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يف  مرشوعاً   672 بلغ  ملمولة  ا ألبحاث  ا ل  مجا يف  ملحوظاً 

مشجعاً  أمراً  ملراجعة،  وا واالستكامل  لتطور  ا مراحل  مختلف 

لعلمية،  ا ألبحاث  ا يف  لكليات  ا ركة  مشا ولتعزيز  ية.  للغا

لعاملي،  ا وتصنيفها  لكويت  ا معة  جا أبحاث  جودة  وتحسني 

لعلمي  ا لبحث  ا لتوجيه  مساعدي  مع  جنب  إىل  جنباً  سأعمل 

لرؤية  ا هذه  تتجىل  أن  ويجب  ملنشودة.  ا ملية  لعا ا اآلفاق  نحو 

لتنمية  ا فد  روا أهم  أحد  لعلمي  ا لبحث  فا لعلمية،  ا ثنا  أبحا يف 

إىل  لوطنية،  ا تنا  حتياجا ا مصلحة  يف  تصب  لتي  ا مة  املستدا

ته. عا قطا وجميع  لكويتي  ا املجتمع  خدمة  جانب 

املستمر،  لتميز  ا نحو  لكليات  ا أبحاث  عجلة  دفع  جانب  وإىل 

مج  لربا ا تنفيذ  عىل  اإلرشاف  نحو  أيضاً  جهودنا  ستتجه 

إلبداع  ا وتشجيع   ، عليتها فا وضامن  لبحثية  ا ألولويات  وا

معة  جا أبحاث  تقدم  لتحقيق  لجديدة  ا ر  ألفكا ا من  دة  واالستفا

لذلك،  لعلمي.  ا لتميز  ا من  جديدة  مستويات  نحو  لكويت  ا

ريع  املشا يف  لكليات  ا ك  إلرشا األسس  دمة  لقا ا مهمتنا  ستضع 

وتتناول  لعلمي،  ا لبحث  ا يف  ملية  عا د  ألبعا تتطرق  لتي  ا لعلمية  ا

إلنتاج  واالجتامعية،  لعلمية  ا األهمية  ذات  املعارصة  يا  لقضا ا

وسنعمل  ء.  جمعا لبرشية  ا خدمة  عىل  تعمل  لتي  ا املخرجات 

لجودة  ا تشكل  حيث  لكليات،  ا أبحاث  جودة  تعزيز  عىل  حتاًم 

جامعة  لتصنيف  ملية  لعا ا نة  ملكا ا رفع  يف  األساس  حجر  لية  لعا ا

اً  عتامد ا مل  لعا ا مستوى  عىل  لجامعات  ا أفضل  بني  لكويت  ا

متتلك  تنا  كليا أن   منطلق  ومن  لعلمية.  ا ثها  أبحا جودة  عىل 

كل  فإن  لخربات،  وا در  املصا تدعمها  لية  عا وقدرات  رات  مها

لجهود  ا وتوحيد  لواحد  ا لفريق  ا روح  تعزيز  هو  نحتاجه  ما 

بحيث  لكويت،  ا معة  جا يف  لعلمي  ا للبحث  متني  رصٍح  لبناء 

نة  ملكا ا رفع  يف  علية  بفا ويسهم  ملية،  لعا ا ييس  ملقا ا يواكب 

لكويت. ا معة  لجا ملية  لعا ا

لكويت  ا معة  جا يف  األبحاث  قطاع  مسؤوليات  نستلم 
تطوير  مهمة  ء  ألدا لحثيث  ا لسعي  ا عىل  قامئة  ٍت  بتطلعا

خالل  من  لكويت،  ا معة  جا يف  لعلمي  ا لبحث  ا ميكيات  دينا

لبلوغ  ري،  إلدا ا لتميز  وا لخدمات،  ا وجودة  در،  املصا تعزيز  

لكليات.  ا أبحاث  يف  لتميز  وا لنمو  ا من  جديدة  مستويات 

لتطلع  وا األعني،  نصب  لجوهرية  ا األهداف  هذه  وضع  ومع 

لة  األصا ذات  األبحاث  ز  إنجا يف  لكليات  ا من  أكرب  ركة  ملشا

لبيئة  ا توفري  عىل  جهودنا  سترتكز  لية،  لعا ا لجودة  وا ر  البتكا وا

لباحثون  ا يحتاجها  لتي  ا لالزمة  ا در  واملصا املالمئة  لعلمية  ا

مواجهة  سبيل  يف  لبحثية  وا لعلمية  ا تهم  متطلبا لتلبية 

لعلمية  ا املخرجات  نتاج  إ و املعارصة،  يا  لقضا وا لتحديات  ا

واالجتامعية. لعلمية  ا لقيمة  وا لية  لعا ا لجودة  ا ذات 

ء،  ألدا ا فة  ثقا تحسني  عىل  لعمل  ا تيجية  إسرتا وستقوم 

لعلمي  ا لبحث  ا ر  زدها ا ضامن  نحو  لدؤوب  ا لسعي  ا وتعزيز 

ملتاحة  ا نية  مليزا ا حدود  مع  يتواكب  مبا  لكويت  ا معة  جا يف 

لقيود  با ملتميزة  ا ريع  املشا تتأثر  ال  حيث   ، دتها لزيا لسعي  وا

دة  زيا بتأمني  اآلن  األول  لتحدي  ا يتمثل  لذلك،  لية.  ملا ا

عىل  بياً  يجا إ ستنعكس  لتي  وا  ، عنا لقطا املخصصة  نية  مليزا ا

لكويت.  ا معة  جا يف  وجودته  لعلمي  ا لبحث  ا نشاط  تحسني 

جودته  من  متيزه  يستقي  لرصني  ا لبحث  ا أن  نؤمن  ننا  إ

هذا  تطوير  عىل  األول  تركيزنا  سيقع  لذلك  لعلمي،  ا زه  متيا وا

نة  ملكا ا تعزيز  أن  حيث  نه،  ركا أ تقوية  عىل  لعمل  وا لجانب  ا

لكويت  ا معة  جا أبحاث  وتصنيف    ، ملياً وعا محلياً  ملية  لعا ا

ألبحاث  ا ز  متيا ا مل  عوا عىل  أسايس  بشكل  تقوم  نب   جوا

لية. لعا ا وجودتها  لعلمية  ا

منواً  سجلت  لتي  وا للكليات  يدة  ملتزا ا لجهود  ا تعترب   ، لياً حا
  

   

  

   

يوسف الكندري                               جاسم  أ.د. 
لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

رسالة نائب مدير الجامعة لألبحاث

مهمة قطاع األبحاث 

القادمة ستتمثل في 

استمرارية تعزيز البرامج 

والخدمات إلنجاز 

األبحاث ذات 

الجودة العالية

ثقافة تحسين  على  للعمل  جديدة  إستراتيجية 
نحو ضمان  الدؤوب  السعي  وتعزيز  األداء، 
الكويت جامعة  في  العلمي  البحث  ازدهار 
المتاحة  الميزانية  حدود  مع  يتواكب  بما 
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قطاع األبحاث يسجل 

مشاركة 5 كليات 

في عرض مشترك 

إلجمالي 90 ملصقًا 

علميًا في فعالية هذا 

العام للملصق العلمي 

للكليات اإلنسانية

عىل  لقامئة  ا السنوية  عادته  عىل  جريًا 
نية  اإلنسا للكليات  متميز  منرٍب  توفري 

لبحثية،  وا العلمية  تها  إنجازا أحدث  لعرض 

امللصق  يوم  فعاليات  األبحاث  قطاع  نظم 

 2018 للعام  نية  اإلنسا للكليات  العلمي 

األنصاري،  حسني  د.  . أ لكويت  ا جامعة  مدير  ية  رعا تحت 

لكندري.  ا جاسم  د.  . أ لألبحاث  لجامعة  ا مدير  نائب  وحضور 

لبحثية  وا لعلمية  ا لتطورات  ا آلخر  حية  صورة  الحدث  ويقدم 

عىل  يركز  حيث  املختلفة،  نية  اإلنسا لعلوم  ا مجاالت  يف 

واالجتامعية،  االقتصادية  د  األبعا ذات  املعارصة  االهتاممات 

لكليات  ا بني  لعلمي  ا لتنسيق  ا لسياسة  تعزيزه  جانب  إىل 

قطاع األبحاث يمنح الجوائز سنوياً ألفضل الملصقـات 
العلمية تحت فئات أعضاء هيئة التدريس، 
ومساعدي التدريس، وطلبة الدراسات العليا

ر  األفكا لظهور  لسبل  ا ميهد  مام  لتفاعل،  وا ر  لحوا ا خالل  من 

لتخصصات  ا ذات  املشرتكة  األبحاث  إىل  تقود  لتي  ا لجديدة  ا

ملتعددة. ا لعلمية  ا

العلوم  كلية  يف   2018 مارس  من  السابع  يف  الفعالية  عقدت  وقد 

أحدث  عىل  احتوت  علمي  ملصق   90 عرض  تم  حيث  اإلدارية، 

  

   

تحت رعاية مدير جامعة الكويت، قطاع األبحاث 

ينظم يوم الملصق العلمي لكليات اإلنسانيات 

والعلوم االجتماعية للعام األكاديمي 2018/2017

  

   

هي  إنسانية  كليات  لخمس  بحثي  إنتاج 

 40 ( اإلدارية  والعلوم  ملصقات(،   3 ( اآلداب 

الرشيعة  و   ،) ملصقاً  18 ( والرتبية   ،) ملصقاً

والعلوم   ،) ملصقاً  13 ( اإلسالمية  والدراسات 

يف  شارك  وقد   .) ملصقاً  16 ( االجتامعية 

واملدرسني  لتدريس،  ا هيئة  أعضاء  لية  الفعا

حيث  لعليا،  ا الدراسات  وطلبة  املساعدين، 

واملستكملة  الجارية  أبحاثهم  بعرض  قاموا 

املهتمني.  من  عريض  لجمهور 

لتنظيم  ا من  األبحاث  قطاع  أهداف  وترتكز 

ثقافة  نرش  يف  امللصق  لية  لفعا السنوي 

  

العلمي    الملصق  يوم 
اإلنسانية للكليات 

مدير جامعة الكويت يفتتح يوم امللصق العلمي للكليات اإلنسانية

مدير الجامعة برفقة نائب مدير الجامعة لألبحاث وبعض الضيوف 
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االجتامعية،  لعلوم  وا

بوضوح  تتجىل  لتي  وا

لبحثية  ا اإلنجازات  يف 

متيز  وقد  ملتميزة.  ا

لنقاش  با لحدث  ا

بني  ملتبادل  ا لعلمي  ا

مختلف  من  لباحثني  ا

وهو  لتخصصات،  ا

يسعى  لذي  ا لهدف  ا

من  األبحاث  قطاع  ليه  إ

لباحثني  ا جمع  خالل 

ليات  لفعا ا هذه  يف 

ملتميزة،  ا لعلمية  ا

لهم  لفرصة  ا إتاحة  و

لخربات. ا لتبادل 

عىل  لباحثني  ا وتشجيع  لكليات،  ا بني  لعلمي  ا االنفتاح 

يا  لقضا ا تناول  يف  لعلمية  ا تهم  نا وإمكا تهم  را مها استثامر 

األبحاث  خالل  من   ، واجتامعياً وعلمياً  وطنياً  مللحة  ا

لذلك،  لية.  لعا ا لجودة  وا ر  واالبتكا لة  األصا ذات  ريع  واملشا

لنرش  نية  اإلنسا لكليات  ا لباحثي  مالمئة  فرصة  الحدث  يعترب 

من  واالستفادة  موسع،  بشكل  لبحثية  وا لعلمية  ا تهم  منجزا

تطوير  مصلحة  يف  بالشك  ستصب  لتي  ا لعلمية  ا لنقاشات  ا

لكويت. ا جامعة  يف  لعلمية  ا األبحاث 

الصلة  ذات  املعارصة  يا  القضا املعروضة  امللصقات  تناولت  وقد 

للباحثني  خصبة  داً  موا وفر  مام  وأفراده،  باملجتمع  املبارشة 

العلمية  امللصقات  أفضل  الختيار  تشكيلها  يتم  املستوى  رفيعة 

املعروضة. لبحثية  ا للمشاريع  العلمي  االمتياز  أسس  عىل 

مدير  نائب  مساعدي  شمل  موسع  بحضوٍر  الحدث  متيز  وقد 

بهبهاين،  حيدر  د.  . أ و  قرايش،  يوسف  د.  . أ لألبحاث  لجامعة  ا

لكليات  ا ء  عمدا من  نخبة  جانب  إىل  معروف،  ليىل  د.  . أ و 

وطلبة  واملوظفني  لتدريس  ا هيئة  ء  وأعضا  ، ومساعديهم 

. لعليا ا لدراسات  ا

لبحث  ا يف  نية  اإلنسا لكليات  ا إرشاك  إىل  األبحاث  قطاع   ويسعى 

نيات  اإلنسا أبحاث  يف  اإلبداعي  لبعد  ا ز  إلبرا ملبتكر  ا لعلمي  ا

والحوار  للنقاش  الحضور  وعموم 

لتايل  با والوصول  اآلراء،  وتبادل 

إىل  تقود  قد  مشرتكة  الهتاممات 

التي  املشاريع  إلنجاز  لتعاون  ا

التخصصات  تداخل  تتطلب 

لباحثون  ا سعى  وقد  املختلفة. 

لية  لعا ا الجودة  معايري  لتحقيق 

لتكريم  ا لبلوغ  أبحاثهم  يف 

ألفضل  سنوياً  املقدم  املنشود 

والذي  العلمية،  امللصقات 

عىل  القطاع  يحرص  حافزاً  يعترب 

االمتياز  مبادئ  لتعزيز  تقدميه 

األبحاث  إنجاز  يف  لتميز  وا

امللصقات  تحديد  ويتم  العلمية. 

تقييم  عملية  خالل  من  لفائزة  ا

فنية  لجنة  تتعهدها  موحدة 

  

   

  

   

فعالية يوم الملصق العلمي للكليات اإلنسانية...

