاله  تم  الذي  األبحاث”  ملجاالت  “املرشد 

األوتوماتييك  النقل  بغرض  النظام  ضمن 

مبارشًة  املطلوب  البحثي  املجال  لرمز 

إدخال  أيضاً  وتم  زر.  بكبسة  البحث  لطلب 

  الحاصلون على براءات اختراع مسجلة في الواليات المتحدة    
   
د. طارق عبد الجليل البحري                                

       كلية الهندسة والبترول
     االختراعات اآلتية

  

      د. أوزغور سينا نوغلو

      كلية العلوم 
      االختراع اآلتي

 
1. High Speed Flatbed Scanner Comp-rising Digital 

Image-Capture Module with Two-Dimensional Opti-
cal Image Photo-Sensor or Digital Camera. 
          )رقم الرباءة: B2 843،611،US7 ، بتاريخ 30 نوفمرب 2010(

2.  Anti Security System for Manhole Covers.  
          )رقم الرباءة: B2 079،889،US7 ، بتاريخ 15 فرباير 2010(

1. Circuit for Boosting Encoding Capabilities of Test 
Stimulus Decompressors. 

           )رقم الرباءة: B2 607،930،US7 ، بتاريخ 19 إبريل 2011(
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والتنمية،  واالستشارات   ، التكنولوجيا  ونقل 

مختلف  عىل  اتصاالت  تتطلب  أنشطة  وهي 

اإلدارة  تحركات  قادت  وقد  املستويات. 

مبختلف  االتصاالت  إىل  الصدد  هذا  يف 

العامة  األمانة  مثل  الخارجية  املؤسسات 

األموال  رؤوس  تجميع  بهدف  لألوقاف 

األبحاث  إلنجاز  كوقف  الستخدامها 

لدعم  الوطني  الكويتي  وبنك  املتخصصة، 

توقيع  توقعات  مع  البحثية،  األنشطة 

عقد  أيضاً  املتوقع  ومن  قريباً.  تفاهم  مذكرة 

املتحدة  األمم  برنامج  مع  مشرتكة  اتفاقية 

والتنمية  البيئة  مجاالت  يف  للتعاون  البيئي 

عربت  بينام   ، البديلة  واملربّدات  املستدامة 

)جامعة  مؤخراً  اإلدارة  زارت  التي  الوفود 

لدراسة  العريب  واملركز  سعود،  امللك 

املتحدة(  العربية  اإلمارات  يف  املجينيات 

إدارة  مع  العلمي  التعاون  يف  رغبتها  عن 

بني  حالياً  االتصاالت  تجري  حيث  األبحاث، 

وتشكل   . تفاهم  مذكرة  لتوقيع  الطرفني 

صعيد  عىل  واعدة  تطورات  الرشاكات  هذه 

التعاون  خالل  من  املؤسسية  األبحاث  تقدم 

الخارجية  املؤسسات  مع  املشرتك  البحثي 

 : لية لتا ا

رة ا إلد ا يف  ملشرتك  ا ون  لتعا ا ق  آفا توسع  جديدة  بط  روا

الخارجية المؤسسات  مع  إستراتيجية  روابط  تبني  األبحاث  إدارة 
بالتنمية مرتبطة  حيوية  مجاالت  في  المشتركة  األبحاث  إلنجاز 

واالجتماعية العلمية 

نطالقاً  ا األسمى  لهدف  ا تبقى  املؤسسية  األبحاث  عوملة 

لبحثية  ا كات  والرشا لعلمي  ا لتعاون  ا من 

األبحاث  إلدارة  الحالية  السياسة  تدعم 

املؤسسات  مع  العلمية  الرشاكات 

املتقدمة  األبحاث  إلنجاز  الخارجية 

لتلبية  العلمية  االهتاممات  وتناول 

التنمية  ومتطلبات  الوطنية  االحتياجات 

هذه  وتشكل  واالجتامعية.  االقتصادية 

األول  ومحركها  اإلدارة  دافع  االحتياجات 

البحثي  التعاون  إمكانيات  استطالع  نحو 

قادها  حيث  الخارجية،  املؤسسات  مع 

مع  الرشاكات  من  العديد  عقد  إىل  ذلك 

فرتة  خالل  واملؤسسات  املنظامت  مختلف 

مارس  )من  أشهر  سبعة  تتجاوز  ال  قصرية 

املحادثات  تطورت  وقد   .)2011 سبتمرب  إىل 

مذكرات  توقيع  إىل  املؤسسات  بعض  مع 

البعض  مع  املشرتك  النشاط  ودخل  تفاهم، 

صفة  إلسباغ  متقدمة  مفاوضات  إىل  اآلخر 

بدأت  بينام  االتفاقيات،  عىل  الرسمية 

وقعت  وقد  أخرى.  جهات  مع  املحادثات 

ثالث  الفرتة  هذه  خالل  األبحاث  إدارة 

الكويتية  البرتول  رشكة  مع  تفاهم  مذكرات 

AstraZen- ورشكة    ،)  KNPC )الوطنية 

للموهبة  األحمد  صباح  ومركز   ،   eca

لألبحاث  األسس  وضع  مام  واإلبداع، 

واملحاكاة،  النمذجة،  مجاالت  يف  املشرتكة 

انبعاث  /تقليل  الحّفازة  واملواد   ، والتحكم 

الرشايني  ودراسات  النيرتوجني،  أوكسيدات 

وقد  االخرتاع.  براءات  وتحليل  التاجية، 

مؤخراً  األبحاث  دعم  اتفاقية  توقيع  أضاف 

جديداً  بعداً    AstraZeneca رشكة     مع 

األبحاث،  إدارة  يف  املشرتك  التعاون  لعملية 

مرشوع   سجل  إطالق  إىل  ستقود  حيث 

الخليجي.     COAST

توسعة  عىل  الرشاكات  هذه  تعمل  وبينام 

إدارة  يف  الخارجي  البحثي  التعاون  آفاق 

إىل  أيضاً  تسعى  اإلدارة  فإن  األبحاث، 

والفرص  اإلمكانيات  من  املزيد  استطالع 

األموال،  رؤوس  وتجميع  األبحاث،  لتسويق 

البترول  •  شركة 
الوطنية  الكويتية 

:) KNPC (

إدارة  بني  املشرتك  التعاون  عملية  تسري 

الصفة  نحو  الوطنية  البرتول  ورشكة  األبحاث 

الرشكة  لوفود  زيارتني  قادت  فقد  الرسمية. 

إىل  الطرفني  بني  االجتامعات  من  ومجموعة 

)النمذجة،  املشرتكة  األبحاث  مجاالت  تحديد 

/ الحفازة  واملواد   ، والتحكم  واملحاكاة، 

النيرتوجني(.  أوكسيدات  انبعاث  تخفيف 

الطرفني  من  الفنية  الفرق  تشكيل  تم  وقد 

الخاصة  األبحاث  وطلب  مفهوم  لتطوير 

عرٍض  ولجدولة   ، املذكورة  باملجاالت 

أوكسيدات  انبعاث  تخفيف  حول  فني 

وضع  التعاون  هذا  تطلب  وقد  النيرتوجني. 