االطالع عىل امللصقات العلمية املعروضة ومناقشة الباحثني

جانب من حضور املسؤولني والضيوف يف فعالية يوم امللصق 

      

)من صفحة 4(
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الكويت  جامعة  مدير 
العلمي  الملصق  يوم  يفتتح 

بمشاركة   2018/2017 السنوي 
العلمية  الكليات  من  الباحثين 

العلمية لألبحاث  الكويت  ومعهد 

م  لعا ا هذا  لية  فعا يف  املعروضة  األبحاث  ناقشت  قد  و 

عنها  الكشف  و  لبحث  ا إىل  تحتاج  لتي  ا لحيوية  ا األولويات 

قطاع  يسعى  و  املشرتكة.  و  لتجريبية  ا األبحاث  خالل  من 

جمع  خالل  من  األسمى  لهدف  ا هذا  تحقيق  إىل  األبحاث 

لدراسات  ا طلبة  و  لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا من  لباحثني  ا

لعلمي  ا امللصق  منصة  عىل  لخارجيني  ا املشاركني  و  لعليا  ا

فرصة  باعتبارها  لتخصصات  ا متعدد  ر  حوا يف  للمشاركة 

لناشئة  ا االتجاهات  تعكس  لتي  ا املشرتكة  عية  اإلبدا للجهود 

املؤسيس. لبحث  ا يف 

االبتكار  ثقافة  تشجيع  عىل  جاهداً  األبحاث  قطاع  يعمل  لذلك، 

القدرات  تحفز  أن  شأنها  من  التي  الكليات  أبحاث  يف  العلمي 

مخرجات  إىل  تحويلها  و  للكليات،  اإلبداعية  اإلمكانات  و 

امللصق  منصة  من  االستفادة  و  دولية،  مصداقية  ذات  متميزة 

لجامعة  العلمية  اإلنجازات  نرش  ضامن  يف  فعالة  كأداة  العلمي 

واسع. نطاق  عىل  الكويت 

العام  عن  املعروضة  امللصقات  يف  زيادة  حققت  إذ  التخصصات، 

كانت  و  ملصًقا.   138 امللصقات  عدد  بلغ  2017/2016، حيث  املايض 

و  األنصاري،  حسني  أ.د.  الكويت  جامعة  مدير  رعاية  تحت  الفعالية 

شهدت  و  الكندري،  أ.د.جاسم  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  بتنظيم 

الجامعة و شخصيات  الباحثني يف  و  املسؤولني  كبار  مميزاً من  حضوراً 

الفعالية  عكست  حيث  العلمية،  لألبحاث  الكويت  معهد  من  بارزة 

العلمي. البحث  مجال  يف  املؤسسية  اإلنجازات  و  التطورات  أحدث 

شارك  التي  العلمية  بامللصقات  العام  هذا  فعالية  متيزت  كام 

املتزايد  الكليات  ميل  إىل  يشري  مام  واحد،  مؤلف  من  أكرث  فيها 

املرجوة.  البحثية  األهداف  لتحقيق  كأساس  املشرتك  البحث  نحو 

يكّمل  حيث  مطمئناً،  مؤرشاً  التطور  هذا  يعترب  الحقيقة،  يف  و 

مجاالت  طرق  عىل  الباحثني  حث  يف  األبحاث  قطاع  إسرتاتيجية 

التخصصات  متعدد  املشرتك  البحث  تشجيع  و  اختصاصاتهم  خارج 

تعزز  دولية  مصداقية  ذات  و  الجودة  عالية  مخرجات  لتحقيق 

املؤسيس. العلمي  الحضور 

بتسجيل  مميزاً  إنجازا  األبحاث  قطاع  حقق 
املعروضة  العلمية  امللصقات  من  أكرب  عدد 

الذي  و   ،2018 لعام  العلمي  امللصق  يوم  يف 

العلمية  الكليات  من  مكثفة  مشاركة  تضمن 

لألبحاث  الكويت  معهد  مشاركة  إىل  باإلضافة 

التوايل  عىل  الخامسة  للسنة  ذلك  و  العلمية 

و  الكويت.  بجامعة  خاصة  فعالية  يف 

العلمي  التوسع  العام  هذا  فعالية  تعكس 

مختلف  يف  املؤسيس  البحث  يشهده  الذي 

 
 
 

  

   

مدير جامعة الكويت يفتتح يوم امللصق العلمي للكليات العلمية

موحد  عرض 

ملصقًا   138 لـ 

يعكس  علميًا 

لنشاط  ا

في  البحثي 

العلمية الكليات 

  

العلمي    الملصق  يوم 
العلمية للكليات 
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امللصقات  كافة  جمع  تم  قد  و 

مصغر  بشكل  توثيقها  و  املعروضة 

 2018 العلمية  امللصقات  كتيب  يف 

األبحاث  قطاع  يصدره  الذي 

للنشاط  أساسياً  مرجعاً  ليكون 

يكشف  و  املؤسيس.  البحثي 

البحثية  االهتاممات  عن  اإلصدار 

الكويت  معهد  و  للكليات  الحالية 

تركز  التي  و  العلمية  لألبحاث 

الراهنة،  القضايا  و  األولويات  عىل 

هاماً  مرجعاً  اإلصدار  يعترب  كام 

املؤسيس  العلمي  للمجتمع 

مستويات  تحقيق  و  الكتشاف 

العلمي  التميز  من  جديدة 

. ملبتكر ا

أحد  اآلراء  وتبادل  العلمي  التفـاعل 
المؤسسية،  األبحاث  تعزيز  في  العوامل  أهم 

المختلفة،  التخصصات  بين  العلمي  الحماس  وخلق 
المشتركة الدراسات  إلنجاز  األبواب  وفتح 

  

   

األبحاث  املعروضة  امللصقات  قدمت  و 

من  للباحثني  املستكملة  و  الجارية 

الكويت  معهد  و  العلمية  الكليات 

لألبحاث العلمية و التي بلغت ملصقاتهم 

كل  توزعت عىل  و  ملصًقا   138 مجتمعًة 

علوم  كلية  و   ،)2( العامرة  كلية  من 

كلية  و   ،)10( الحاسوب  هندسة  و 

الهندسة و البرتول )32(، و كلية العلوم 

  

   

العلمية  للكليات  العلمي  امللصق  يوم  افتتاح 

تفاعل الحضور مع امللصقات العلمية املعروضة يف يوم امللصق العلمي

لألبحاث  الكويت  معهد  و   ،)55( العلوم  كلية  و   ،)13( الحياتية 

األفكار  تبادل  عىل  تشجع  تفاعلية  بيئة  يف  ذلك  و   ،)26( العلمية 

الباحثون ملحة موجزة عن  قّدم من خاللها  االهتاممات  و  اآلراء  و 

مثل  أن  األبحاث  قطاع  يرى  و  البحثية.  مخرجاتهم  و  أهدافهم 

البحث  عملية  تنشيط  يف  األثر  أكرب  لها  الحيوية  الحوارات  هذه 

التخصصات  بني  الفجوة  سد  و  جديدة  أفكار  توليد  و  املؤسيس، 

العلمي  التعاون  الحالية  القطاع  سياسة  تدعم  حيث  املختلفة، 

العلمية  األسس  تعزز  الجودة  عالية  بحثية  مخرجات  لتحقيق 

عاملياً.  الكويت  جامعة  مكانة  و  املؤسسية 

كلية  يف   2018 مارس   14 يف  كانت  الفعالية  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

أ.د.  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مساعدي  بحضور  ذلك  و  العلوم 

يوسف قرايش، و أ.د. حيدر بهبهاين، و أ.د. ليىل معروف التي أرشفت 

الكليات.  مع  املستمر  التواصل  و  مراحلها  بكل  الفعالية  تنظيم  عىل 

املختصني  الخرباء  من  لجنة  قبل  من  امللصقات  مراجعة  متت  قد  و 

امللصقات  أفضل  اختيار  و  املعروضة،  األبحاث  لتقييم  تشكيلها  تم 

منه  تشجيعاً  املشاركة  للفئات  سنوياً  القطاع  يقدمها  التي  للجوائز 

البحثية. مساعيهم  يف  العلمي  التميز  تحقيق  عىل  للباحثني 

)من صفحة 6(فعالية يوم الملصق العلمي للكليات العلمية...
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تعزيز  عىل  يعمل  حيث  ومنهجيتها،  العلمية 

هدف  وهو  العلمية،  األبحاث  وجودة  قيمة 

مجال  يف  تعزيزه  إىل  األبحاث  قطاع  يسعى 

والعلمية. اإلنسانية  األبحاث 

الكندري  نورية  د.  العمل  ورشة  بتقديم  وقام 

وبحوث  اإلحصاء  قسم  من  أحمد  سهام  أ.  و 

العمليات يف كلية العلوم، حيث تم استعراض 

وحدات  باستخدام  الربنامج  عن  مكثفة  نظرة 

يتم  ومنهجيات  بيانية  ومتطلبات  تطبيقية 

والتطبيقية.  األساسية  األبحاث  يف  استخدامها 

من  املشاركني  من  العديد  الورشة  حرض  وقد 

أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا 

العلمية. الكليات  يف 

العمل،  ورشة  أهمية  عن  حديثها  معرض  ويف 

ورشة  عقد  أن  معروف  ليىل  أ.د.  رصحت 

قطاع  مهمة  إطار  ضمن  يندرج   SPSS عمل 

أعضاء  مهارات  تطوير  يف  املتمثلة  األبحاث 

يف  العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس  هيئة 

العالية،  الجودة  ذات  العلمية  األبحاث  مجال 

قيمة  ذات  بحثية  ونتائج  مخرجات  لتحقيق 

أ.د.  قامت  الورشة  ختام  ويف  متميزة.  علمية 

ليىل معروف بتكريم د. نورية الكندري بدرع 

ورشة  تقديم  يف  جهودها  لها  شاكرة  تذكاري، 

العمل.

الجامعة  مدير  نائب  مساعد  رعاية  تحت 
االستشارات  و  الخارجي  البحثي  للتعاون 

ورشة  األبحاث  قطاع  نظم  معروف،  ليىل  أ.د. 

هيئة  ألعضاء    SPSS اإلحصايئ  التحليل  عمل 

الكليات  يف  العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس 

األحد  يوم  العمل  ورشة  وعقدت  العلمية. 

مببنى   )5( قاعة  يف   2018 فرباير   11 املوافق 

حرم  يف   ، العلوم  كلية  يف  الخرايف  فايزة  أ.د. 

وقد  الكويت.  جامعة  الجامعي،  الخالدية 

االستخدامات  حول  الورشة  فعاليات  دارت 

وفوائدها   SPSS اإلحصائية  للحزمة  املتعددة 

يف  واستعامالتها  وتحليلها  البيانات  إدارة  يف 

نتائج االختبارات ونتائجها يف األبحاث العلمية. 

إحصائية  خلفية  خلق  إىل  الورشة  وتهدف 

قواعد  إرساء  عىل  تساعد  الباحثني  لدى 

،والتدريب عىل صياغة فروض  العلمي  البحث 

البحوث اإلحصائية والتحليل اإلحصايئ، وتطوير 

)تحليل  املتقدمة  اإلحصائية  بالطرق  البيانات 

عن  شاملة  نظرة  تقديم  تم  حيث  البيانات(، 

تقنيات  عىل  املشاركني  لتعريف   SPSS برنامج 

تنظيم البيانات والتحليالت املتغرية املستخدمة 

الستنباط النتائج التي تعرض عىل هيئة جداول 

ورسومات.

األبحاث  يف  فعالة  أداة  الربنامج  هذا  ويعترب 

  

   

  

   

  

   

SPSS ورشة عمل

د. نورية الكندري أثناء تقديم الدورة
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لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  نظم 
حول  الجدد  التدريس  هيئة  ألعضاء  عمل  ورشة 

الورشة  تنظيم  وجاء  التمهيدي.  البحث  سلفة 

بهدف تعريف أعضاء هيئة التدريس الجدد بالبيئة 

العلمية يف جامعة الكويت، والفرص املتاحة لهم 

لنقاش  وا األسئلة  باب  فتح  ذلك  بعد  تم 

لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا من  الحضور  مع 

تهم  را استفسا عىل  بة  واإلجا لكلية  ا يف 

يف  لعلمي  ا لبحث  ا بدعم  ملتعلقة  ا

لندوة  ا واختتمت  لكويت.  ا جامعة 

تقديره  عن  األبحاث  قطاع  وفد  بتعبري 

لعقد  تية  لحيا ا لعلوم  ا كلية  ملبادرة 

شأنها  من  لتي  ا ءات  للقا ا هذه  مثل 

لبحثي  وا لعلمي  ا املجتمع  تعريف 

لبحث  ا بآليات  املهتمني  وعموم 

جانب  إىل  لكويت،  ا جامعة  يف  لعلمي  ا

م  نظا لعرض  املالمئة  للفرصة  إتاحتها 

األبحاث  قطاع  يف  لعلمي  ا لبحث  ا دعم 

متكامل. بشكٍل  نبه  جوا وجميع 

و  الباحثني،  شؤون  أقسام  رؤساء  قدم  وقد 

واملخازن،  واملشرتيات  وامليزانية،  املحاسبة 

وافياً  رشحاً  واالستشارات  البحثية  والخدمات 

املتعلقة  البنود  جميع  حول  مجاله  يف  كٌل 

تلقي  تم  حيث  التمهيدي،  البحث  بسلفة 

التدريس  هيئة  أعضاء  من  األسئلة  مختلف 

والخدمات  واملزايا  األبحاث  دعم  نظام  حول 

البحثية املقدمة لهذه الفئة من املنح البحثية.

كانت  العمل  ورشة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

عقدها  تم  و  تدريس،  هيئة  عضو   18 مبشاركة 

قاعة  يف   2018 إبريل   18 املوافق  األربعاء  يوم 

االجتامعات بقطاع األبحاث.

أ.د.  القطاع  وفد  شمل  وقد  الكويت.  جامعة 

الجامعة  مدير  نائب  مساعد  بهبهاين،  حيدر 

عن  تحدث  حيث  األبحاث،  وتحكيم  لتحليل 

يقدمها  التي  املنح  وأنواع  البحثية،  املشاريع 

الجوانب  جانب  إىل  للباحثني،  القطاع 

وأ.د.  البحثية،  واملكافآت  بامليزانية  املتعلقة 

الجامعة  مدير  نائب  مساعد  قرايش،  يوسف 

لتنفيذ ومتويل األبحاث، الذي تطرق للجوانب 

األبحاث، والعاملة، واملهامت  بتمويل  الخاصة 

املتعلقة  الجوانب  من  وغريها  العلمية، 

معروف،  ليىل  وأ.د.  البحثية،  املشاريع  بتنفيذ 

البحثي  للتعاون  الجامعة  مدير  نائب  مساعد 

عن  تحدثت  حيث  واالستشارات،  الخارجي 

عىل  والقامئة  املكتب  يتوالها  التي  املهام 

الرشاكات  تطوير  و  بناء 

مع  والبحثية  العلمية 

وقطاع  املؤسسات، 

والقطاعني  الصناعة، 

لتحقيق  والخاص  العام 

التطبيقية  األبحاث  تقدم 

املشرتكة، وتسهيل تسجيل 

وحامية  االخرتاع،  براءات 

حقوق امللكية الفكرية. 

  

   

أخبار قطاع األبحاث

بأعامل  القائم  الحريب،  تحت رعاية د. مشاري 
وحدة  أقامت  الحياتية،  العلوم  كلية  عميد 

العميد  مكتب  مع  بالتعاون  األكادميي  االعتامد 

العلوم  كلية  يف  األكادميية  للشؤون  املساعد 

العلمي  البحث  أولويات  حول  ندوة  الحياتية 

وإمكاناته يف جامعة الكويت، حيث متت دعوة 

الطاقم التنفيذي يف قطاع األبحاث لتقديم عرٍض 

متكامل لجميع جوانب البحث العلمي وآلياته يف 

  

   

سلفة البحث التمهيدي

االستفادة  خالل  من  البحثي  نشاطهم  الستهالل 

من سلفة البحث التمهيدي التي تعترب من أبرز 

عنارص نظام دعم البحث العلمي.