املشاريع  لتسليم  الطرفني  من  مقبولة  آلية 

األبحاث  متطلبات  وتلبية  ومراجعتها 

عىل  األبحاث  إدارة  وستعمل  املشرتكة، 

للقيام  الرشكة  لفريق  مفتوح”  “يوم  تنظيم 

التسهيالت  ملختربات  استطالعية  بجولة 

وخدماتها  الكويت  جامعة  يف  العامة 

توقيع  نحو  حالياً  الطرفان  ويتجه  املتطورة. 

عىل  الرسمية  صفة  إلسباغ  التفاهم  مذكرة 

بينهام.  املشرتك  التعاون 

صباح  مركز    •
للموهبة  األحمد 

واإلبداع:

مع  تفاهم  مذكرة  األبحاث  إدارة  وقعت 

العلمي  للتعاون  األسس  وضعت  ،حيث  املركز 

براءات  تحليل  مجاالت  يف  املشرتكة  واألبحاث 

وتنص  وتسويقها.  وتصميمها  االخرتاع 

األكادميية  الخربات  استخدام  عىل  االتفاقية 
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 ، لعلمي  ا لوقف  ا عىل  مرتكزاً  األبحاث 

مجال  يف  ئدة  لرا ا اململكة  خربة  مع  خاصًة 

لعلمي.  ا لبحث  ا يف  لوقف  ا م  استخدا

إىل  املشرتكة  االهتاممات  تبادل  وسيؤدي 

احتامل  مع  االتصاالت،  عملية  ر  استمرا

لطرفني.  ا بني  املشرتك  لتنسيق  ا

لدراسة  العربي  المركز    •
العربية  اإلمارات   ، المجينيات 

 : ة لمتحد ا

سة  لدرا لعريب  ا ملركز  ا من  وفد  ر  زا

بية  لعر ا ت  را إلما ا يف  ملجينيات  ا

يف   ، مؤخراً  ألبحاث  ا رة  ا د إ ملتحدة  ا

ون  لتعا ا ت  نيا مكا إ لقياس  مهمة 

يتعلق  فيام  ت  لخربا ا دل  وتبا لبحثي  ا

لطبية  ا ث  ألبحا وا ملجينيات  ا ت  سا بدرا

. ية  لحيو ا

ر  ستمرا با لرغبة  ا عن  ن  لطرفا ا عرب  وقد 

هم.  تفا مذكرة  بلورة  نحو  شات  لنقا ا

ف  أهدا ز  نجا إ أن  من  لرغم  ا وعىل 

يف  سيتضح  لجديدة  ا ت  كا لرشا ا هذه 

تبلور  قد  بعضها  أن  ال  إ ملستقبل،  ا

ت  وطلبا ملفهوم  ا ير  تطو مثل  لفعل  با

متها  قا إ ملزمع  ا ت  سا للدرا ث  ألبحـا ا

لوطنـية  ا يتية  لكو ا لبرتول  ا رشكة  مع 

  C OAST مرشوع  درة  ومبا  ، )KNPC (

 ،  As t r aZ eneca رشكة    مع  لخليجي  ا

مع  الخرتاع  ا ت  ا ء برا تحليل  سات  ودرا

إلبداع.  وا للموهبة  ألحمد  ا ح  صبا مركز 

رصٍح  ء  لبنا ث  ألبحا ا رة  ا د إ وتهدف 

ز  إلنجا لبحثية  ا ت  كا لرشا ا من  ضخم 

لتنمية  ا الت  مجا يف  ملشرتكة  ا ألبحاث  ا

در  ملصا وا ت  لخربا ا دل  تبا تتطلب  لتي  ا

وتحقيق  متميزة  مخرجات  ج  إلنتا

 ، ملؤسسية ا ث  ألبحا ا عوملة  هدف 

كات  لرشا ا يف  سها  أسا يقع  مهمة  وهي 

لعلمي.  ا ون  لتعا وا لبحثية  ا

وخدماتها  ومخترباتها  الكويت  جامعة  يف 

واالخرتاعات  املشاريع  إلنجاز  املركز  قبل  من 

للحيز  االتفاقية  دخول  ويهدف  العلمية. 

إنجاز  يف  الطرفني  اشرتاك  إىل  الرسمي 

البحث  أنشطة  وتعزيز  املتقدمة  األبحاث 

 . لتطوير وا

العلمي:   الوقف    •

لألوقاف  العامة  األمانة  مع  التنسيق  تم 

لدعم  علمي  كوقف  األموال  رؤوس  لتجميع 

وقد   . التخصصية  والدراسات  األبحاث 

لتحقيق  األمانة  مع  االجتامعات  استمرت 

لرؤوس  قناٍة  توفري  توقعات  الهدف، مع  هذا 

يف  العلمي  البحث  وتطوير  لدعم  األموال 

الكويت.  جامعة 

الكويت  بنك   •
الوطني: 

تطوير  عىل  أيضاً  األبحاث  إدارة  تعمل 

الوطني مع  الكويت  بنك  التعاون مع  روابط 

واالتصاالت  االجتامعات  من  لعدد  عقدها 

تفاهم،  مذكرة  توقيع  إمكانيات  لبحث 

األسس  االتفاقية  هذه  تضع  أن  املتوقع  ومن 

البحث  لدعم  الطرفني  بني  البحثي  للتعاون 

والتطوير.  البحث  أنشطة  وتعزيز  العلمي 

As- شركة     • 
:   traZeneca

الرشكة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  بعد 

 ، التاجية  الرشايني  أبحاث  مجال  يف  للتعاون 

تقوية هذه  مؤخراً عىل  األبحاث  إدارة  عملت 

األبحاث  دعم  التفاقية  بتوقيعها  الرشاكة 

وهي  الخليجي،   COAST مرشوع  وإطالق 

الرشايني  متالزمة  مجال  يف  مشرتكة  دراسة 

كان  وقد   . الخليج  منطقة  يف  الحادة  التاجية 

الخليج  سكان  أحداث  “سجل  الدراسة  عنوان 

الحادة”  التاجية  الرشايني  مبتالزمة  املصابون 

واإلمارات  الكويت،  دولة  يف  عقدها  وسيتم 

ومملكة   ، وعامن   ، املتحدة  العربية 

جوانب  جميع  عىل  للوقوف  البحرين، 

وأفضل  والتأثري،  الخطورة،  وعوامل  املرض، 

وسيكون  التعامل.  وطرق  املامرسات 

أ.د.  الدراسة  هذه  يف  الرئيس  الباحث 

لإلرشاف  الكويت  جامعة  من  زبيد  محمد 

Astra- رشكة وستعمل   ، املرشوع   عىل 

إىل  الدراسة  متويله.وتهدف  عىل    Zeneca

جامعة  يف  القلبية  األمراض  أبحاث  تطوير 

لكويت.  ا

األمم  برنامج   •
ة لمتحد ا

 : )  UNEP  ( 

املتحدة  األمم  برنامج  لوفد  زيارة  خالل 

املحادثات  أمثرت  األبحاث،  إلدارة  البيئي 

مجاالت  يف  البحثي  بالتعاون  الرغبة  عن 

واملربّدات  املستدامة،  والتنمية  البيئة 

املرتفعة.  الحرارة  ذات  للمناطق  البديلة 

مجاالت  يف  للتعاون  األسس  وضع  تم  وقد 

املؤسسات  مع  بالتعاون  البيئية  األبحاث 

 ، املشاريع  متويل  خالل  من  العاملية 

من  مجموعة  تأسيس  إىل  سيقود  مام 

الهدف  إنجاز  نحو  واالتجاه  املستفيدين 

أبحاث  مركز  إنشاء  يف  املتمثل  األمد  طويل 

الطرفان  عرب  وقد   . املربّدات  أفضل  لتمويل 

البيئية  االهتاممات  تناول  يف  الرغبة  عن 

املشرتك.  التعاون  إمكانيات  واستطالع 

جامعة   •
سعود،  الملك 
العربية  المملكة 

السعودية: 