بتوجيه  األبحاث  قطاع  التزام  من  وانطالقاً 

يف  وإرشاكهم  الجدد  التدريس  هيئة  أعضاء 

مجال البحث العلمي، استضاف القطاع أعضاء 

هيئة التدريس الجدد بحضور رؤساء األقسام يف 

تقديم رشح مخترص  تم  األبحاث، حيث  قطاع 

يف  املتبعة  وسياساته  العلمي  البحث  ملهمة 

املتاحة ضمن  البحثية  واملنح  الكويت،  جامعة 

األبحاث  قطاع  يف  العلمي  البحث  دعم  نظام 

إصدار  يف  توثيقها  تم  التي  األساسية  وعنارصه 

قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي.

الطاقم اإلداري في القطاع يقدم 
والقوانين  للقواعد  وافية  شروحاً 

البحثية للمنح  المنظمة  واللوائح 

 

  

   

في قطاع األبحاث     كلية العلوم الحياتية تستضيف المدراء 

د. نورية الكندري أثناء تقديم الدورة
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الجامعة  مدير  نائب  استضاف  وقد 

مساعديه،  بحضور  الفعالية  هذه  لألبحاث 

بهبهاين،  حيدر  وأ.د.  قرايش،  يوسف  أ.د. 

العمداء  إىل  باإلضافة  معروف،  ليىل  وأ.د. 

املشاركة.  الكليات  يف  لألبحاث  املساعدين 

تقييم  عملية  أن  معروف  أ.د.  وأوضحت 

قامت  التي  املعروضة  امللصقات  ومراجعة 

ترشيح  عن  أسفرت  قد  التحكيم  لجنة  بها 

العلمي  امللصق  بجوائز  الفائزين  أسامء 

كالتايل: وهم   ،2018/2017 األكادميي  للعام 

نظم  قد  كان  األبحاث  قطاع  أن  أوضحت  و 

اإلنسانية   للكليات  العلمي  امللصق  فعالية 

كليات،  خمس  مبشاركة   ،2018 مارس   7 يف 

عكست  ملصقاً   90 عرض  خاللها  تم  حيث 

أما  العلمي.  البحث  مجاالت  تنوع  مدى 

العلمية  للكليات  العلمي  امللصق  فعالية 

 ،2018 مارس   14 يف  تنظيمها  تم  فقد 

معهد  إىل  باإلضافة  كليات  خمس  مبشاركة 

عدد  بلغ  حيث  العلمية،  لألبحاث  الكويت 

  . ملصقاً  138 املعروضة  امللصقات 

أ.د.  لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  أعلن 
بجوائز  الفائزين  أسامء  الكندري،  جاسم 

و  اإلنسانية  للكليات  العلمي  امللصق  فعالية 

حيث   ،2018/2017 األكادميي  للعام  العلمية 

السنوات  يف  التوفيق  متنى  و  الفائزين  هّنأ 

العام.  هذا  الحظ  يحالفهم  مل  ملن  القادمة 

نائب  مساعد  أكدت  املناسبة،  هذه  يف  و 

الخارجي  البحثي  للتعاون  الجامعة  مدير 

عىل  معروف،  ليىل  أ.د.  واالستشارات، 

الركائز  أهم  كونه  العلمي  البحث  أهمية 

حيث  الكويت،  جامعة  عليها  تقوم  التي 

عىل  الباحثني  بتشجيع  بالغاً  اهتامماً  تويل 

إثراء  شأنها  من  التي  أبحاثهم  مواصلة 

التي  املجاالت  مختلف  يف  املعرفة  و  العلم 

املجتمع.  تخدم 

 نائب مدير 

لألحباث  اجلامعة 

يعلن عن أمساء 

بأفضل  الفائزين 

العلمية امللصقات 

  

الفائزون بجوائز    
الملصقات العلمية 

كلية   - االقتصاد  قسم   - املجرن  عبدالله  عباس  د.  األول:  املركز 

اإلدارية. العلوم 

املنشآت  و  التمويل  قسم   - الشمري  بادي  تريك  د.  الثاين:  املركز 

اإلدارية. العلوم  كلية  املالية – 

قسم    - بهبهاين  مريم   + الشمري  نزال  نايف  د.  الثالث:  املركز 

اإلدارية. العلوم  كلية   - االقتصاد 

)  25 ص   ...... )تتمة    

  

   

جانب من 

امللصقات 

الفائزة
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كلية  يف  لتسويق  وا رة  إلدا ا قسم   – لدورسي  ا لله  عبدا د. 

م  للعا لشباب  ا من  باحث  أفضل  ئزة  جا  – رية  إلدا ا لعلوم  ا

.2018/2017 ألكادميي  ا

لحقوق  ا كلية  يف  لجزايئ  ا نون  لقا ا قسم   – بوعريك  حسني  د. 

دميي  ألكا ا م  للعا لشباب  ا من  باحث  أفضل  ئزة  جا  –

.2018/2017

قطاع  م  لتزا ا تجسد  ئز  لجوا ا ه  هذ أن  لذكر  با ير  لجد ا

من  يت  لكو ا معة  جا حثي  با يم  وتكر ير  بتقد ث  ألبحا ا

لبحثية  ا ئز  لجوا ا ف  تهد ذ  إ  ، يس ر لتد ا هيئة  ء  أعضا

يم  وتكر لعلمي  ا ز  المتيا ا ير  تقد ىل  إ يس  أسا بشكل 

يف  ئية  الستثنا ا لبحثية  ا تهم  هام ملسا ت  لكليا ا حثي  با

. لعلمي ا م  لتقد ا

همية  بأ لعلمي  ا لبحث  ا يحظى 
نها  كو يت  لكو ا معة  جا ى  لد لغة  با

عم  تد بحثية  ميية  د كا أ معة  جا

ء  بنا ىل  إ ف  وتهد لبحثي  ا لتوجه  ا

يس  ر لتد ا بني  ما  ملية  تكا عالقة 

معة  جا وتسعى   . لعلمي ا لبحث  ا و

يز  لتعز تها  نا مكا إ بكل  يت  لكو ا

بشقيه  ملعريف  ا لبحثي  ا ج  نتا إل ا

لتحقق  لك  وذ يب  ألد وا لعلمي  ا

. ليه إ تصبو  ي  لذ ا لتميز  ا و ء  رتقا ال ا

ع  قطا م  يقد  ، ملنطلق ا ا  هذ ومن 

ة  فأ مكا يت  لكو ا معة  بجا ث  ألبحا ا

عىل  ملعتمد  ا لبحثي  ا ء  ا ألد ا

حثني  للبا رة  ملنشو ا ت  ملخرجا ا

من  لة  ملمو ا يعهم  ر مشا من 

م  تقد ذ  إ  ، يت لكو ا معة  جا قبل 

م  لعلو ا الت  ملجا ي  و لتسا با

ب  ا آلد وا لتطبيقية  ا و سية  ألسا ا

ر  ختيا ا يتم  و  ، ت نيا نسا إل وا

عىل  اً  د عتام ا ين  ئز لفا ا حثني  لبا ا

عىل  لعلمي  ا لبحث  ا ة  د جو تقييم 

. ة موحد سس  أ

ئب  نا مكتب  علن  أ  ، د لصد ا ا  هذ ويف 

ين  ئز لفا ا عن  ث  لألبحا معة  لجا ا ير  مد

ميي  د ألكا ا م  للعا حثني  لبا ا ئز  بجوا

: يل لتا كا وهي   2 0 1 8 / 2 0 1 7

  

   

الفائزون بجوائز الباحثين 

ئزة  جا  – لعلوم  ا كلية  يف  ء  لفيزيا ا قسم   – ركشاين  عيل  د.  . أ

.2018/2017 ألكادميي  ا م  للعا ملتميز  ا لباحث  ا

ملجهرية  ا ء  ألحيا ا علم  قسم   - ألربت  جون  نويل  ما د.  . أ

دميي  الكا ا م  للعا ملتميز  ا لباحث  ا ئزة  جا  - لطب  ا كلية  يف 

.2018/2017

ن  ألسنا ا طب  كلية  يف  ن  ألسنا ا طب  قسم   - لزعبي  ا ز  فوا د. 

دميي  ألكا ا م  للعا لشباب  ا من  باحث  أفضل  ئزة  جا  -

.2018/2017
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شبه  اعتامداً  دخلها  يف  معتمدة  زالت  ما 

ذلك  و  مشتقاته،  و  النفط  عوائد  عىل  كيل 

و  بذلت،  التي  الجهود  كل  من  الرغم  عىل 

التي  السياسات  و  وضعت،  التي  الخطط 

قاعدة  تنويع  استهدفت  التي  و  رسمت 

كل  يف  أنه  مبيناً  املحيل،  االقتصادي  النشاط 

النفط  عىل  الطلب  فيها  شهد  سابقة  مرة 

كانت  انخفاضاً  أسعاره  شهدت  أو  تراجعاً 

مؤكدة،  و  السوق رسيعة  توازن  إىل  العودة 

و  الحايل  النفط  أسعار  انخفاض  لكن  و 

قد  سنوات  ثالث  من  أكرث  منذ  بدأ  الذي 

عىل  القلق  تستدعي  جديدة  ملرحلة  مهد 

أجل  من  الهمم  شحذ  تقتيض  و  املستقبل، 

حلول. و  مخارج  عن  البحث 

من  الكثري  هناك  أن  األنصاري  .د.  أ أكد  و 

تدعو  التي  بية  اإليجا لبوادر  ا و  الحلول 

سمو  رؤية  وجود  هي:  و  لتفاؤل  ا إىل 

دولة  بتحويل  رعاه  و  لله  ا حفظه  األمري 

إقليمي،  تجاري  و  مايل  مركز  إىل  الكويت 

تيجية  اإلسرتا املشاريع  من  الكثري  هناك  و 

جامعة  مدير  حضور  و  رعاية  تحت 
أحمد  حسني  الدكتور  األستاذ  الكويت 

ندوة  األبحاث  قطاع  عقد  األنصاري، 

النفطية:  البلدان  “مستقبل  بعنوان 

ذلك  و  الفرص”  و  املخاطر  و  التحديات 

التميز  مبركز  الطاقة  وحدة  من  بالتعاون 

فيها  حارض  حيث  اإلدارية،  العلوم  بكلية 

سعود  امللك  جامعة  يف  االقتصاد  أستاذ 

األمني  و  أوبك  منظمة  محافظ  و  بالرياض 

باململكة  األعىل  االقتصادي  للمجلس  العام 

النفطي  الخبري  سابقاً  السعودية  العربية 

قد  و  املنيف،  عبدالله  ماجد  الدكتور 

 27 املوافق  اإلثنني  يوم  الندوة  عقدت 

 –  119 املؤمترات  قاعة  يف   ،2017 نوفمرب 

الخالدية.   – الجامعي  بالحرم 

أ.د.  الكويت  جامعة  مدير  رحب  قد  و 

الندوة  هذه  يف  بالحضور  األنصاري  حسني 

من  مستحقاً  قدراً  عنوانها  يحمل  التي 

النفطية  البلدان  مستقبل  عىل  القلق 

ناضب  رئيس  مورد  عىل  دخلها  يف  املعتمدة 

مستقر. غري  و 

انقضت  قد  أنه  األنصاري  أ.د.  قال  و 

إنتاج  بدأ  أن  منذ  الزمن  من  عقود  سبعة 

الدولة  و  الكويت،  يف  النفط  تصدير  و 

  

ندوة مستقبل البلدان    
النفطية

)  17 ص   ...... )تتمة    

  

   

••

  

   

ينظم  األحباث  قطاع 

مستقبل   " بعنوان  ندوة 

 : النفطية  البلدان 

واملخاطر  التحديات 

مع  بالتعاون  والفرص" 

وحدة  الطاقة مبركز 

العلوم   كلية  يف  التميز 

اإلدارية
مدير جامعة الكويت مع املتحدث الرئيس وقيادات قطاع األبحاث وكبار الضيوف
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Positionable Towing

Hitch              

اعتزاز  عىل  األنصاري  أ.د.  أكد  و 

باحتضانها  الكويت  جامعة  فخر  و 

و  الكفاءة  ذوي  من  متميزة  نخبة 

إنجازات  حققوا  الذين  و  الطموح، 

العلمي  البحث  مجال  يف  مرشفة 

عاملية،  جوائز  عىل  بحصولهم 

الكويت  جامعة  رؤية  بذلك  محققني 

يف أن تكون جامعة رائدة و متميزة يف 

العلمي  البحث  و  العايل  التعليم  مجال 

التكنولوجي. التطور  ظل  يف 

  

  

   

لله  عبدا م.  و  لد،  خا لجليل  عبدا م. 

لدكتور  ا عليهم  املرشف  و  لعنزي،  ا

لهندسة  ا قسم  من  لهزاع  ا لد  خا

لبرتول  ا و  لهندسة  ا بكلية  نيكية  مليكا ا

عىل  بحصولهم  تهم  لتهنأ ذلك  و 

ألكادميي  ا م  لعا ا خالل  االخرتاع  ءة  برا

عنها  اإلعالن  تم  لتي  ا و   2018/2017

االخرتاع  ءات  لربا ألمرييك  ا ملكتب  ا من 

ن: بعنوا عهم  اخرتا عن 

عياً  دا  ، ز إلنجا ا بهذا  لكويت  ا معة  جا

ملزيد  ا نتاج  إ يف  ر  الستمرا ا إىل  ياهم  إ

و  ملتميزة  ا لعلمية  ا عات  إلبدا ا من 

اخرتاع. ءات  كربا تسجيلها 

و  األنصاري  حسني  د.  . أ لتقى  ا كام 

لألبحاث  لجامعة  ا مدير  نائب  مساعدا 

معروف  ليىل  د.  . أ و  لقرايش  ا يوسف  د.  . أ

عيل  الحسني  م.  املخرتعني:  لطلبة  با

و  حسني،  أحمد  محمد  م.  و  عثامن، 

  

   

  

الحاصلون على براءات    
االختراع

لكويت  ا جامعة  مدير  استقبل 
األنصاري  أحمد  حسني  لدكتور  ا ذ  األستا

كلية  من  املخرتعني  فريق  مكتبه  يف 

هم:  و  لحاسوب  ا هندسة  و  علوم 

قسم  من  أحمد  ز  متيا ا لدكتور  ا ذ  األستا

هندسة  و  علوم  بكلية  لكمبيوتر  ا علوم 

لفيلكاوي،  ا محمد  لدكتور  ا و  لحاسوب،  ا

حلمي  أريج  لعليا  ا لدراسات  ا لبة  طا و 

عن  اخرتاع  ءة  برا عىل  لحاصلني  ا حمودة، 

بعنوان: اخرتاعهم 

 Odd/Evert  Coding for Phase

            Change Memory with Thermal

Crossta lk

ملتغرية  ا كرة  للذا أحادي/ثنايئ  “ترميز 

لحراري” ا لتبادل  ا و  ر  األطوا

الجامعة  مدير  نائب  اللقاء  حرض  قد  و 

الكندري،  جاسم  الدكتور  األستاذ  لألبحاث 

للتعاون  الجامعة  مدير  نائب  مساعد  و 

األستاذة  االستشارات  و  الخارجي  البحثي 

معروف. نايف  ليىل  الدكتورة 

حسني  د.  . أ هنأ  سبة،  ملنا ا بهذه  و 

عىل  املخرتعني  فريق  ري  ألنصا ا

فخر  عن  معرباً  املرشف  زهم  إنجا

  

   

“

“

“

“

مدير جامعة الكويت وقيادات قطاع األبحاث يف استقبال الطلبة املخرتعني

مدير جامعة الكويت وقيادات قطاع األبحاث يف استقبال األساتذة املخرتعني

“ ملتحركة ا لقطر  ا ”كرة 



14

نشرة مكتب نائب مدير

لألبحاث الجامعة 

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

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

تضيف سلسلة األبحاث املتميزة – 14 بعداً آخراً لجهود قطاع األبحاث يف إبراز اإلنجازات املتميزة التي حققها أعضاء هيئة التدريس، والتوعية بقيمة 
البحث العلمي وجودته بجامعة الكويت. وتركز هذه السلسلة عىل تطور البحث العلمي املؤسيس ومخرجاته التي حققت اعرتافاً دولياً وشقت طريقها 
للنرش يف أفضل املجالت العلمية املحكمة ذات عامل التأثري واملصنفة ضمن فهرس JCR. وتعزز هذه األبحاث املنشورة املكانة العاملية لجامعة الكويت، 

كام أنها تحقق االعرتاف للباحثني الذين حققوا مخرجات متميزة يف أبحاثهم املمولة وغري املمولة، ونالوا التميز يف التقرير النهايئ للمرشوع. 

وتعترب سلسلة األبحاث املتميزة التي بادر قطاع األبحاث بإطالقها يف عام 2011 خطوة إسرتاتيجية نحو إيصال إنجازات جامعة الكويت إىل أكرب قاعدة من القراء 
واملهتمني من خالل نرش االبتكارات العلمية واألبحاث املتميزة للجامعة عىل املستوى العاملي. وقد كان لهذه املبادرة دور كبري يف نرش أبرز االكتشافات البحثية 
ملا يصل إىل 60 بحثاً متميزاً ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة الكويت، والتي يتم نرشها دورياً يف نرشة مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث. وقد أصبحت 

سلسلة األبحاث املتميزة بوابًة خاصة لنقل إنجازات الجامعة لعموم املجتمع، حيث رصدت السلسلة حتى عددها الثالث عرش مخرجات 56 بحثاً.

التدريس  وتشمل سياسة الدعم يف قطاع األبحاث معايري أساسية مثل الجودة واالعتامد والتأثري، كام تضع متطلبات واضحة توفر فرصاً ألعضاء هيئة 
لجني مثار متيزهم البحثي والفوز مبكافآت األبحاث بناًء عىل مخرجات بحثية استثنائية معتمدة. وقد استحدث قطاع األبحاث برنامج املكافآت البحثية 
العلمية، األمر الذي من شأنه تعزيز جودة البحث  التدريس عىل تحقيق الجودة والتميز يف أبحاثهم  التشجيعية يف عام 2010 تشجيعاً ألعضاء هيئة 
املؤسيس وحضور الجامعة عىل الساحة العلمية العاملية. وبالفعل، حقق برنامج املكافآت البحثية التشجيعية زيادة ملحوظة يف جودة أبحاث جامعة 
الكويت من خالل تزايد عدد الباحثني الفائزين باملكافآت عن أبحاثهم املنشورة يف مجالت علمية محكمة ضمن فهرس JCR، وهو معيار عاملي لتقييم 
جودة األبحاث املنشورة وتأثريها. ويقوم قطاع األبحاث بتطبيق هذا املعيار يف تصنيف أبحاث أعضاء هيئة التدريس املنشورة يف أفضل 25% من مجالت 
Q1 املصنفة ضمن فهرس JCR. وتشري األعداد املتزايدة من الفائزين إىل فاعلية برنامج املكافآت يف دفع أعضاء هيئة التدريس نحو التنافس العاملي من 

خالل تفعيل مبدأ الجودة العالية والتميز يف أبحاثهم العلمية.

وتجدر اإلشارة إىل أن لوائح دعم البحث العلمي يف قطاع األبحاث تحدد متطلبات الحصول عىل املكافآت البحثية، حيث تخصص مكافأة قدرها 1000 
د.ك. لألبحاث املمولة متنح ملؤلفي األبحاث املتميزة املنشورة يف أفضل 25% من املجالت املحكمة ذات عامل التأثري حسب تصنيف JCR يف املجال العلمي 
املعني. أما بالنسبة لألبحاث غري املمولة، فتمنح مكافأة قدرها 1000 د.ك. للباحث أو لجميع الباحثني )يف البحث الذي يشرتك فيه أكرث من مؤلف واحد(، 
وذلك لكل بحث منشور يف أفضل 25% من املجالت املحكمة ذات عامل التأثري حسب تصنيف JCR يف املجال العلمي املعني. إضافًة إىل ذلك، يتم منح 
مكافأة قدرها 500 د.ك. لكل باحث رئيس عن كل تقرير نهايئ حصل عىل تقدير “ممتاز” من محكم خارجي للكليات العلمية واإلنسانية. كام متنح مكافأة 
 Q1 مالية بقيمة 4000 د.ك. لعضو هيئة التدريس مرة واحدة لكل مرشوع، رشيطة أن يتم نرش املخرجات العلمية ملرشوعه يف أفضل 25% من مجالت

حسب تصنيف JCR يف املجال العلمي املعني.

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

املتميزة،  أبحاثهم  تقرير  التشجيعية مع ملخص  باملكافآت  فائزين  أربعة  املتميزة  األبحاث  الرابع عرش من سلسلة  الجزء  يقدم  اللوائح،  لهذه  ووفقاً 
وذلك كاآليت: 

1.  د. عبري العبدالله )املرشوع املمول رقم MG02/13(، من قسم علم األمراض يف كلية الطب، عن بحثها بعنوان :
“ Discriminatory miRNAs for the Management of Papillary Thyroid Carcinoma and Noninvasive Follicular Tyroid 
   Neoplasms Thyroid Neoplasms with Papillary-Like Nuclear Features” 

THYROID,2018,28,(3(,319-327 املنشور يف مجلة

2.  د. أبرار الحسن )مرشوع غري ممول(، من قسم الطرق الكمية ونظم املعلومات، كلية العلوم اإلدارية، عن بحثها بعنوان :
“ Online Social Stock Picking : An Empirical Examination” 

International Journal of electronic Commerce , 2018, 22:1, 66-97 املنشور يف مجلة
                                                                      

3.  أ.د. حيدر بهبهاين )التقرير النهايئ للمرشوع رقم SC14/13(، من قسم الكيمياء، كلية العلوم، عن بحثه بعنوان :
“ Green Atom Economical Routes to Biologically Interesting Diazoloazines”

4.  د. خالد الفضالة )املكافأة التشجيعية ملرشوع البحث رقم EM01/14(، من قسم الهندسة امليكانيكية، كلية الهندسة والبرتول، عن بحثه بعنوان :
“Microstructure Refinement and Mechanical Properties of 304 Stainless Steel by Repetitive Thermomechanical   
  Processing”
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درجة   800 عند  التلدین  یلیھا   T بقیمة  كبیرة 

سیلیزیة ملدة 5 دقائق. أیضا، سیتم مقارنة تأثیر 

استخدام 2 الطریقتین املختلفتین من املعالجة 

املجھریة  البنیة  عىل  الحراریة  املیكانیكیة 

التحول  اىل  اضافة  األوستینیتي.  للتكوین 

-site املارتنسیتي  التكوین  من  )األوستینیتي 

التبلور  اعادة  أن  املتوقع  من   ،)’α-  marten

تطویر  عىل  أیضا  سیساھم  الحبیبات  ومنو 

البنیة املجھریة . سیتم استخدام املجھر الضويئ

 )Recrystallization  and  grain  growth(  

الراجع  اإللكرتوين  اإلشعاع  تقنیة  و   T

 )Electron Back Scattered Diffraction(

0 سح  ملا ا لكرتوين  ال ا ملجھر  با ملتوفرة  ا

 )Scanning  Electron  Microscope(  

. لتقییم
  

   

-miRاألبحاث الممولة  احلمض النووي الريبوزي متناهي الصغر
NAs لتشخيص سرطان الغدة الدرقية احلليمي 

واألورام احلليمية الدرقية الغري مؤذية اليت لديها 
مسات نووية مشابهة للحليمي. درقي.
أ.د. إيمان جهانباني، د. عبير العبد هللا، روال علي، 

نبيل البراهيم ، وأولوسيجون موجيمينيي ،
قسم علم األمراض،   كلية الطب

جامعة الكويت

  )MG02/13  مرشوع رقم(

الحليمي  الدرقية  الغدة  سرطان 
من  شيوعاً  األكرث  لنوع  ا هو   )PTC(

ضمن  ويصنف  الصامء،  الغدد  رسطان 

يف  شيوعاً  األكرث  الخمس  الرسطانات 

الكويت.  فيها  مبا  لبلدان  ا من  العديد 

أنحاء  زيادة حدوث PTC لوحظ يف جميع 

اإلجراءات  تواجه  لتي  ا لقيود  وا العامل 

تربر  لية  الحا والعالجية  التشخيصية 

الحيوية  العالمات  عن  للبحث  الحاجة 

التشخيص،  نية  بإمكا تتمتع  لتي  ا الجديدة 

لريبوزي  ا لنووي  ا الحمض  والعالج.  لتنبؤ  ا

عن  عبارة   )miRNA( الصغر  متناهي 

صغري،  لنمو،  ا ذايت  ريبوزي  نووي  حمض 

الجيني  لتعبري  ا بتنظيم  يقوم  مشفر  غري 

الحمض  تحلل  طريق  عن  سلبي  بشكل 

أو  املستهدف  الرسول  لريبوزي  ا لنووي  ا

ًرا  ادوا  miRNAs يلعب  ترجمته.  حجب 

 ، تقريًبا  بيولوجية  عملية  كل  يف  مهمة 

وكثريا   . الخاليا وموت  تكاثر  ذلك  يف  مبا 

 miRNAs من  لتعبري  ا شذوذ  لوحظ  ما 

تطور  مع  وارتبط  البرشية  الرسطانات  يف 

لـ  لتعبري  ا تباين  يعترب   ، لذلك  الورم. 

يعكس  بالورم  خاصا  حدثا   miRNAs

الجزيئي  لتغيري  وا  ، والسلوك   ، الورم  نوع 

ميكن   ، لذلك  تبعاً  تطوره.  يدفع  الذي 

رسيرية  فائدة   miRNA لـ  يكون  أن 

أو  تنبؤيه  أو  تشخيصية  كعالمات  محددة 

وشدة  تطور  يف  للتالعب  معينة  أهداف 

املسارات  فإن   ، ذلك  عىل  عالوًة  املرض. 

تتحكم  لتي  ا  miRNA لجني  لتنظيمية  ا

الفيزيولوجية  العمليات  مختلف  يف 

الحراریة   املیكانیكیة  املعالجة  استخدام  تم 
)Thermomechanical Process( يف السنوات 

األخیرة إلنتاج بنیة مجھریة يف غایة الدقة ملعدن 

inless Steel الفوالذ األوستنیتي املقاوم للصدأ-

املعالجة(.  إجراء  یتم  عادة،   )Austenitic  Sta

خالل  من  متكرر  بشكل  الحراریة  املیكانیكیة 

جھاز  بواسطة  الثقیلة  لالزاحة  تعریضاملعدن 

 )Annealing( ثم التلدین )Rolling Machine(

عن طریق التسخین عند درجات حرارة متوسطة 

الغالب .ھذه  ال تتعدي 900 درجة سیلیزیة يف 

للحث  تستخدم  الثقیلة  االزاحة  من  الطریقة 

Aus- األوستنیتي  التكوین  من  التحول  )عىل 

tenite phase, γ( إىل التكوین املارتنسیتي 
)α- martensite’( ، بینام التلدین عند درجات 

حرارة متوسطة لفرتات زمنیة قصیرة یساعد عىل 

 γ إىل   ’α-  martensite من  العكيس  التحول 

ولكن ببنیة مجھریة ممیزة تتكون يف الغالب من 

حبیبات بأحجام فائقة الدقة )قطر الحبیبة أقل 

املقرتح  املرشوع  ھذا   يف  میكرون(.  واحد  من 

سیتم املحاولة باستخدام طریقة جدیدة إلنتاج 

بنیة مجھریة بحبیبات أو ستنیتیة غایة يف الدقة 

inless Steel( ملعدن الفوالذ 304 املقاوم للصدأ-

Sta 304(. سوف یتم تطبیق املعالجة الحراریة 

بشكل متكرر من 42 دورات. يف كل دورة، سیتم 

د  فحصالش  باستخدام  الزاحة  تعریضاملعدن 

)Tensile Test( عند درجة حرارة منخفضة ال 

لتحفیز 100  الصفر  تتعد درجة سیلیزیة تحت 

التكوین املارتنسیتي. سیتم تعریضالعینات لقیم 

مختلفة 0.2 من أ 5 الزاحة والتلدین بطریقتین 

مختلفتین كالتايل  :1 

عند  التلدین  یلیھا  بقیمة  متوسطة  )ازاحة 

ازاحة  دقائق،(   0.4 ملدة  سیلیزیة  درجة   900

د.خالد الفضالة 
الكويت  جامعة   ، والبرتول  الهندسة  كلية  امليكانيكية،  الهندسة  قسم 

  )EM01/14  مرشوع رقم(

  

   

المكافأة التشجيعية 

)  17 ص   ...... )تتمة    
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سوق  عن  الدراسة  هذه  تبحث 
–سوق  االنرتنت  عرب  االسهم  يف  االستثامر 