لعلمي  ا لبحث  ا بجوانب  االهتامم  ظهر 

لوفد  رة  زيا خالل  املشرتكة  واالهتاممات 

رة  إلدا مؤخراً  متت  سعود  امللك  جامعة 

األساس  يف  لزيارة  ا كانت  حيث   ، األبحاث 

نية  اإلنسا لعلوم  ا مجالت  يا  قضا لنقاش 

نات    بيا قواعد  يف  إدراجها  نية  وإمكا

رة  إدا اهتامم  كان  وقد   .  ISI و    JCR
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الجودة  مؤشرات 
أبحاث في 

الكويت جامعة   
ملحوظًا صعودًا  تسجل   
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التشجيعية  البحثية  المكافآت  على  الجدد  الحاصلون 
(2011 سبتمبر  حتى  إبريل  (من 

 
الممولة األبحاث  عن  الفائزون  أ- 

اآلداب كلية 
  العام 2010

1. Al-Jenaie, K: “Verbal inflection in the acquisition of  Kuwaiti Arabic.” Journal of  Child Language, 2010, Vol. 37: 841-863. ( Journal of  
Child Language is listed 21st out of  141 in the Linguistics category).

والبترول الهندسة  كلية 
العام 2011

1. Chakroun, W; Ghali, K; Ghaddar, N: “Air quality in rooms conditioned by chilled ceiling and mixed displacement ventilation for energy 
saving.” Journal of  Energy and Buildings, 2011, 43, pp. 2684-2695 (Energy and Buildings Journal  is listed 4th out of  53  in Construction  & 
Building Technology category).

2.  Hadi, M: “Near-Field PML optimization for low and high  order FDTD algorithms using closed-form predictive equations.” IEEE Transac-
tions on Antennas and Propagation. August 2011, 59(8). (IEEE Transactions on Antennas and Propagation Journal  is listed 58th out of  247  in 
Electrical & Electronic Engineering  category).

ث بحا أل ا ت  فآ مكا عىل  ن  آل ا ىل  إ ا  حصلو حثاً  با  7 7

2 0 1 0 يل  بر إ  1 يف  تطبيقها  منذ 

من  المتميزة  البحثية  للمخرجات  ُتمنح  التشجيعية  المكافآت 
في  ولالمتياز  الممولة  وغير  الممولة  األبحاث 

للمشروع النهائي  التقرير 

البحثية  املكافآت  منح  لعملية        
يف  العلمي  للتميز  إنجازها  نظري  للكليات 

تأثري  ذات  عاملية  مجالت  يف  املنشورة  أبحاثها 

النهايئ  التقرير  يف  االمتياز  ولتحقيق   ، عاٍل 

عن  مؤخراً  األبحاث  إدارة  أعلنت  للمرشوع، 

حيث   ، املكافآت  متلقي  من  جديد  إسٍم   30

يف  الجودة  عالية  األبحاث  ركب  إىل  انضموا 

ومع   .2011 سبتمرب  إىل  إبريل  من  الفرتة 

الحاصلني  إجاميل  بلغ  الجديد،  العدد  هذا 

تنفيذ  منذ  اآلن  إىل  باحثاً   77 املكافآت  عىل 

األبحاث  لتمييز   2010 إبريل  يف  الربنامج 

التقرير  يف  واالمتياز  املمولة،  وغري  املمولة 

األسامء  إضافة  متت  وقد  للمرشوع.  النهايئ 

البالغ  السابقني  الفائزين  لقامئة  الجديدة 

مارس  حتى  عنهم  واملعلن  باحثاً   47 عددهم 

يونيو  عدد  يف  أسامؤهم  جاءت  حيث   ،2011

2011 من نرشة األبحاث، باإلضافة إىل تحديث 

اإللكرتوين  املوقع  عىل  املستمر  األسامء  قوائم 

الجدد  الفائزون  توزع  وقد  األبحاث.  إلدارة  

كليات  انضامم  مع   ، الكليات  مختلف  عىل 

العلوم  كليات  إىل  اإلدارية  والعلوم  اآلداب 

والهندسة  األسنان،  وطب  املساعدة،  الطبية 

والبرتول، والطب ، والصيدلة ، والعلوم ، والعلوم 

االجتامعية ، وكلية البنات الجامعية. ومع تزايد 

 ، التشجيعية  املكافآت  من  املستفيدين  عدد 

مؤرشات  يف  ملحوظا  صعوداً  اإلدارة  رصدت 

يعرّب  مام   ، الكويت  جامعة  أبحاث  يف  الجودة 

املنشورة  األبحاث  إىل  الكليات  تحّول  عن 

املجالت  أفضل  يف  وإدراجها   ، الجودة  عالية 

لقاعدة  وفقاً  العايل  التأثري  ذات  العاملية 

 .)   JCR(بيانات

أبحاث  توّجه  يف  التغريات  هذه  اتضحت  وقد 

إدارة  بها  قامت  التي  الزيارات  أثناء  الكليات 

يونيو  إىل  إبريل  )من  الكليات  لجميع  األبحاث 

تساؤالت  من  العديد  تلقت  حيث   ،)2011

)30 ص  ...... )تتمة    
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3. Al-Awadhi, E: “Cooling process of  water in a horizontal circular enclosure subjected to non-uniform boundary conditions.” Journal of  En-
ergy, January 2011, 36(1), pp. 586-594 (Energy Journal is listed 3rd out of  49 in Thermodynamics category).

العام 2010

1.Baker, C; Lababidi, H: “An improved model of  plug-flow fluidized bed dryers with an emphasis on energy conservation.” Journal of  Drying 
Technology, 2010, 28, pp. 730-741 (Drying Technology Journal is listed 17th  out of  122  in Mechanical Engineering category).

كلية الطب
العام 2011

1.Mokaddas, E; Khan, Z; Ahmed, S; Nampoory, MR; Burhamah, M: “Value of  (1-3) β-D-glucan Candida mannan and Candida 
DNA detection in  the diagnosis of  candidaemia” Journal of  Clinical Microbiology and Infection, 2011, 17, pp. 1546-1553 (Clinical Micro-
biology and Infection Journal is listed 8th out of  58  in Infections Diseases category).

 كلية العلوم

العام 2011

1. Al-Saagheer, F; Merchant, S: “Visco-elastic properties of  chitosan-titania nano-composites.” Journal of  Carbohydrate Polymers, 2011, 
Vol. 85: 356-362. (Journal of  Carbohydrate polymers is listed 5th out of  64 in Applied Chemistry category).

2. Al-Azemi, T; Vinodh, M: “Synthesis of  porphyrin conjugates based on conformationally rigid and flexible resorcin[4]arene frameworks.” 
Journal of  Tetrahedron, 2011, 67(4): 2585-2590. (Tetrahedron Journal is listed 13th out of  57 in Organic Chemistry category).

العام 2010

1. Soroush,H; Al-Qallaf, F: “Single-machine scheduling with inserted idle time to minimize a weighted quadratic function of  job lateness.” 
European Journal of  Industrial Engineering, 2010, 4(2): pp. 131-166. (European Journal of  Industrial Engineering is listed 5th out of  38  in 
Industrial Engineering category).

كلية البنات الجامعية
العام 2011

1. Al-Dallal, J: “Improving the applicability of  object-oriented class cohesion metrics.” Journal of  Information and Software Technology, 2011, 
Vol. 53: pp. 914-928. (Information and Software Technology Journal is listed 19th out of  93 in the Computer Science, Software Engineering 
category).

الجودة  ذات  العلمية  املجالت  حول  الباحثني 

 ،  )JCR(التأثري وتصنيفات قاعدة العالية، وعامل 

أبحاٍث  إنجاز  يف  الباحثني  جديّة  عن  عرّب  مام 

علمية ذات جودة عالية وقيمة علمية متميزة. 

التغري  هذا  يعترب  األبحاث،  إلدارة  وبالنسبة 

الجوهري  هدفها  يحقق  حيث   ، واعداً  تطوراً 

أبحاث  يف  الجودة  ثقافة  بتعميم  املتعلق 

األبحاث  مكانة  رفع  يف  يسهم  كام   ، الكليات 

الهدف هو اإلسرتاتيجية  املؤسسية. ويعترب هذا 

لرفع  األبحاث  إدارة  تتبعها  التي  األساسية 

وبلوغها  الكويت  جامعة  يف  األبحاث  جودة 

تشجيع  عىل  تقوم  حيث  متميزة،  عاملية  ألبعاد 

واإلجراءات  الدعم،  نظام  خالل  من  الكليات 

للتعجيل  الرسيعة  املراجعة  وعملية  املرنة، 

السياق، قدمت  البحثية. ويف هذا  املنح  بإجازة 

إدارة األبحاث منوذج طلب البحث اإللكرتوين 

طلبات  تسليم  مهمة  الباحثني  عىل  للتسهيل 

جانب  إىل  املعلومات،  شبكة  عىل  أبحاثهم 

ذات  املشاريع  لسري  جديدة  لخطة  طرحها 

الرسيع  لالعتامد  املنخفضة  امليزانيات 

هذه  تعمل  أن  اإلدارة  وتأمل  للطلبات. 

تحّفز  بيئة  خلق  عىل  الجديدة  اإلجراءات 

املتقدمة  األبحاث  يف  املشاركة  عىل  الكليات  

ملقاييس  وفقاً  العالية  الجودة  ذات  واملبتكرة 

تطلعات  تعتمد  لذلك،  العاملية.   االعتامد 

عىل  العالية  بالجودة  الخاصة  األبحاث  إدارة 

البحثية.  وإنتاجيتها  للكليات  البحثي  األداء 

كأداٍة  التشجيعية  البحثية  املكافآت  وتأيت 

تأثريها  يظهر  حيث  الصدد،  هذا  يف  رئيسٍة 

املكافآت.  متلقي  من  املتزايدة  األعداد  يف 

 77( املكافآت  الحاصلني عىل  إجاميل  وبتحليل 

 %32.5 نسبة  اإلحصائيات  أظهرت  باحثاً(، 

)25 مكافأة( ممنوحة ألبحاث ممولة ، ونسبة 

غري  ألبحاث  ممنوحة   ) مكافأة   35(  %45.5

النهايئ  للتقرير  مكافأة(   17( و%22   ، ممولة 

الفائزين  من  الجديد  العدد  أما  للمرشوع. 

أعدادهم  جاءت  فقد  باحثاً(   30( باملكافآت 

وغري  )ممولة  األبحاث  فئتي  يف  متساوية 

ممولة( حيث حصلت كل فئة عىل 11 مكافأة 

رئيسيون  باحثون   8 حصل  بينام   ،)%36.7(

تحقيقهم  لقاء  املكافأة  عىل   )%26.6(

 . ملشاريعهم  النهايئ  التقرير  يف  امتياز  لتقدير 

عىل  الجدد  الحاصلني  أسامء  نقدم  ييل  وفيام 

وغري  املمولة  األبحاث  عن  البحثية  املكافآت 

للمرشوع.  النهايئ  والتقرير  املمولة 

)30 ص  ...... )تتمة    
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نشطته  أ في  يستمر  لكويت  ا معة  جا في  ألبحاث  ا ع  قطا
لمبتكرة ا لبحثية  ا ته  ا ز نجا إ و ية  لحيو ا لعلمية  ا

لكليات ا يف  ألبحاث  ا نشاط  عصب  هي  معة  لجا ا أبحاث  منح 

26

أبحاث  نشاط  يف  ملحوظ  منٍو  رصد     
األكادميي  العام  خالل  الكليات 

تعكس  مرشوعاً   579 مع   ،2011/2010

إدارة  يف  األبحاث  دعم  نظام  أهمية 

الكليات  دفع  يف  ودوره  األبحاث 

والتطبيقية  األساسية  األبحاث  إلنجاز 

الدورة  خالل  اإلنسانيات  وأبحاث 

 31 إىل   2010 سبتمرب   1 من  األكادميية 

يف  النمو  استمر  وقد   .2011 أغسطس 

تقديم  مع  العام  خالل  الكليات  أبحاث 

الجديدة،  األبحاث  طلبات  من  العديد 

األبحاث  من  ضخمة  كمية  واعتامد 

استكامل  جانب  إىل  بها،  والعمل 

نشاط  كان  وقد  بنجاح.  منها  العديد 

حيوياً  مصدراً  الكليات  يف  األبحاث 

البحثي  واالبتكار  العلمي  لإلبداع 

بيئة  عن  يعرب  مام  املتميزة،  واإلنجازات 

تتوىل  الكويت  جامعة  يف  فاعلة  علمية 

املؤسسية  األبحاث  واستمرارية  دعم 

األولويات  تناول  نحو  ثابت  كالتزاٍم 

التطلعات  وتحقيق   ، واالهتاممات 

هذه  وبوضع  املجتمع.  وإفادة  الوطنية 

إحصائيات  جاءت  األعني،  نصب  املهمة 

أبحاث الكليات خالل عام 2011/2010 

مرشوعاً   579 ببلوغها  واعد  كمؤرش 

البحثي  وأدائها  الكليات  مشاركة  تشكل 

وقد  األبحاث.  إدارة  منح  مجال  يف 

جارياً  مرشوعاً   350 العدد  هذا  تضمن 

مستكمالً  و120مرشوعاً   ،)%60.4(

الدراسة  قيد  مشاريع  و109   ،)%20.7(

)18.8%( )الجدول رقم “1”(.

حسب  املشاريع  هذه  وبتوزيع 

أظهرت  التمويل،  مستويات 

للمشاريع  أكرب  تركيزاً  اإلحصائيات 

فئة  أعىل  يف   )%42.3 مرشوعاً-   245(

إدارة األبحاث توجه طاقاتها وجهودها نحو جعل نظام 
األبحاث المؤسسية أكثر مرونة ودعمًا 

)أقل  امليزانية  من  األقل  الفئة  يف   )%36.1( مشاريع   209 و  د.ك(،   8500 من  )أكرث  امليزانية  من 

عام  خالل   )%78.4( مرشوعاً   454 إجاميل  الفئتان  حصدت   ، معاً  وبجمعهام  د.ك(.   2501 من 

*   املصدر : قاعدة بيانات إدارة األبحاث حتى 31 يوليو 2011.     
**  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.