األفراد  يتابع  حيث  االجتامعية.   االسهم 

االستثامري  املنتدى  يف  آخرين  مستثمرين 

الدراسة  هذه  االستثامرية.  لقراراتهم 

أكرب  من  واحدة  من  بيانات  تستخدم 

تستكشف  و  االجتامعية،  األسهم  أسواق 

الشبكات  تأثري  كيفية  عىل  الدراسة   هذه 

االستثامري.  األداء  عىل  االجتامعية 

االجتامعية  الشبكات  منهجيات  باستخدام 

تستكشف   ، االجتامعي  التعلم  ونظرية 

وسلوك  الشبكات  هذه  نتائج  الدراسة  هذه 

هذه  تبحث  املستثمرين.  أداء  عىل  االتباع 

التعلم  أنواع  تأثري  كيفية  يف  الدراسة 

األداءاالستثامري.  عىل  سلبياً  يؤثر  السمعة 

اآلثار  دراسة  يف  تتعمق  الدراسة  هذه 

من  املختلفة  األنواع  لدور  النظرية 

االستثامر.  مجال  يف  االجتامعي  التعلم 

سوق  مقدمي  عىل  يجب  وبالتايل 

مختلف  يف  النظر  االنرتنت  عرب  االستثامر 

يف  للمستثمرين  املقدمة  املعلومات  أنواع 

االجتامعي  التعلم  سلوك  لتسهيل  السوق 

أن  يجب  االستثامر.  نتائج  يحسن  الذي 

االجتامعي  التعلم  نوع  املستثمرون  مييز 

االستثامرية. نتائجهم  يحسن  الذي 

عىل  املبارش-  وغري  املبارش   - االجتامعي 

التعلم  أن  النتائج  ُتظهر  االستثامر.  أداء 

شبكة  خالل  من  املبارش  غري  االجتامعي 

األداء  عىل  تأثري  لها  االجتامعي   التواصل 

ذوي  األشخاص  اتباع  يساهم  وباألخص،  ؛ 

االجتامعية   الشبكة  يف  الهيكلية  الثقوب 

تحلل  كام  االستثامري.  األداء  تحسني  يف 

لالتباع  مختلفني  وضعني  الدراسة  هذه 

أن  حني  يف  أنه  وتجد  املبارش،  االجتامعي 

إىل  يؤدي  املعلومات  عىل  القائم  االتباع 

عىل  القائم  االتباع  فإن   ، األداء  تحسني 

  

   

األبحاث غير الممولة 
د. ابرار الحسن

اإلدارية العلوم  كلية  املعلومات،  ونظم  الكمية  الطرق  قسم 

الكويت  جامعة 

“Online Social  Stock Picking:
An Empirical  Examination”

 ، هيدروزنال  األريل  مركبات  تعتبر 
االستعامالت  متعددة  مفيدة  كواشف 

الحلقية  املركبات  توليفات  من  للعديد 

تجتذب  وكيمياءها  املتجانسة  غري 

 ، العمل  هذا  يف  مؤخًرا.  كبرًيا  اهتامًما 

 ، أعاله  املذكورة  الحقائق  عىل  واعتامًدا 

متنوعة  مجموعة  واعداد  بتحضري  نقوم 

املنصهرة  الجديدة  األزينات  مركبات  من 

البنزوميدازو  مشتقات  مثل   ، وظيفيا 

اسرتاتيجية  خالل  من  ب[برياديزين   2،1[

بسيطة  طريقة  و  واحدة  خطوة  تتضمن 

املعقدة.  الهياكل  إىل  للوصول  وواعدة 

تعد  توقعناها  التي  املخلقة  املركبات  هذه 

يف  مذكور  هو  كام  كبرية  بيولوجية   بأهمية 

لاللتهابات  املضادة  مثل  العملية  الدوريات 

 ، البرشية  املناعة  نقص  فريوس  ومكافحة   ،

مضاد   ، السل  ومضاد   ، لاللتهاب  املضادة 

ملرض  مضاد   ، لالختالج  مضاد   ، للجراثيم 

لالكتئاب  مضاد   ، للرسطان  مضاد    ، السكر 

أيضا  و  للفطريات  ومضاد  لألكسدة  مضاد   ،

استخدام  تم  ذلك  عىل  وعالوة  املضادة. 

أيضا  هيدروزنال   األريل  مركبات 

األزينات  من  متنوعة  مجموعة  لتوليف 

ومشتقات  5-أريالزونيكوتينات  مثل 

بعض  إىل  باإلضافة  لبرييدازينون  ا

ونظًرا  لبريوزولوديازين.  ا مثل  األزوالت 

للطاقة  بديلة  مصادر  استخدام  ألهمية 

األخرى  الخرضاء  واملناهج  الخرضاء 

دراستنا  يف  نطبق  ننا  فإ  ، املذيبات  مثل 

إشعاع  مثل  مختلفة  خرضاء  طاقة  مصادر 

الصويت  فوق  واإلشعاع  امليكروويف 

مام  كمذيب  املياه  استخدام  إىل  باإلضافة 

يوفر  مام   ، للبيئة  حميدة  ميزات  لذلك 

ومنع  للبيئة  النظيفة  املعالجة  فرص 

. لتلوث ا

مركبات  الستخدام  دراستنا  توسيع  تم 

لتوليف  بادئة  كمواد  هيدروزنال  األريل 

لبيسكللو  ا مركبات  من  متنوعة  مجموعة 

وذلك  نونان  ازباىسيكلو  بنتا مركبات  مثل 

حفاز  كعامل   DMF-DMA باستخدام 

الحلقية  األنظمة  هذه  أن  حيث   ، فعال 

نظرا  الدراسات  من  العديد  محور  كانت 

صناعيا  لالهتامم  مثرية  املواد  يف  ألهميتها 

من  متنوعة  مجموعة  إىل  باإلضافة   ،

مثل  ئية  والدوا لبيولوجية  ا الخصائص 

 ، امليكروبات  مضادات  للرسطان،  مضاد 

مسكن،   ، النظم  الضطراب  مضاد  نشاط 

للفطريات.  ومضاد  لاللتهابات  مضادة 

هذه  أفراد  أظهر   ، ذلك  إىل  باإلضافة 

الكالسيوم  وأنشطة  لديهم  أن  لعائلة  ا

  

   

التقرير النهائي للمشروع 

أ.د. حيدر بهبهاني
العلوم كلية  الكيمياء،  قسم 

الكويت  جامعة 

   



أكتوبر 2018

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

و  لكويتية  ا لجزر  ا تطوير  مرشوع  مثل 

ء  مينا مرشوع  و  لحرير  ا مدينة  مرشوع 

فًة  إضا بوبيان،  جزيرة  يف  لكبري  ا مبارك 

لتي  ا بية  لشبا ا ريع  املشا من  لعديد  ا إىل 

و  ية  لرعا لوطني  ا لصندوق  ا يدعمها 

ملتوسطة،  ا و  الصغرية  ريع  املشا تنمية 

بادرت  أيضاً  لكويت  ا جامعة  أن  مبيناً 

لندوات  ا و  املؤمترات  من  لعديد  ا بعقد 

ريع  املشا معارض  و  لعمل  ا وورش 

و  ر  االبتكا تشجيع  و  دعم  و  لطالبية  ا

 ، )Star t-up Kuwait ( األعامل  ريادة 

لطلبة  ا متكني  مصلحة  يف  كلها  لتصب 

يف  النخراطهم  متهيداً  تهم  را مها صقل  و 

لعمل. ا سوق 

يحتاج  لكويتي  ا د  االقتصا أن  أوضح  و 

مصادر  لتنويع  لجهود  ا من  لكثري  ا إىل 

لضامن  ملنافسة  ا تعزيز  أجل  من  لدخل  ا

لجهود  ا هذه  تتضمن  و  منوه.  و  ره  استقرا

عىل  لرتكيز  ا الحرص،  ال  ملثال  ا سبيل  عىل 

لية  ملا ا لخدمات  ا و  لصناعية،  ا لتنمية  ا

و  املعريف،  د  االقتصا و  األصول،  رة  إدا و 

لنقل  ا و  لربيد  ا مثل  قطاعات  تخصيص 

لفاعلة  ا كة  الرشا تعزيز  و  الصحة،  و 

يف  لخاص  ا لقطاع  ا و  لعام  ا لقطاع  ا بني 

لكويت  ا مرتو  و  ء  لكهربا ا مثل  ريع  مشا

يف  االستثامر  أيضاً  و  لعاملية،  ا املدن  و 

من  غريها  و  لرتفيه  ا و  لسياحة  ا قطاع 

األخرى.  لقطاعات  ا يف  لواعدة  ا لفرص  ا

بأن  زه  عتزا ا عن  األنصاري  د.  . أ أعرب  و 

من  علاًم  لكويت  ا جامعة  تستضيف 

لدكتور  ا قة  لطا ا و  لنفط  ا مجال  أعالم 

املجال  سياسات  يف  لخبري  ا ملنيف،  ا ماجد 

شغل  لذي  ا و  ته  ديا قتصا ا و  لنفطي  ا

محافظي  مجلس  عضوية  سنوات  لعدة 

للمجلس  م  لعا ا األمني  و  أوبك،  منظمة 

لعربية  ا باململكة  األعىل  االقتصادي 

محافل  و  وفوداً  ترأس  كام  لسعودية،  ا

هذا  يف  متخصصة  عديدة  منتديات  و 

األكادميية  ته  ما إسها عن  فضاًل  املجال، 

به  كتا أحدثها  كان  لتي  ا و  لعلمية  ا و 

لتاريخ  ا إرث  بني  لنفط  “ا حديثاً  لصادر  ا

” العرشين. و  لحادي  ا لقرن  ا تحديات  و 

ملنيف  ا ماجد  لدكتور  ا تطرق  بدوره  و 

لتحديات  ا تناولت  لتي  ا املحارضة  خالل 

تواجهها  لتي  ا لفرص  ا و  املخاطر  و 

قة  لطا ا توقعات  ظل  يف  لنفطية  ا لبلدان  ا

لتطورات  ا أثر  إىل  لقادمني  ا للعقدين 

لنفط  ا من  اإلنتاج  و  لطلب  ا عىل  لتقنية  ا

عىل  ذلك  نعكاس  ا و  لقادمة  ا للسنوات 

منو  أن  إىل  مشرياً  لعريب،  ا لخليج  ا دول 

سيكون  لنفط  ا عىل  املستقبيل  لطلب  ا

يف  لرتشيد  ا مكاسب  بسبب  متواضعاً 

لقطاعات  ا يف  خصوصاً  لنفط  ا و  قة  لطا ا

لعامل،  ا دول  أغلب  يف  و  املستهلكة 

األضعف  لكونها  لخليج  ا دول  ء  باستثنا

االستهالك  أمناط  بسبب  املجال  ذلك  يف 

مثيالتها  عن  قة  لطا ا ر  أسعا تدين  و  فيها 

كبري. بشكل  لعاملية  ا

لتطورات  ا أن  إىل  ملنيف  ا د.  ر  أشا و 

و  لتكلفة  ا نخفاض  ا و  لتقنية  ا

ستعمل  تية  ملوا ا لحكومية  ا لسياسات  ا

املتجددة  قات  لطا ا حصة  زيادة  عىل 

يف  لرياح(  ا قة  طا و  الشمسية  قة  لطا ا (

ملية،  لعا ا قة  لطا ا استهالك  مزيج  إجاميل 

توليد  قة  طا من  ئة  ملا با  40 نحو  أن  و 

العرشين  خالل  ستضاف  لتي  ا ء  لكهربا ا

قات  لطا ا من  ستكون  لقادمة  ا ماً  عا

مية  لنا ا لدول  ا ستستحوذ  و  املتجددة، 

      

فهم  يف  جديدة  نظر  وجهة  تفتح  املََرّضية 

املختلفة  األنواع  الرسطاين.  األحياء  علم 

الحليمي  الدرقية  الغدة  رسطان  من 

الرسيرية  امليزات  من  العديد  لها    )PTC(

الصحة  منظمة  نرشت  املتداخلة.  واملرضية 

الغدة  ألورام  جديداً  تصنيفاً  مؤخراً  العاملية 

مام   ، كبرية  تنقيحات  عىل  تحتوي  الدرقية 

التوصيف  يف  تحديث   إىل  الحاجة  يفرض 

من  لهدف  ا إن  األنواع.  لهذه  الجزيئي 

تعبري   أمناط  استكشاف  هو  لدراسة  ا هذه 

الفرعية  باألنواع  املرتبطة   miRNA ال 

الحميدة  واألورام   PTC من  املختلفة 

ذات  الحيوية  العالمات  تحديد  أجل  من 

      

التي  التنبؤية  و  التشخيصية  الفائدة 

أفضل. رسيرية  قرارات  اتخاذ  إىل  تهدف 

يف   miRNA  84 لـ  التعبري  دراسة  متت 

الكامل  الدم  عينات  ويف  األنسجة  عينات 

صورة  كشفت  الجراحية.  العملية  وبعد  قبل 

الدم  الجائلة يف  األنسجة  تعبري miRNAs يف 

املختلفة.  املجموعات  يف  التعبري  تباين  عن 

 miR-7-5p تعبريال  تثبيط  مييِّز   ، باختصار 

األورام الحميدة من حاالت فرط التنسج. ميّيز 

أنواع االَوَرام    miR-222-3p زيادة تعبري ال

استطاع  الحميدية.  األورام  ّمن  الُحَليِمية 

عايل  مبستوى   miR-146b-5p ال  تعبري 

خاص  بشكل    cPTC ال  حاالت  مييز  أن 

فعال.  و 

-5p  ،  miR-222-3p  ،miR-146b-5p

هي  الجائلة   miR-378a-3pو  ،  miR-155

ملتابعة  صالحة  تشخيصية  و  حيوية  عالمات 

الدراسة  هذه  بالنهاية    .PTC الـ  حاالت 

أعاله  املوضحة   miRNA ال  أن  تثبت 

و  تشخيص  يف  مفيدة  حيوية  عالمات  هي 

الحميدة  واألورام   PTC ال  أنواع  متييز 

الغري  االستئصال  تجنب  عىل  يساعد  مام 

القرارات  وتحسني  الدرقية  للغدة  رضوري 

عام. بشكل  الرسيرية 

)  24 ص   ...... )تتمة    



18

نشرة مكتب نائب مدير

لألبحاث الجامعة 

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

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

لعلمي  ا لمحتوى  ا توثق  األبحاث  ع  قطا إصدارات 
لعلمية  ا للمعلومات  موثوق  كمصدر  وتعمل  لألبحاث 

اطالع  على  لمجتمع  ا ء  إلبقـا لمعتمدة  ا لبحثية  وا
الكويت معة  جا بحاث  أ ليه  إ توصلت  ما  بآخر  ئم  دا

املعرفة.  و  العلم  عىل  قائم  اقتصاد  وخلق 

الجامعة  نائب مدير  برسالة  النرشة  وافتتحت 

لتحفيز  خاللها  من  سعى  التي  لألبحاث 

مستويات  تحقيق  نحو  الكليات  أبحاث 

كفاءة  وتحسني  العلمي،  التطور  من  جديدة 

جودتها  مستوى  ورفع  العلمية  األبحاث 

تأثري  ذات  موثوقة  علمية  مخرجات  إلنتاج 

تعزيز  رضورة  إىل  اإلشارة  متت  كام  عاملي. 