2 0 11 /  2 0 1 0 لبحثي  ا ط  لنشا ا لي  جما إ  .1 قم  ر ل  و لجد ا
* )2 0 11 غسطس  أ لى  إ  2 0 1 0 سبتمبر    1  (

اإلجمالي
أكثر من 8500 8500 - 2501 أقل من 2501

حالة المشروع

350 156 66 128 جار

120 31 29 60 مستكمل

109 58 30 21 قيد الدراسة

245 125 209 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

579
(%36.1)(%21.6)(%42.3)

(%18.8)

(%60.5)

(%20.7)
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من  أقل  كمية  مع   ،2011/2010   

املشاريع )125 مرشوعاً- 21.6%( يف الفئة 

 - د.ك   2501 )بني  امليزانية  من  الوسطى 

8500 د.ك( . وقد عربت هذه األرقام عن 

السائدة  البحثية  التفضيالت  وأقل  أعىل 

مع   ، العام  خالل  الكليات  أبحاث  يف 

من  أقل  جاءت  التي  الوسطى  الفئة  نسبة 

حسب  بتحليلها  أما  املنح.  إجاميل  ثلث 

اإلحصائيات  أظهرت  املرشوع،  حالة 

مرشوعاً-   156( الجارية  املشاريع  أغلبية 

 58( الدراسة  قيد  واملشاريع   )%44.6

من  فئة  أعىل  يف   )%53.2 مرشوعاً- 

جاء  بينام  د.ك(،   8500 )أكرثمن  امليزانية 

 60( املستكملة  املشاريع  من  عدد  أعىل 

امليزانية  من  فئة  أقل  يف   )%50 مرشوعاً- 

يعود  والذي  2501د.ك(  من  )األقل 

التمهيدي  البحث  سلف  استكامل  إىل 

تتخطى  ال  التي  التنفيذ  مدة  ذات 

اإلحصائيات  أظهرت  وقد  الواحد.  العام 

اتجاه  يف  مهم  لكنه  بطيئاً  تحركاً  أيضاً 

التي  املتعمقة  املشاريع  نحو  الكليات 

املمكن  من  حيث   ، ضخامً  دعامً  تتطلب 

و  الجديدة  املشاريع  كمية  يف  مالحظته 

يف   )%81 مرشوعاً-   88( الدراسة  قيد 

فئة  أعىل  إىل  الوسطى  من  امليزانية  فئات 

معرفة  يتسنى  ولن   .)”1“ رقم  )الجدول 

خالل  إال  الخطوة  لهذه  الحقيقية  األهمية 

فاألرقام  ذلك  مع  القادمة،  السنوات 

هذه  يف  التحرك  لبداية  مؤرشات  تعطي 

االتجاه. 

للكليات،  البحثي  باألداء  يتعلق  فيام  أما 

الجارية  املشاريع  إجاميل  قدم  فقد 

املعيار  مرشوعاً(   470( واملستكملة 

خالل  الكليات  يف  البحثي  لألداء  األدق 

املزيد  أظهر  وقد   .2011/2010 العام 

أداء  تفّوق  الكليات  حسب  التحليل  من 

)الطب،  الطبية  العلوم  مركز  كليات 

الطبية  والعلوم  والصيدلة،  األسنان،  وطب 

168مرشوعاً)%35.7(  بإنجاز  املساعدة( 

العلوم  كليات  تليها   ، ومستكمالً جارياً 

بإنجاز  الجامعية(  والبنات  )العلوم 

اآلداب  وكليات   ،  )%17( مرشوعاً   163

اإلدارية،  والعلوم  )اآلداب،  واإلنسانيات 

ومل   ، االجتامعية  والعلوم  والرشيعة،  والرتبية، 

 59 الحقوق(  كلية  من  مشاريع  هناك  يكن 

)الجدول  ومستكمالً  جارياً   )12.6%( مرشوعاً 

املشاريع  عملت  ذلك،  إىل  إضافًة   .  )”2“ رقم 

قيد الدراسة )109 مشاريع ( عىل تعزيز األداء 

الطلبات  تقديم  يف  ذلك  تجىّل  حيث  البحثي، 

وقد  األبحاث.  منح  عىل  للحصول  الجديدة 

من  نسبة  أعىل  املتوفرة  اإلحصائيات  أظهرت 

كليات  من  مقدمة  الدراسة  قيد  املشاريع 

تليها   ،  )%33 مرشوعاً-   36( الطبية  العلوم 

كليات العلوم )30 مرشوعاً- 27.5%(، ثم كلية 

 ،)%23.9 مرشوعاً-   26( والبرتول  الهندسة 

مرشوعاً-   17( واإلنسانيات  اآلداب  وكليات 

15.6%(. أما املشاريع الجارية )350 مرشوعاً( 

كليات  يف  عليها  الحاصلني  معظم  تركز  فقد 

تليها   ،)%36.9 )129 مرشوعاً-  الطبية  العلوم 

ثم   ،  )%34.8 مرشوعاً-   122( العلوم  كليات 

كلية الهندسة والبرتول )62 مرشوعاً- %17.7(، 

مرشوعاً-   37( واإلنسانيات  اآلداب  وكليات 

10.6%( )الجدول رقم “2”(.

الجارية  املشاريع  بتوزيع  يتعلق  فيام  أما 

)350 مرشوعاً( عىل الكليات حسب مستويات 

كبرياً  التمويل، فقد أظهرت اإلحصائيات تركيزاً 

فئة  أعىل  يف   )%44.6 مرشوعاً-   156( منها 

و)128  د.ك(،   8500 من  )أكرث  امليزانية  من 

)%36.6 مرشوعاً- 

                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

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

21 - 21 - 9 - 7 - 5 العلوم الطبية المساعدة

13 2 11 2 3 - 3 - 5 اآلداب

16 - 16 - 1 - 6 - 9 العلوم اإلدارية

29 1 28 - 2 - 3 1 23 طب األسنان

14 4 10 - 2 - 3 4 5 التربية

106 7 99 2 24 1 17 4 58 الهندسة والبترول

- - - - - - - - - الحقوق

135 13 122 4 18 4 20 5 84 الطب

19 - 19 - 3 - 5 - 11 الصيدلة

161 17 144 4 23 4 24 9 97 العلوم

5 - 5 - 1 - 2 - 2 الشريعة

28 2 26 1 7 1 7 - 12 العلوم االجتماعية

32 1 31 - 3 - 13 1 15 كلية البنات الجامعية

579 47 532 13 96 10 110 24 326 اإلجمالي

2 .  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر التمويل للعام  الجدول رقم 
األكاديمي  2011/2010

*(2011 ) 1 سبتمبر 2010 إلى31 أغسطس 

120 350

470

109579

*     املصدر :  قاعدة بيانات إدارة األبحاث حتى  31 يوليو  2011.     
**   يشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، طب األسنان، الطب و الصيدلة.      

لمستكملة ا و  ية  ر لجا ا

)28 ص  ...... )تتمة    
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 2501 من  )أقل  امليزانية  من  فئة  أقل  يف 

الفئة  يف   )%18.8 مرشوعاً-  و)66  د.ك(، 

د.ك-   2501 )من  امليزانية  من  الوسطى 

وقد   .)”3“ رقم  )الجدول  د.ك(    8500

أعىل  أيضاً  املشاريع  استكامل  بيانات  أظهرت 

مرشوعاً-   41( املستكملة  املشاريع  من  رقم 

)العلوم  العلوم  كليات  قبل  من   )%34.2

العلوم  كليات  تليها  الجامعية(،  والبنات 

كليات  ثم   ،  )%32.5 مرشوعاً-  الطبية)39 

 ،)%18.3 )22 مرشوعاً-  واإلنسانيات  اآلداب 

مرشوعاً-   18( والبرتول  الهندسة  وكلية 

وعند  املستكملة.  املشاريع  من   )%15

امليزانية  مبستويات  يتعلق  فيام  مقارنتها 

أقل  يف  مستكمالً   )%50( مرشوعاً   60 نجد 

د.ك(،   2501 من  )أقل  امليزانية  من  فئة 

من  فئة  أعىل  يف   )%25.8( مرشوعاً  و31 

امليزانية )أكرث من 8500 د.ك(، و29 مرشوعاً 

)24.2%( يف الفئة الوسطى من امليزانية )من 

الجداول  )املرجع:  د.ك(  د.ك8500-   2501

يف  البحثي  النشاط  أن  ومبا  و”3”(.   ”2“

املايل  الدعم  من  استمراريته  يستمد  الكليات 

واملؤسسات  الكويت  جامعة  تقدمه  الذي 

ضخام  عدداً  اإلحصائيات  أظهرت  الخارجية، 

 436( واملستكملة  الجارية  املشاريع  من 

الكويت،  جامعة  متوله   )%92.8 مرشوعاً- 

مجتمعة  الخارجية  املؤسسات  تتوىل  بينام 

ولجامعة   .)%7.2( فقط  مرشوعاً   34 متويل 

مؤسسات  تسع  مع  مشرتكة  روابط  الكويت 

للتقدم  الكويت  مؤسسة  تتضمن:  خارجية 

ومرشوعاً   ،)%70.6 مرشوعاً-   24( العلمي 

العامة  الهيئة  من  لكل   )%  2.9( واحداً 

واليونيسكو،  ترييفوكس،  ومؤسسة  للبيئة، 

الكويت،  نفط  ورشكة  نوفونوردسك،  ورشكة 

واملجلس   ، الكويتي  الوطني  والحرس 

مؤسسة  مولت  ذلك،  إىل  إضافًة  الربيطاين. 

 )%8.8( مشاريع  ثالثة  الكويتية  البرتول 

قيد  املشاريع  أما   .)”4“ رقم  )الجدول 

التمويل  فتنتظر   ) مشاريع   109( الدراسة 

 ،)%88.1 )96 مرشوعاً-  الكويت  جامعة  من 

مرشوعاً-   13( الخارجية  املؤسسات  ومن 

11.9%( )الجدول رقم “2”(.

تحت  البحثية  املنح  األبحاث  إدارة  وتقدم 

الجدول  يقدم  حيث   ، مختلفة  فئات  تسع 

الجارية  املشاريع  لتوزيع  تحليالً   ”5“ رقم 

وقد جاءت  املنح.  فئات  الكليات حسب  عىل 

الجامعة  أبحاث  فئة  تحت  املشاريع  أغلبية 

املشاريع  بقية  أما   ،  )%63.1 )221 مرشوعاً- 

الدراسات  طلبة  منح  تضمنت  فقد  الجارية 

العليا )50 مرشوعاً- 14.3%(، وسلف البحث 

ومشاريع   ،)%8.6 مرشوعاً-   30( التمهيدي 

 ،)%6.7 مرشوعاً-   24( الخارجية  األبحاث 

مرشوعاً-   16( العامة  التسهيالت  ومنح 

البحثية  األولويات  ومشاريع   ،  )%4.6

األبحاث  ومشاريع   ،  )%2.3 مشاريع-   8(

وتوضح   .  )%0.3 واحد-  )مرشوع  الوطنية 

فئة  تحت  املقدم  الدعم  ارتفاع  األرقام  هذه 

عصب  تشكل  التي  الجامعة  أبحاث  مشاريع 

بعد  الكويت  جامعة  يف  البحثي  النشاط 

للكليات  البحثية  املشاركات  لجميع  تخطيها 

املنح فئات  جميع  يف 

اإلجمالي
قيد الدراسة مستكمل جار

الكلية
     أكثر من
8500  

8500 - 2501   أقل من
2501

     أكثر من
8500  

8500 - 2501   أقل من
2501

     أكثر من
8500 8500  - 2501   أقل من

2501

21 3 2 4 1 - 6 3 1 1 العلوم الطبية المساعدة

13 - 2 3 - 1 2 1 1 3 اآلداب

16 - - 1 1 - 5 - - 9 العلوم اإلدارية

29 2 - - 2 - 1 4 - 20 طب األسنان

14 - - 2 - - 3 5 - 4 التربية

106 17 5 4 3 4 11 27 7 28 الهندسة والبترول

- - - - - - - - - - الحقوق

135 13 9 - 8 10 6 37 32 20 الطب

19 2 1 - 2 1 2 4 2 5 الصيدلة

161 19 6 2 14 5 9 72 18 16 العلوم

5 - - 1 - - 2 - - 2 الشريعة

28 1 3 4 - 2 6 2 1 9 العلوم االجتماعية

32 1 2 - - 6 7 1 4 11 كلية البنات الجامعية

579 58 30 21 31 29 60 156 66 128 اإلجمالي

*     املصدر : قاعدة بيانات إدارة األبحاث حتى  31 يوليو  2011.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

***   يشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، طب األسنان، الطب و الصيدلة.      

350120109

الجدول رقم 3.  حالة المشاريع حسب الكلية ومستويات  التمويل** للعام األكاديمي  2011/2010
) 1 سبتمبر 2010 إلى 31 أغسطس 2011)*
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 .  )%36.9 مرشوعاً-   129( األخرى    

املشاريع  إحصائيات  أظهرت  وأيضاً 

فئة  يف  منها  نسبة  أعىل  املستكملة 

مرشوعاً-   81( الجامعة  أبحاث  مشاريع 

التمهيدي  البحث  سلفة  تليها   ،)%67.6

األبحاث  ، ومشاريع   )%15 )18 مرشوعاً- 

العليا  الدراسات  طلبة  ومنح  الخارجية 

مشاريع  وفئة   ،)%8.3 مشاريع-   10(

 .  )%0.8 واحد-  )مرشوع  األولويات 

مراجعة  عىل  العمل  يتم  ذلك،  إىل  إضافًة 

العام،  خالل  منحها  العتامد  مشاريع   109

املنح  فئات  مختلف  عىل  موزعة  وهي 

مشاريع   : املنح  هذه  وتتضمن  البحثية. 

 ،)%66.1 مرشوعاً-   72( الجامعة  أبحاث 

ومشاريع  الخارجية  األبحاث  ومشاريع 

لكٍل  مرشوعاً   13( العليا  الدراسات  طلبة 

العامة  التسهيالت  ومنح   ،)%11.9 منها- 

)6 مشاريع- 5.5%( ، ومشاريع األولويات 

ومشاريع   ،)%3.7 مشاريع-   4( البحثية 

 .)%0.9 الوطنية )مرشوع واحد-  األبحاث 

فئات  استحواذ  األرقام  هذه  أظهرت  وقد 

التمهيدي  البحث  وسلفة  الجامعة  أبحاث 

العليا واألبحاث  الدراسات  ومشاريع طلبة 

املشاريع  فئات  أعىل  عىل  الخارجية 

 .)”5“ رقم  )الجدول  البحثية 

البحثية،  الكليات  بإنتاجية  يتعلق  فيام  أما 

 ”6“ رقم  الجدول  يف  مقارنة  عقد  تم  فقد 

عىل  تقوميي  عام  خالل  املنشورة  لألوراق 

صورة  تقدم  حيث  سنوات،  خمس  مدى 

تحليلية ملستويات إنتاجية الكليات املتعلقة 

مشاريع  عن  والناتجة  املنشورة  باألبحاث 

بتحليل  املقارنة  متت  وقد  مستكملة. 