واستثامر  العليا  الدراسات  طلبة  أبحاث 

مبتكرة  مخرجات  إلنتاج  اإلبداعية  طاقاتهم 

األعامل.  ريادة  ثقافة  تعزيز  عىل  ستعمل 

واسعة  تغطيات  عىل  أيضاً  النرشة  واحتوت 

اإلنسانية  للكليات  العلمي  امللصق  ليومي 

أقامتها  التي  املشرتكة  واملحارضة  والعلمية، 

البرتول  رشكة  مع  بالتعاون  الكويت  جامعة 

املعارصة  التحديات  حول  العاملية  الكويتية 

إىل  البرتولية،  الصناعات  مستقبل  تواجه  التي 

التنويري السنوي لسلفة البحث  اللقاء  جانب 

من  لنخبة  األبحاث  قطاع  وتكريم  التمهيدي، 

الجوائز  عىل  الحاصلني  املتميزين  الباحثني 

وطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء  من  العلمية 

الفائزين  أحدث  جانب  إىل  العليا،  الدراسات 

من  العدد  هذا  يف  وجاء  االخرتاع.  برباءات 

الثالث عرش من سلسلة  الجزء  األبحاث  نرشة 

نائب  مكتب  رات  إصدا تعتبر 
حيوياً  سجاًل  لألبحاث  لجامعة  ا مدير 

مهمة  حول  تيجية  اإلسرتا للمعلومات 

وبرامجه  ته  وسياسا املؤسيس  لبحث  ا

اطالٍع  عىل  املجتمع  يبقي  مام  ملتنوعة،  ا

لبحث  ا ليه  إ توصل  ما  بآخر  ئم  دا

وتغطي  لكويت.  ا بجامعة  لعلمي  ا

لجامعة  ا مدير  نائب  مكتب  رات  إصدا

نظام  حول  حيوية  معلومات  لألبحاث 

ءات  واإلجرا نني  لقوا وا األبحاث  دعم 

لبحثية،  ا ملنح  ا تقديم  عملية  تحكم  لتي  ا

عىل  لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا يساعد  مام 

وتشكل  ملبتكر.  ا لعلمي  ا لبحث  ا مواصلة 

وموثوقة  بتة  ثا ًة  قنا ملتنوعة  ا رات  اإلصدا

عىل  املؤسسية  لعلمية  ا لتطورات  ا لنرش 

أحدث  جمع  يتم  حيث  ملية،  لعا ا لساحة  ا

لعلمية  ا لتطورات  وا املعلومات  وآخر 

لرئيسة  ا رات  اإلصدا د  إلعدا لبحثية  وا

لعام  ا ر  مدا عىل  لتحليلية  ا رير  لتقا وا

األكادميي  م  لعا ا ل  وطوا مستمر.  بشكل 

لعلمي  ا لزخم  ا يواصل   ،2018/2017

لسنوية،  ا األكادميية  دورته  يف  منوه 

جديدة  سلسلة  د  إعدا يتطلب  مام 

ملتنوعة  ا األبحاث  قطاع  رات  إصدا من 
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أحدث إصدارات مكتب   
 نائب مدير الجامعة لألبحاث

مجلس  مثل  له  بعة  لتا ا لعمل  ا كز  ومرا

لخليج  ا دراسات  ومركز  لعلمي  ا لنرش  ا

نستعرض  ييل  وفيام  لعربية.  ا لجزيرة  وا

قطاع  رات  إصدا أحدث  ر  باختصا

نائب  ملكتب  بعة  لتا ا كز  ملرا وا األبحاث 

من  لفرتة  ا خالل  لألبحاث  لجامعة  ا مدير 

:  2018 سبتمرب  حتى   2017 نوفمرب 

قطاع األبحاث: إصدارات   .1

نوفمرب  عدد   – األبحاث  نرشة   •

قبل  من  األبحاث  نرشة  إصدار  تم   :  2017

)19 ص   ...... )تتمة    

  

   

  

   

نائب  مكتب 

الجامعة  مدير 

يف  لألبحاث 

نوفمرب  شهر 

لتحتوي   2017

وأبرز  أهم  عىل 

بعد  متت  التي  املتميزة  البحثية  املنجزات 

باليوبيل  الكويت  جامعة  احتفال  مرحلة 

حقبة  نحو  التطلعات  ترنو  حيث  الذهبي، 

للتميز  سعياً  والتحديات  الفرص  من  جديدة 

وتطوير  مستدامة،  تنمية  لتحقيق  البحثي 

العلمي،  االبتكار  وتعزيز  اإلبداعي،  التفكري 
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العلمية  امللصقات  جميع  توثيق  عىل 

التي  العلمي  امللصق  يوم  فعالية  يف  املشاركة 

اإلنسانية  للكليات  سنوياً  القطاع  يقيمها 

 7 يف  العام  هذا  عقدها  تم  حيث  والعلمية، 

مارس 2018 )الكليات اإلنسانية( و 14 مارس 

امللصقات  وتقدم  العلمية(.  )الكليات   2018

توصل  ما  أحدث  الفعالية  هذه  يف  املعروضة 

من  الكويت  جامعة  كليات  يف  الباحثون  إليه 

تم  حيث  واملستكملة،  الجارية  أبحاثهم  خالل 

ملخصات  تقدم  التي  املتميزة  األبحاث 

التشجيعية  الجوائز  عىل  الحاصلة  األبحاث 

والتميز  املمولة،  وغري  املمولة  األبحاث  من 

احتوت  كام  للمرشوع،  النهايئ  التقرير  يف 

مركز  افتتاح  و   ،SPSS عمل  ورشة  عىل 

للبرتوكيامويات،  إيكويت  لرشكة  االبتكار 

الضيوف  من  للعديد  القطاع  واستقبال 

العلمية  الجهات  مختلف  من  والزوار 

ألحدث  استعراض  جانب  إىل  والبحثية، 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات 

الكليات  أبحاث  وإحصائيات  لألبحاث، 

 31 حتى   2016 سبتمرب  أول  من  الفرتة  يف 

الوصول  املمكن  ومن   .2017 أغسطس 

 2017 نوفمرب  عدد   – األبحاث  لنرشة 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  موقع  عرب 

باللغتني   )www.ovpr.kuniv.edu( لألبحاث 

العربية واإلنجليزية.

عن  ملحات   •

الكويت  جامعة 

 :  2018/2017

يف  إصداره  وتم 

 .2018 سبتمرب 

هذا  ويعترب 

      

الكويت،  جامعة  إصدارات  أهم  من  اإلصدار 

الجامعة  لرؤية  مميزاً  بعداً  يقدم  حيث 

وإجراءاتها  وأيديولوجيتها،  املؤسسية 

يف  املتبعة  والبحثية  واإلدارية  األكادميية 

خالل  من  العمل،  ومراكز  اإلدارات  مختلف 

لجامعة  ديناميكية  إصداٍر شامل يعرض صورة 

الكويت وتطورها اإلسرتاتيجي، ويقدم هويتها 

نظرة  اإلصدار  ويستعرض هذا  للعامل.  املتميزة 

الربامج  وجودة  كفاءة  عن  وتحليلية  عامة 

املتبعة،  اإلدارية  اآلليات  وفاعلية  املقدمة، 

أكادميياً  كياناً  الجوانب  هذه  جميع  لتشكل 

نائب  مكتب  تكليف  وتم  ومتميزاً.  نشطاً 

هذه  وإنتاج  بإعداد  لألبحاث  الجامعة  مدير 

تحت  إصدارها  يتم  التي  املتميزة  الوثيقة 

العام  منذ  الكويت  جامعة  مدير  رعاية 

2005، حيث تم إصدار الطبعة األوىل يف ذلك 

العام  يف  الثانية  الطبعة  إصدار  ليعقبه  العام، 

وقد   .2014 العام  يف  الثالثة  والطبعة   ،2009

ملحات  إصدار  من  الرابعة  الطبعة  استحوذت 

اهتامم  عىل   2018 الكويت  جامعة  عن 

حيث  املاضية،  الفرتة  خالل  األبحاث  قطاع 

الجامعة  قطاعات  جميع  مع  التواصل  تم 

إلمتام  املختلفة  ومراكزها  وإداراتها  وكلياتها 

هذا  بتحديث  الخاصة  الضخمة  العملية 

ليتم  واإلجراءات،  املعلومات  من  الكبري  الكم 

شاملة  إسرتاتيجية  وثيقة  إنتاج  النهاية  يف 

ومصادرها  وبرامجها  الجامعة  جوانب  لجميع 

وتطلعاتها  وإنجازاتها  وأنشطتها  ومنشآتها 

متكامل. واحٍد  إصداٍر  يف  املستقبلية 

املعلومات  جمع  مبرحلة  الرشوع  وتم 

 ،2016 العام  من  يونيو  شهر  وتحديثها خالل 

تليها عمليات وضع املحتوى ومراجعته ابتداًء 

اإلداري،  والهيكل  الجامعة  مدير  رؤية  من 

األكادميية  واإلجراءات  اإلسرتاتيجية  والخطة 

ومراكز  الكليات  ملختلف  املتنوعة  والبحثية 

والتطلعات  األهداف  جانب  إىل  العمل، 

اإلصدار  هذا  إنتاج  ويتم  املستقبلية. 

واإلنجليزية. العربية  باللغتني 

املجاالت  كتيب   •

لألولويات  الجديدة 

تم   :2018 البحثية 

إصدار  العام  خالل 

مجاالت  كتيب 

البحثية  األولويات 
يف  مؤخراً  تحديدها  تم  التي  الجديدة 

مجاالت  منها  تتفرع  رئيساً  مجاالً   15

مجاالت  كتيب  ويعترب  متنوعة.  فرعية 

للباحثني  عملياً  مرجعاً  البحثية  األولويات 

التي  العلمية  املجاالت  أهم  عىل  يحتوي 

ويتم  الكليات.  أبحاث  يف  تناولها  يتم 

لتقديم  باستمرار  الكليات  تشجيع 

املجاالت،  هذه  يف  األبحاث  طلبات 

عىل  األولويات  مشاريع  تحتوي  حيث 

وللباحث  للمرشوع  إضافية  مميزات 

الدليل  هذا  يف  تفاصيلها  جميع  تتوفر 

 .2018 يوليو  يف  إصداره  تم  الذي 

األولويات  مجاالت  كتيب  إصدار  ويتم 

واإلنجليزية،  العربية  باللغتني  البحثية 

ملكتب  اإللكرتوين  املوقع  عىل  يتوفر  كام 

لألبحاث. الجامعة  مدير  نائب 

)20 ص   ...... )تتمة    

  

   

  

   

  

   

• كتيبات امللصقات 

للكليات  العلمية 

والعلمية  اإلنسانية 

دأب   :2018

األبحاث  قطاع 
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امللصقات  األول  يضم  منفصلني  كتيبني  إنتاج 

التي  اإلنسانية  الكليات  فعالية  يف  املعروضة 

)اآلداب،  كليات  خمس  من  ملصقاً   90 بلغت 

والرشيعة  اإلدارية،  والعلوم  والرتبية، 

االجتامعية(،  والعلوم  اإلسالمية،  والدراسات 

فعالية  يف  عرضت  ملصقاً   138 الثاين  ويضم 

)العامرة،  كليات  خمس  من  العلمية  الكليات 

والهندسة  الحاسوب،  وهندسة  وعلوم 

إىل  والعلوم(،  الحياتية،  والعلوم  والبرتول، 

العلمية.  لألبحاث  الكويت  معهد  جانب 

عىل  املشاركة  امللصقات  الكتيب  ويقدم 

الكليات،  حسب  مرتبة  مصغرة  مناذج  هيئة 

لتوثيق  سجاًل  اإلصدار  هذا  يعترب  حيث 

هيئة  ألعضاء  البحثي  النشاط  تطورات  أبرز 

وطلبة  املساعدين،  واملدرسني  التدريس، 

عىل  الكتيبات  عرض  ويتم  العليا.  الدراسات 

املوقع اإللكرتوين  ملكتب نائب مدير الجامعة 

واإلنجليزية. العربية  باللغتني  لألبحاث 

األبحاث:  قطاع  يف  األخرى  املطبوعات   •

فعالية  من  الجديد  للموسم  التحضري  بدأ 

اإلنسانية  للكليات  العلمي  امللصق  يوم 

إعالمية  مواد  من  يصاحبه  وما  والعلمية 

والدعوات  اإلعالنات  تشمل  متنوعة 

الكتيبات،  وإعداد  امللصقات  وطباعة 

متطلبات  إعداد  عىل  العمل  يجري  كام 

 ،SPSSورشة مثل  القادمة  الفعاليات 

التمهيدي،  البحث  لسلفة  التنويري  واللقاء 

وغريها من الفعاليات واألنشطة.

مجلس النشر العلمي  إصدارات   .2
أغسطس   – أكتوبر 2017   (

 : ) 2018

أحدث  إصدار  العلمي  النرش  مجلس  يواصل 

املتنوعة  الدورية  العلمية  األعداد من املجالت 

للباحثني  تقدم  حيث   ، الكويت  جامعة  يف 

مجالت   10 والدراسات ضمن  املقاالت  أحدث 

 : كاآليت  املجلس  علمية يصدرها 

االجتامعية،  والعلوم  اآلداب  حوليات   

املجلد 38 – سبتمرب 2017.

االجتامعية،  والعلوم  اآلداب  حوليات   

املجلد 38 – ديسمرب 2017.

العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   

املجلد 43، العدد 166، يوليو 2017.

العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   

املجلد 43، العدد 167، أكتوبر 2017.

العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   

املجلد 44، العدد 168، يناير 2018.

اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  مجلة   

املجلد 32، العدد 111، ديسمرب 2017.

املجلد  اإلنسانية،  للعلوم  العربية  املجلة    

35، العدد 140، خريف 2017.

`

املجلد  اإلنسانية،  للعلوم  العربية  املجلة   

36، العدد 141، 2018.

املجلد  اإلنسانية،  للعلوم  العربية  املجلة   

36، العدد 142، 2018.

األول،  العدد  الهندسية،  األبحاث  مجلة   

السادسة، مارس 2018. السنة 

اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  مجلة   

املجلد 33، العدد 112، مارس 2018.

الثاين،  العدد   ،42 املجلد  الحقوق،  مجلة   

يونيو 2018.

املجلد  اإلنسانية،  للعلوم  العربية  املجلة   

36، العدد 143، صيف 2018.

العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   

املجلد 44، العدد 169.

والنرش  والتعريب  التأليف  لجنة  أصدرت   

جديداً  كتاباً  العلمي  النرش  مبجلس 

الجنايئ  الدويل  القانون   “  : بعنوان 

الجنائية  املحكمة  نظام  ضوء  يف  الحديث 

الكتب  سلسلة  ضمن   ،  “ الدولية 

الياقوت،  خالد  د.  تأليف   ،23 الجامعية 

العنزي. عيىس  ود. 

3.إصدارات مركز دراسات الخليج والجزيرة 
أغسطس   –  2017 )أكتوبر  العربية  

: ) 2018

العربية  والجزيرة  الخليج  دراسات  مركز  قام 

والتقارير  الدراسات  أحدث  ونرش  بإصدار 

شبه  منطقة  يف  الرئيسة  بالقضايا  املتعلقة 

الجزيرة العربية، إضافًة إىل أحدث اإلصدارات 

ووثائق  وملخصات  وتقارير  كتب  هيئة  عىل 

: ماييل  تضمنت 

سجل األحداث الجارية يف الخليج ومنطقة  أ . 