 ،2008،2007،2006( السنوات  بيانات 

2009 و2010(، حيث

الجدول رقم 3.  حالة المشاريع حسب الكلية ومستويات  التمويل** للعام األكاديمي  2011/2010
) 1 سبتمبر 2010 إلى 31 أغسطس 2011)*

*     المصدر : قاعدة بيانات إدارة األبحاث حتى  31 يوليو 2011.     
**   يشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، طب األسنان، الطب و الصيدلة.    

اإلجمالي  المجلس
البريطاني

 الحرس
 الوطني
الكويتي

 مؤسسة
 البترول
الكويتية

شركة
نفط 

 الكويت

 شركة
 نوفو

نوردسك
اليونيسكو

 مؤسسة
 تيري
فوكس

 الهيئة
 العامة
للبيئة

 مؤسسة
 الكويت
 للتقدم
العلمي

 جامعة 
الكويت

الكلية

12 - - - - - - - - - 12 العلوم الطبية 
المساعدة

8 - - - - - - - - - 8 اآلداب

15 - - - - - - - - - 15 العلوم اإلدارية

27 - - - - - - - - 1 26 طب األسنان

12 - - - - - - - - 4 8 التربية

80 - 1 2 - - - - - 2 75 الهندسة والبترول

- - - - - - - - - - - الحقوق

113 - - - - 1 - 1 - 7 104 الطب

16 - - - - - - - - - 16 الصيدلة

134 1 - 1 1 - - - 1 9 121 العلوم

4 - - - - - - - - - 4 الشريعة

20 - - - - - - - - 1 19 العلوم االجتماعية

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

470 1 1 3 1 1 1 1 1 24 436 اإلجمالي

الجدول رقم 4. إجمالي مشاريع األبحاث الجارية و المستكملة حسب مصدر التمويل 2010 / 2011
)من 1 سبتمبر 2010 إلى 31 أغسطس 2011(*

)32 ص  ...... )تتمة    

العلمية  مبهامهم  الخاصة  البحثية  االلتزامات 

لكنها  املعتمدة،  أبحاثهم  مشاريع  عىل 

صياغة  إعادة  األبحاث  إدارة  عىل  ستحتم 

وتعديلها  الحالية  البحثية  التمويل  مستويات 

بناًء   . الجديدة  السفر  مخصصات  ضوء  يف 

مستويات  مراجعة  حالياً  يتم  ذلك،  عىل 

للباحثني  لتسمح  وتطويرها  التمويل 

وتحديد  عليها  بناًء  أبحاثهم  ميزانية  بوضع 

السفر  مبخصصات  املتعلقة  متطلباتهم 

وسيتم  العلمية.  مبهمتهم  الخاصة  للوجهة 

العام  خالل  الجديدة  املخصصات  تطبيق 

من  األول  يف   2012/2011 الحايل  األكادميي 

األبحاث  إدارة  تعكف  كام   ،2012 إبريل 

التمويل  مستويات  تعديل  عىل  حالياً 

قريباً.  عنها  اإلعالن  ليتم  وتجهيزها 
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الممولة  غير  األبحاث  عن  الفائزون  ب- 
والبترول الهندسة  كلية 

العام 2012

1. Ahmad, I; Mohammad, MG; Salman, A; Hamdan,S:  “Broadcast scheduling in packet radio networks using Harmony Search algo-
rithm” Journal of  Expert Systems with Applications. 2012, 39, pp.  1526-1535.(Expert Systems with Applications Journal is listed 50th out 
of  247 in Electrical & Electronic Engineering category).

العام 2011

1. Lababidi, HM; Al-Humaidan, FS: “Modeling the hydrocracking kinetics of  atmospheric residue in hydrotreating processes by the con-
tinuous limping approach.” Journal of  Energy and Fuels. 2011, 25: pp. 1939-1949.(Energy and Fuels Journal is listed 20th out of  134 in 
Chemical Engineering category).

2. Alrifai, MT; Hassan, MF; Zribi,M: “Decentralized load frequency controller for a multi-area interconnected power system.” Journal of  
Electrical Power and Energy Systems. 2011, 33: 198-209.( Electrical Power and Energy Systems Journal is listed 41st out of  247 in Electrical 
& Electronic Engineering category).
 
3. Alawadhi, E; Alqallaf, H: “Building roof  with conical holes containing PCM to reduce the cooling load: Numerical study.” Journal of  
Energy Conversion and Management. 2011, Vol. 52: 2958-2964. (Energy Conversion and Management Journal is listed 7th out of  49 in the 
Thermodynamics category).

العام 2010

1. Allahverdi, A; Aydilek, H:  “Heuristics for the two-machine flowshop scheduling problem to minimize maximum lateness with bounded 
processing times.” Journal of  Computers and Mathematics with Applications. 2010, 60: pp. 1374-1384.(Computers and Mathematics with 
Applications Journal is listed 33rd out of  236 in Applied Mathematics category).

كلية الطب
العام 2011

 
1. Benter, I; Abul, H; Al-Khalidi, G; Renno, WM; Canatan, H; Akhtar, S: “Inhibition of  Ras-GTPase farnesylation and the ubiqui-
tin-proteasome system or treatment with angiotensin-(1-7) attenuates spinal cord injury-induced cardiac dysfunction.” Journal of  Neurotrauma, 
July 2011, 28(7) pp: 1271-1279. (Neurotrauma Journal is listed 46th out of  185 in the Clinical Neurology category).

 كلية العلوم

العام 2011

1. Bejancu, A:  “ Transfinite thin plate spline interpolation” Journal of  Constructive Approximation. 2011, 34, pp.  237-256. (Constructive 
Approximation Journal is listed 10th  out of  277  in Mathematics category).

2. Smaoui, N; Karouma, A; Zribi, M: “ Secure communications based on the synchronization of  the hyperchaotic Chen and the unified 
chaotic systems.” Journal of  Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations. 2011, 16: 3279-3293. (Communications in 
Nonlinear Science and Numerical Simulations Journal is listed 6th out of  236 in the Applied Mathematics category).

3. Al-Musallam, F; Boumenir, A; “Reconstruction of  the refraction index in stratified ocean.” Siam Journal of  Applied Mathematics. 2011, 
Vol. 71, No. 4: 972-982. (Siam Journal of  Applied Mathematics is listed 30th out of  236 in the Applied Mathematics category).

4. Raafat, H; Tolba, AS; Aly, AM: “A novel training weighted ensemble (TWE) with application to face recognition.” Journal of  Applied 
Soft Computing, 2011, Vol. 11: 3608-3617. ( Journal of  applied Soft Computing is listed 11th out of  95 in the Interdisciplinary Applications 
in Computer Science category). 
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5 Alkhamis, TM; M’Hallah, R: “A two-stage stochastic programming model for the parallel machine scheduling problem with machine 
capacity.” Journal of  Computers & Operations Research, 2011, Vol. 38(12): 1747-1759. Computers & Operations research Journal is listed 
2nd out of  37 in the Industrial engineering category.

للمشروع النهائي  التقرير  عن  الفائزون  ج- 

اآلداب كلية 
العام 2011

 
1. Al-Qinai, J: “Mediating punctuations in translation.” Final report of  Project AE03/09. 

كلية العلوم اإلدارية 
العام 2011

1. Alkulaib, Y: “Assessing the gap between the theory and the practice in corporate finance: The case of  Kuwait companies.” Final report of  
Project IF01/07.

كلية الطب
العام 2011

1.Mustafa, AS: “ Studies to confirm expression and immunological characterization of  ESAT6-like proteins predicted from the genome se-
quence of  mycobacterium tuberculosis.” Final report of  Project MI03/05.

كلية الصيدلة 
العام 2011

 
1. Masocha, W: “Evaluation of  the combination of  minocycline plus indomethacin in mice models of  acute, inflammatory, neuropathic & 
arthritic pain.” Final report of  Project PT01/08.

 كلية العلوم

العام 2011

1.  Al-Kandari, W: “Characterization of  microphillids from different intermediate host species and geographical localities in Kuwait Bay by  
sequences of  internal transcribed spacers of   rDNA” Final report of  Project SL08/08.

2. Katrib, A: “Characterization of  HDS and isomerization catalytic materials by surface XPS-UPS, ISS, STEM, HRTEM and bulk XRD 
techniques.” Final report of  Project SC08/06.

كلية العلوم االجتماعية

العام 2011

1. Abdulkhalik, A: “The construction and validation of  the Arabic scale of  mental health.” Final report of  the Project OP01/09.

كلية البنات الجامعية
العام 2011

1.Hamouda, F: “Assessment of  quantities of  discarded produce in solid wastes from commercial co-ops and hypermarkets in Kuwait.” Final 
report of  the Project WE02/09
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مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
إدارة األبحاث 

العنوان: صندوق بريد 5969
الصفاة- 13060 الكويت

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

النشرة ربع السنوية لمكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
أكتوبر 2011

 

180 ورقة منشورة خالل العام التقوميي  جاءت اإلنتاجية اإلجاملية للكليات بعدد 

2006، و159 ورقة يف 2007، و168 ورقة يف 2008، و154 ورقة يف 2009 ، و143 ورقة يف 

2010 )الجدول رقم “6”(. وقد بلغت أرقام عام 2011 )حتى 

النهايئ  العدد  سيظهر  حيث  منشورة،  ورقة   46  )2011 يوليو 

ألوراق العام 2011 مع نهايته أو بداية العام 2012 نظراً للوقت 

البحثية  األوراق  تسليم  بني  عادًة  املجالت  تستغرقه  الذي 

وقبولها ونرشها، مام يجعل مستويات اإلنتاجية يف حالة متغرية 

بني االرتفاع والهبوط. 

نحو  املستمر  األبحاث  إدارة  السابقة سعي  اإلحصائيات  وتبنّي 

التوسع وتحسني املستويات ، مع توجيه جهودها وطاقاتها نحو 

إضفاء املزيد من املرونة عىل نظامها البحثي لتلبية احتياجات 

اإلجراءات  تسهيل  يف  التوجه  هذا  ويتضح  والباحثني.  الكليات 

عمليات  سري  يف  التعديالت  جانب  إىل   ، الخدمات  وتعزيز 

عىل  الكليات  وتشجيع  املنخفضة،  امليزانيات  ذات  املشاريع 

تسليم الطلبات إلكرتونياً. وتهدف هذه الخطوات إىل الوصول 

إنجاز  وبالتايل   ، مستوى  أعىل  إىل  للكليات  البحثي  باألداء 

األبحاث ذات الجودة العالية والقيمة العلمية املتميزة. ويف هذا 

السياق، تسعى اإلدارة إىل تعزيز ثقة الباحثني بالنظام وجذبهم 

لالستفادة من مزاياه، كجزٍء من إسرتاتيجية نقل األبحاث املؤسسية 

إىل أبعاد عاملية. لذلك ، يعترب تحسني الخدمات هو العامل املحرك 

إنجاز  عىل  الكليات  لتشجيع  البحثية  املنح  نشاط  لعموم  حالياً 

األبحاث عالية الجودة وتحقيق االمتياز العلمي. ومن أجل تحقيق 

هذا الهدف األسمى ، ستستمر إدارة األبحاث يف تشجيع الكليات

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

2010 2009 2008 2007 2006 الكلية
3 - 8 6 6 العلوم الطبية المساعدة
2 3 4 4 4 اآلداب
2 3 3 5 6 العلوم اإلدارية
6 8 1 7 11 طب األسنان
1 1 1 2 4 التربية

21 22 30 22 33 الهندسة والبترول
41 44 26 34 26 الطب
5 7 8 2 7 الصيدلة
49 54 73 63 63 العلوم
1 2 2 4 1 الشريعة
6 7 6 6 19 العلوم االجتماعية
6 3 6 4 - كلية البنات الجامعية

143 154 168 159 180 اإلجمالي

لــتــقــويــمــي ا لــعـــام  ا

الجدول رقم 6 . مقارنة عدد األوراق المنشورة على مدىالخمس سنوات*
2 0 1 0 2  و  0 0 9 , 2 0 0 8 , 2 0 0 7 , 2 0 0 6

الجدول رقم 5 . إجمالي النشاط البحثي حسب فئات المنح، للعام األكاديمي  2010 / 2011
)من 1 سبتمبر 2010 إلى 31 أغسطس 2011(*

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

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

اإلجمالي م.ت.ع م.أ.خ م.أ.ط س.ب.ت م.أ.أ م.أ.و م.أ.ج الكلية
ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج

21 - - - - - - - - - - 5 1 2 - - - - - 7 2 4  العلوم الطبية
المساعدة

13 - - - 2 - - - - - - - - - - 1 - - - 3 3 4 اآلداب

16 - - - - - - - - - - 2 4 - - - - - - 1 4 5 العلوم اإلدارية

29 - - - - - 1 1 - - - 1 3 - 1 2 - - - 1 1 18 طب األسنان

14 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - 2 3 5 التربية

106 - - - 2 1 4 - - 4 - 2 10 2 - 4 1 - - 21 15 40 الهندسة والبترول

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - الحقوق

135 8 9 32 4 4 5 2 - 2 - 3 3 - - - - - 1 8 8 46 الطب

19 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 3 4 10 الصيدلة

161 5 1 18 4 4 9 3 - 10 - 2 - - - 2 - - - 15 21 67 العلوم

5 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 2 1 الشريعة

28 - - - 1 1 - - - - - 1 3 - - - - - - 7 6 9 العلوم االجتماعية

32 - - - - - 1 - - - - 1 3 - - - - - - 3 12 12 كلية البنات الجامعية

579 13 10 50 13 10 24 6 - 16 - 18 30 4 1 8 1 - 1 72 81 221 اإلجمالي

لــمــنــح ا فــئــات 
  

* ج (جارية) 350 مشروع                                    م (مستكملة) 120 مشروع                     ق (قيد الدراسة) 109 مشروع

عمها  د و

ع  ا بد لإل

لعلمي  ا

ج  نتا إل

ت  زا إلنجا ا

ئية  الستثنا ا

أعىل  وبلوغ 

ت  يا مستو

الجودة.
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