اإلصدار  هذا  ميثل  العربية:  الجزيرة  شبه 

منطقة  يف  الجارية  األحداث  ألهم  توثيقاً 

العربية،  الجزيرة  وشبه  العريب  الخليج 

حيث صدر مؤخراً عددان جديدان تستمر 

العدد  هام  السلسلة  مسرية  خاللهام  من 

و   ،)2017 )أكتوبر-نوفمرب-ديسمرب   84

 .)2018 )يناير-فرباير-مارس   85 العدد 

الخليج  يف  الجارية  األحداث  سجل  ويعترب 

إصداراً  العربية  الجزيرة  شبه  ومنطقة 

دورياً يتم إنتاجه أربع مرات يف العام من 

املركز. قبل 

)من صفحة 19(             

                                                                                                                                           أحدث إصدارات مجالت مجلس النشر العلمي

)21 ص   ...... )تتمة    

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••
••

••

••

••

••



أكتوبر 2018

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

واتحاد  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

مشاركة  مستوى  عىل  العريب  املغرب 

التقرير  هذا  أعد  التكامل.  يف  الربملانات 

د. عامد بن صادق مرزوقي، وتم نرشه يف 

عام 2018.

ج. سلسلة اإلصدارات الخاصة: وهي   سلسلة 

البحثية  األوراق  تعتمد عىل  علمية محكمة 

املتخصصة، حيث أصدر املركز نتائج دراسة 

مجلس  دول  يف  املحلية  اإلدارة   “  : بعنوان 

التعاون لدول الخليج العربية  “، أعدها د. 

فؤاد الديب، وتم إصدارها يف عام 2018. 

لربامج  الجامعية  الرسائل  ملخصات  سلسلة  د. 

املاجستري والدكتوراه: وتوثق هذه السلسلة 

والدكتوراه،  املاجستري  رسائل  ملخصات 

منها  اإلصدارات  أحدث  تضمنت  حيث 

ملخصات 8 رسائل ماجستري :

للتحالف  األمنية  األبعاد   “ بعنوان  رسالة   •

والغاز  النفط  ظل  يف  الخليجي-األمرييك 

الصخريني “، أعدتها أ. أمرية عبدالهادي أحمد 

ماتقي، وتم نرشها يف عام 2017، عدد 33.

الترشيعية  السلطتني  دور   “ بعنوان  رسالة   •

مكافحة  يف  الكويت  بدولة  والتنفيذية 

و   2010( بني  ما  الفرتة  خالل  اإلرهاب 

2014(، أعدها أ.عبدالرحمن بدر السعيد، 

وتم نرشها يف العام 2017، عدد 34.

رسالة بعنوان “ العنف لدى تالميذ املرحلة   •

اإلبتدائية يف املدارس الحكومية من وجهة 

املظاهر  الكويت:  بدولة  املعلمني  نظر 

واألسباب”، أعدتها أ. منال صالح الحميدة، 

وتم نرشها يف عام 2017، عدد 35.

التنظيمية  العدالة  “ عالقة  بعنوان  رسالة   •

لدى  النفسية  والصحة  العمل  بضغوط 

بدولة  العام  القطاع  موظفي  من  عينة 

الكويت “، أعدتها أ. لطيفة خالد أبوشيبة، 

وتم نرشها يف عام 2018، عدد 37.

رسالة بعنوان “ إدمان العمل واالندماج   •

النفيس  بالرفاه  وعالقتهام  الوظيفي 

الكويتيني  املوظفني  من  عينة  لدى 

أ.  أعدتها  الخاص”،  القطاع  يف  العاملني 

عام  العدواين، وتم نرشها يف  فجر هزاع 

2018، عدد 38.

النفسية  الوحدة   “ بعنوان  رسالة   •

املراهقني  من  عينة  لدى  واالكتئاب 

)دراسة  الدماغي  بالشلل  املصابني 

منري  عكام  نوف  أ.  أعدتها  مقارنة(”، 

املطريي، وتم نرشها يف 2018، عدد 39.

وعالقته  املهني  النضج   “ بعنوان  رسالة   •

طلبة  لدى  لإلنجاز  والدافع  الذات  بتقدير 

عيد  أبرار  أ.  أعدتها   ،“ الكويت  جامعة 

الرشيدة، وتم نرشها يف عام 2018، عدد 40.

املحلية  العوامل  أثر   “ بعنوان  رسالة   •

املشكلة  عىل  والدولية  واإلقليمية 

أ.  أعدها   ،“ م   2016-1962  : اليمنية 

سلطان  نجر  عبدالله  بدر 

عام  يف  نرشها  وتم  املهيلب، 

2018، عدد 41.

واحدة  دكتوراه  ورسالة   •

املتغريات  بعض   “  : بعنوان 

املرتبطة  الدميوغرافية 

وأساليب  النفسية  بالضغوط 

مواجهتها لدى طالب جامعة 

غنام  د.  أعدها   ،“ الكويت 

)من صفحة 20(             

مجموعة من أحدث إصدارات مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

الغنام، وتم نرشها يف عام 2018،  صالح 

عدد 36.

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات  وتشكل 

جزًءا  له  التابعة  العمل  ومراكز  لألبحاث 

لعوملة  األبحاث  قطاع  إسرتاتيجية  من  أساسياً 

إنتاج  عىل  تعتمد  والتي  املؤسسية،  األبحاث 

جميع  الستيفاء  واإلصدارات  الوثائق  مختلف 

املعلومات  ولنرش  البحثي،  املجتمع  احتياجات 

الكويت  جامعة  بإنجازات  املتعلقة  الحيوية 

قطاع  إصدارات  وتعترب  والبحثية.  العلمية 

األبحاث مراجع أساسية لتوثيق أهم التطورات 

عىل  تعمل  حيث  العلمية،  األبحاث  مجال  يف 

املعلومات  لتبادل  الخارجي  التواصل  تعزيز 

اإلسرتاتيجية حول األبحاث املؤسسية، واملشاركة 

يف الربامج الجامعية، وإتاحة الفرصة ملد جسور 

تقديم  جانب  إىل  والبحثي،  العلمي  التعاون 

املعلومات والتقارير التي يحتاجها صناع القرار. 

لذلك، يعترب الدافع األول لربنامج اإلصدارات هو 

تعزيز الرؤية املؤسسية والرتكيز عىل ديناميكية 

الكويت،  جامعة  يف  املؤسيس  البحثي  املجال 

إضافًة إىل توفري فرص البحث والتطوير يف مجال 

األبحاث املبتكرة ذات القيمة العلمية والجودة 

بحثية  مخرجات  إلنتاج  تقود  والتي  العالية، 

استثنائية معتمدة عاملياً، مام يعمل عىل تعزيز 

توزيع  ويتم  الكويت.  لجامعة  العاملية  املكانة 

جميع إصدارات قطاع األبحاث عىل نطاق واسع 

و تتوفر النسخ املطبوعة منها عند الطلب، كام 

ميكن الوصول للنسخ اإللكرتونية منها عىل موقع 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث.

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

                                )http://www.ovpr.kuniv.edu/research(

اإلسرتاتيجية:  التقارير  ب .سلسلة 

سلسلة  وثائق  أحدث  تستند 

تم  التي  اإلسرتاتيجية  التقارير 

إصدارها خالل العام إىل دراسات 

الفجوة  لسد  متخصصة  علمية 

وقد  القرار.  وصناع  املعرفة  بني 

: السلسلة  صدر حديثاً عن 

محدودية   “  : بعنوان  تقرير   

 ، التكاميل  للبناء  املكونة  العنارص 

مجلس  بني  مقارنة  دراسة  وهو 

“



22

نشرة مكتب نائب مدير

لألبحاث الجامعة 

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

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

 

  إصدار كتاب " حملات 

الكويت  جامعة  عن 

– 2018  "يرسم  تطلعات 

جامعة الكويت اخلاصة 

بتطوير املؤسسة 

العلمي  لإلبداع  كمركز 

البحثي والتميز 

لقطاع  املستمرة  الجهود  تجسدت 
إىل  الكويت  بجامعة  للوصول  األبحاث 

كتاب  نتاج  إ يف  ئدة  را ملية  عا مستويات 

 ”2018  – الكويت  جامعة  عن  ملحات   “

املتكاملة  املؤسسية  الرؤية  يقدم  الذي 

أسس  عىل  التنافسية  العاملية  املكانة  لبلوغ 

والبحثية،  األكادميية  الربامج  وامتياز  جودة 

وتفوق  التدريس،  هيئة  أعضاء  ومتيز 

جامعة  تطلعات  اإلصدار  ويرسم  الخريجني. 

بتطوير  املتعلقة  وتوجهاتها  الكويت 

واالمتياز  العلمي  لإلبداع  كمركز  املؤسسة 

تحليلية  صورة  يقدم  حيث  البحثي، 

يف  العايل  التعليم  لديناميكيات  متكاملة 

للتطور  املتاحة  والفرص  الكويت  جامعة 

اإلصدار  ويتوفر  العلمي.  والتقدم  والنمو 

نائب  ملكتب  اإللكرتونية  املواقع  عىل 

األبحاث،  وقطاع  لألبحاث  الجامعة  مدير 

ليقدم   2018 سبتمرب  يف  إصداره  تم  حيث 

جوانبها  وجميع  للمؤسسة  شاملة  صورة 

املتميزة،  واألبحاث  لألكادمييات،  املتضمنة 

أسسها  يعزز  مام  العليا،  الدراسات  وبرامج 

آفاقها  توسعة  عىل  ويعمل  الداخلية، 

اإلطار  عموم  ويقوم  الخارجية. 

املهمة  آيديولوجية  عىل  املؤسيس 

يف  عرضها  يتم  التي  اإلسرتاتيجية 

عىل  متتد  والتي  الجديد،  اإلصدار 

منذ  الكويت  جامعة  رحلة  مدى 

الضوء  تسليط  يتم  حيث  تأسيسها، 

حققتها  التي  اإلنجازات  أهم  عىل 

ومختلف  كلياتها  بجميع  الجامعة 

فيها. العمل  مراكز 

ملحات   “ كتـاب  تصــور  وضــع  تـم  وقد 

ليكون    ”2018  – الكويت  جامعة  عن 

الكويت،  جامعة  رؤية  تحمل  التي  الوثيقة 

مدير  موافقة  عىل  املبادرة  حصلت  حيث 

العنارص  يضم  إصداٍر  إلنتاج  الجامعة 

املؤسسية،  األولويات  إطار  داخل  األساسية 

والتطلعات  التنموية،  واإلسرتاتيجية 

املسؤولية  هذه  قادت  وقد  املستقبلية. 

وجهوده  طاقاته  شحذ  نحو  األبحاث  قطاع 

من  مبارش  بشكل  الالزمة  املعلومات  لجمع 

ونواب  الكليات،  وعمداء  القطاعات،  جميع 

وشؤون  العامة،  واألمانة  الجامعة،  مدير 

والوحدات،  املراكز  ورؤساء  الخريجني، 

العلمية  التطورات  أحدث  عىل  للحصول 

استمرت  حيث  املجاالت،  مختلف  يف 

األكادميي  العام  طوال  العملية  هذه 

استالم  تم  العام،  نهاية  ومع   .2018/2017

والوحدات  الكليات  من  الوافية  املعلومات 

يعكس  متكامل  إصدار  إلنتاج  العمل  ومراكز 

ويقدم  املؤسسية،  العلمية  الديناميكية 

وسعيها  الكويت  لجامعة  الفعلية  الهوية 

املأمولة.  العاملية  اآلفاق  بلوغ  نحو 

وإستراتيجيتها  الجامعة  رؤية  اإلصدار  يقدم 
المتميزة  المكانة  تبوء  نحو  الساعية  التنموية 
المنشود  التنافسي  العالمي  التصنيف  وبلوغ 

بنسختني  اإلصدار  إعداد  تم  وقد 

حيث  وإنجليزية،  عربية  منفصلتني 

الكويت  جامعة  رسالة  عىل  يحتوي 

املستقبلية،  وخططها  وتطلعاتها  ومهمتها، 

األكادميية  وعملياتها  التنموية،  وخطتها 

إعداد  عىل  تعمل  التي  الواسعة  والبحثية 

بالعلم  وتسليحهم  املستقبل  أجيال 

املجتمع  لخدمة  وتقدميهم  واملعرفة 

وترسم  واملواقع.  الوظائف  مختلف  يف 

اإلسرتاتيجية  التوجهات  التطلعات  هذه 

العاملية  األبعاد  إضفاء  نحو  للمؤسسة 

وبلوغ  وأبحاثها،  وعملياتها  برامجها  عىل 

مكانة  وتبوء  املنشود،  العاملي  االعتامد 

األكادميية  املؤسسات  أفضل  بني  متميزة 

العلمية  الربامج  ذات  العامل،  حول 

العالية،  الجودة  ومقاييس  االستثنائية، 

إصدار  ويقدم  املتقدم.  العاملي  والتصنيف 

 “  2018  – الكويت  جامعة  عن  ملحات   “

جانب  إىل  يتطرق-  حيث  التطلعات،  هذه 

أوجه  إىل  والتطلعات-  والربامج  الرؤية 

املختربات  يف  والتوسع  والتطور  النمو 

عام،  بشكل  التحتية  البنية  وتعزيز  واألجهزة 

لمحات عن   “ من الممكن الوصول إلصدار 
الصادر في    2018  – جامعة الكويت  

اإللكترونية  المواقع  طريق  عن   2018 سبتمبر 
األبحاث وقطاع  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  لمكتب 

“

)23 ص   ...... )تتمة    

  

   

KU- PAAET MOU   

 لمحات عن جامعة الكويت   
2018
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كام   ،R برنامج  طريق  عن  علمية  بطريقة 

تهدف هذه الورشة إىل صقل مهارات الباحثني 

بياناتهم لتطوير مستوى أبحاثهم. لتحليل 

ورشة  أهمية  عن  حديثها  معرض  ويف 

مدير  نائب  مساعد  رصحت  العمل، 

و  الخارجي  البحثي  للتعاون  الجامعة 

أن  معروف  نايف  ليىل  أ.د.  االستشارات 

ضمن  يندرج  هذه  العمل  ورشة  عقد 

يف  املتمثلة  األبحاث  قطاع  مهمة  إطار 

هيئة  أعضاء  مهارات  وتعزيز  تطوير 

مجال  يف  العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس 

وتحقيق  الجودة،  عالية  العلمية  األبحاث 

علمية.  وأهمية  قيمة  ذات  مخرجات 

معروف  ليىل  أ.د.  قامت  الختام،  ويف 

املبذولة  جهوده  له  شاكرة  املحارض  بتكريم 

العمل. ورشة  تقديم  يف 

االستشارات  البحثية و  الخدمات  قسم  نظم 
بعنوان: األبحاث ورشة عمل  بقطاع 

 DATA HANDLING, ANALYSIS  

 AND VISUALIZTION USING R

أعضاء  فيها  شارك  التي    SOFTWARE

يف  العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس  هيئة 

األربعاء  يوم  عقدت  حيث  العلمية  الكليات 

2018 يف مخترب )6( مببنى  21 فرباير  املوافق 

الحرم  يف  العلوم  بكلية  الخرايف  فايزة  أ.د. 

الخالدية.  - الجامعي 

قسم  من  بهبهاين  د.حسني  بتقدميها  قام  وقد 

العلوم البيولوجية بكلية العلوم، حيث تهدف 

  

   

التدريس،  هيئة  أعضاء  جوانب  يتناول  كام 

القامئة،  والتحديات  املتاحة،  والفرص  والطلبة، 

الخارجي،  والتعاون  الرشاكات  ومجاالت 

الحضور  وتحقيق  األكادميية  الربامج  واعتامد 

العاملي.

مبختلف  املؤسيس  النشاط  عموم  احتواءه  ومع 

متكامل  كمرجع  الكتاب  هذا  يأيت  جوانبه، 

الكويت،  جامعة  تضمها  كلية   17 حول 

البحثية،  وأولوياتها  األكادميية،  وبرامجها 

 ،)2022-2018( اإلسرتاتيجية  وخطتها 

الجامعية  السامل  صباح  مدينة  وتبلور 

املصادر  جانب  إىل  الشدادية،  يف  الجديدة 

ووحدات  املتنوعة،  واملراكز  املؤسسية، 

يف  جميعاً  تسهم  التي  املختلفة  العمل 

املجتمع  وخدمة  املؤسسية،  املهمة  أداء 

وعموم  والعلامء،  واملؤسسات،  العلمي، 

 . ين ملستفيد ا

محلياً  القراء  لجميع  اإلصدار  ويوجه 

املؤسسات  ومختلف   ، وعاملياً وإقليمياً 

التعاون  آفاق  لفتح  والبحثية،  العلمية 

والطاقات  القدرات  واستثامر  والرشاكة، 

الكويت  جامعة  مكانة  رفع  بهدف  املتنوعة 

املعارف  خالل  من  العاملي،  وتصنيفها 

واالبتكار،  اإلبداع  وتشجيع  املتقدمة، 

يف  العالية  والجودة  االمتياز  واستهداف 

املجاالت. جميع 

      

التعامل  بكيفية  املشاركني  تعريف  إىل  الورشة 

وعرضها  تحليلها  بهدف  الضخمة  البيانات  مع 

الورشة تهدف إىل 

املشاركني  تدريب 

حتليل  كيفية  على 

عن  وعرضها  البيانات 

R طريق برنامج  

  

   

 R ورشة عمل برنامج

تكريم أ.د. ليىل معروف للدكتور حسني بهبهاين يف ختام ورشة العمل
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من  األعىل  الحصة  عىل  الصني  خصوصاً  و 

يف  الزيادة  ستكون  و  تلك،  التوليد  طاقات 

الفحم  حساب  عىل  املتجددة  الطاقات  حصة 

من  األخري  حصة  ستواصل  حيث  النفط،  و 

سيرتكز  و  الكبري  انخفاضها  الطاقة  مزيج 

الرشق  منطقة  يف  الطاقة  توليد  يف  استخدامه 

األوسط.

تأثرياً  األكرب  و  األهم  التقني  التحدي  يعترب  و 

يف  جاٍر  الطويل  املدى  عىل  النفط  طلب  عىل 

استمرار  يف  يتمثل  حيث  الركاب،  نقل  قطاع 

البنزين  يسريها  التي  السيارات  كفاءة  تحسني 

يف  املذهلة  التطورات  و  جهة،  من  الديزل  و 

بانخفاض  املتمثلة  الكهربائية  السيارات 

إعادة شحنها  و  السيارات  تلك  بطارية  تكلفة 

فيه  السيارة  تسيري  ميكن  الذي  املدى  و 

أخرى.  جهة  من  الواحد  الشحن  باستخدام 

التنقل  أمناط  يف  التطورات  إىل  إضافًة  هذا 

و  الذكية  التطبيقات  باستخدام  املدن  داخل 

من  تعترب  التي  و  النقل،  وسيلة  يف  التشارك 

غريها.  و  أوبر  رشكة  تجلياتها 

ستقود  الصني  أن  املنيف  د.  أضاف  و 

املتجددة  الطاقات  تقنيات  تطوير  جهود 

عىل  نرشها  و  الكهربائية  السيارات  و 

الدول  يف  الطلب  أن  و  العامل،  مستوى 

الدول  طلب  يف  االنخفاض  سيغطي  النامية 

يف  الزيادة  جل  سيجعل  مام  الصناعية، 

مصدرها   2040 عام  حتى  العاملي  الطلب 

وصول  قرب  أطروحة  مستبعداً  الدول،  تلك 

الذروة  إىل  النفط  عىل  العاملي  الطلب 

و  الحادي  القرن  من  األول  النصف  خالل 

خفض  سيناريو  يف  كان  إن  و  العرشين، 

للوفاء  الكربون  أكسيد  ثاين  غاز  انبعاثات 

املناخي  للتغري   21 باريس-  مؤمتر  بالتزامات 

و  الذروة  إىل  العاملي  بالطلب  يؤدي  قد  ما 

.2040 عام  قبل  انخفاضه  ثم  من 

و يف جانب اإلنتاج، أشار املحارضإىل التطورات 

غري  النفط  تطوير  تكلفة  انخفاض  و  التقنية 

منه(،  الصخري  النفط  )خصوصاً  التقليدي 

إنتاج سوائل  املتوقعة يف  الزيادات  إضافًة إىل 

يف  الصخري  الغاز  تطوير  عن  الناتجة  الغاز 

يف  التقليدي  الغاز  و  املتحدة  الواليات 

يغطي  أن  املحارض  توقع  و  األوسط.  الرشق 

يف  االنخفاض  التقليدي  غري  النفط  إنتاج 

خارج  الدول  من  التقليدي  النفط  إنتاج 

تغطي  أن  و  الحقول،  تقادم  بسبب  األوبك 

باملائة   70 من  أكرث  األوسط  الرشق  منطقة 

التقليدي  النفط  إنتاج  يف  الزيادة  من 

. ملياً عا

تلك  عن  سينتج  أنه  د.املنيف  استنتج   و 

التوقعات يف جانبي العرض و الطلب تغري يف 

النفط، حيث  العاملية يف  التجارة  اتجاه حركة 

الخليج  منطقتي  بني  التجارة  عليها  سيطغى 

العريب من جهة و رشق آسيا من جهة أخرى، 

أدوار  روسيا  و  املتحدة  للواليات  سيكون  و 

األمر  للنفط،  كمصدرين  النفط  تجارة  يف 

عىل  و  األعامل  تحالفات  عىل  سيؤثر  الذي 

الجيوسياسية. العالقات 

دول  عىل  التوقعات  تلك  انعكاس  إطار  يف  و 

سوق  دورة  أن  إىل  املنيف  د.  أشار  الخليج، 

قد  عنها  الناتجة  األسعار  و  الحالية  النفط 

الدول  تلك  عىل  أن  و  طويلة،  لفرتة  تستمر 

أن تعيد النظر يف منوذج التنمية الذي سارت 

يعتمد  الذي  و  املاضية  العقود  خالل  عليه 

دور  عىل  و  للنفط،  مرتفع  سعر  توقع  عىل 

خاص  قطاع  عىل  و  االقتصاد،  يف  للدولة  طاغ 

أسعار  و عىل  للحكومي،  اإلنفاق  معتمد عىل 

تنويع  أو  توزيع  إعادة  كأداة  للطاقة  متدنية 

للدخل، و عىل سوق عمل يعاين ثنائيات عدة 

أهيل،  و  حكومي  توظيف  وافد،  و  )مواطن 

اإلنتاج غري  إلخ( و عىل أمناط يف االستهالك و 

و  الخاص  القطاع  تفكرٍي من  مستدامة، و عىل 

اإلصالحات  اتخاذ  تأجيل  إىل  ينزع  الحكومات 

. لهيكلية ا

متشامئة  تبدو  النفط  توقعات  أن  إىل  أشار  و 

تلك  تأخذ  أن  الخليج  دول  عىل  أن  إال  نسبياً، 

اقتصادية  سياسات  تتخذ  و  بجدية  التوقعات 

من  تسعى  توظيفية  و  تجارية  و  مالية  و 

خاللها إىل تنويع مصادر اإليرادات و مكونات 

الطاقة، و لن يأيت ذلك  الناتج املحيل و مزيج 

أساليب  يف  و  التنمية  منوذج  يف  بتغيري  إال 

أسواق  يف  التغريات  تلك  استيعاب  و  التفكري، 

يف  الدميوغرافية  التغريات  و  العاملية  الطاقة 

دولها.

مدير  نائب  مساعد  ذكرت  جانبها  من  و 

و  الخارجي  البحثي  للتعاون  الجامعة 

هذه  بأن  معروف  ليىل  أ.د.  االستشارات 

األبحاث  قطاع  قبل  من  نظمت  الفعالية 

التميز  مبركز  الطاقة  وحدة  مع  بالتعاون 

برفع  املتعلقة  األنشطة  بزيادة  للمساهمة 

القطاع  يف  العلمي  البحث  فاعلية  كفاءة 

دعم  يف  اإلسرتاتيجية  ألهميته  ذلك  و  النفطي 

االعتبار  بعني  األخذ  مع  الوطني،  االقتصاد 

السياسية  و  االقتصادية  و  البيئية  التغريات 

أن  مبينًة  بها،  منر  التي  العاملية  و  املحلية 

التعاون  لسياسة  كثمرة  تأيت  الندوة  هذه 

عىل  املؤسسات  بني  الرتابط  و  االنفتاح  و 

اإلقليمي. و  الوطني  املستوى 

  

   

      

مدير جامعة الكويت يكرم د. املنيف                        أثناء  انعقاد الندوة
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 امللصقات الفائزة

املالية  التمويل واملنشآت  - قسم  املحميد  األول: هاشم محمد  املركز 

اإلدارية. العلوم  - كلية 

املركز الثاين: هيفاء الرصاف - وحدة اللغة االنجليزية – كلية الرتبية.

قسم   – العنزي  جامل  أ.د.   + الزهاميل  عثامن  ضاري  الثالث:  املركز 

الدراسات اإلسالمية. الدعوة – كلية الرشيعة و  العقيدة و 

املركز األول: الطالبة/ سارة الفوزان بإرشاف د. عباس املجرن -  قسم 

اإلدارية. العلوم  كلية  االقتصاد – 

  - الشمري   نايف  د.  بإرشاف  الصايغ  حسن  الطالب/  الثاين:  املركز 

العلوم اإلدارية. قسم االقتصاد  - كلية 

الشمري  نايف  د.  بإرشاف  الجالل  رنا  الطالبة/  مكرر:  الثالث  املركز 

-  قسم االقتصاد  - كلية العلوم اإلدارية.

عثامن  د.  أ.  بإرشاف  العنزي  بدر  آالء   / الطالبة  مكرر:  الثالث  املركز 

العلوم االجتامعية. النفس  - كلية  الخرض - قسم علم 

املركز األول: أ.د. سعد عيل مخصيد + بسمة غزال -  قسم الكيمياء 

العلوم. كلية   –

د.  أ.   + عبدالنظري  أحمد   + الرسول حسن  عبد  د. عيل  الثاين:  املركز 

سعد مخصيد + أسايثامبي غانيسان -  قسم الكيمياء - كلية العلوم .

املركز الثالث: د. وفاء يوسف الكندري + د. سوزان البستان + د. ماجد 

النقيب + آشا مرين آيزاك - قسم العلوم البيولوجية  - كلية العلوم.

      

أبحاث  مركز  ياياليان-  فاروجان   + الرويح  أياد  نور  األول:  املركز 

. العلمية  لألبحاث  الكويت  - معهد  الحياتية  العلوم  و  البيئة 

 

املركز الثاين: أسامء محمد صالح + خلود الهاجري + مريم العود 

علم  قسم    - الكاظمي  دالل   + عبدالله  دانة   + أمني  دالل   +

الحياتية. العلوم  كلية   - التغذية  و  الغذاء 

 - املعلومات  علوم  -  قسم  الفرحان  ألطاف  الثالث مكرر:  املركز 

الحاسوب. وهندسة  علوم  كلية 

فراس   + لكندري  ا رمضان  لله  عبدا مكرر:  لثالث  ا املركز 

لكويت  ا معهد   - ء  لبنا ا و  قة  لطا ا أبحاث  مركز   - لزعبي  ا

لعلمية. ا لألبحاث 

املركز الثالث مكرر: بينسون مافيل ثوماس + م. الباهو + د. غلوم 

+ ك. سوغومارو + أ. الرومي + ج. جيكوب - مركز أبحاث البيئة 

والعلوم الحياتية  – معهد الكويت لألبحاث العلمية.

عيل  د.  بإرشاف  املصمودي  محمد  رحاب  الطالبة/  األول:  املركز 

العلوم. كلية  الكيمياء –  - قسم  بومجداد 

عبدالخالق  د.  بإرشاف  حجازي  أحمد  الطالب/  الثاين:  املركز 

الصمدي و د. بالل سالمة - قسم الفيزياء ــ كلية العلوم.

لح  صا لد  خا عيل   / لب لطا ا  : ر مكر لث  لثا ا ملركز  ا

و  سة  لهند ا كلية   - نية  ملد ا سة  لهند ا قسم    -

. ل و لبرت ا

مصطفى   + الكندري  ربا   + أسريي  فهد  مكرر:  الثالث  املركز 

الكويت  - معهد  الحياتية  العلوم  و  البيئة  أبحاث  مركز   - الساميل 

العلمية. لألبحاث 
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تسويق  مجال  يف  العاملية  أوكسنتيا  خربة 

ألبحاث.  ا

مستمرة  ضغوط  إىل  الجامعات  تخضع  و 

رفع  خالل  من  املمولة  أبحاثها  تأثري  لتعزيز 

أن  كام  األبحاث،  تسويق  مخرجات  مستوى 

مستنزفة  للتسويق  حالياً  املتاحة  املصادر 

املتزايد  الجامعات  إقبال  مع  الغالب  يف 

الخارجيني  الخرباء  دعم  من  االستفادة  عىل 

و  التأثري.  هذا  خلق  يف  فرصها  لزيادة 

يف  عملية  خدمات  أوكسنتيا  رشكة  تقدم 

 ، تجارياً تسويقها  و  املعرفة  تبادل  مجال 

يف  لعمالئها  الداخلية  القدرات  يعزز  مام 

التكنولوجيا.  تسويق 

عىل  للحصول  الكويت  جامعة  سعت  قد  و 

أوكسنتيا  مؤسسة  من  مستقلة  استشارة 

التي  االخرتاع  براءات  من  قامئة  تقييم  يف 

املشاريع  لتحديد  حالًيا  الجامعة  متتلكها 

السوق  احتياجات  تخدم  التي  األولوية  ذات 

عىل  يوفر  أن  شأنه  من  الذي  األمر  العاملي، 

االخرتاع،  براءات  تجديد  رسوم  الجامعة 

لتقديم  املتاحة  الفرص  تحديد  عن  فضاًل 

تسويق  نتائج  لتحقيق  خصيصاً  مصمم  دعم 

األبحاث.

التعاون  هذا  ضمن  أوكسنتيا  قامت  و 

 ، مرشوعاً  40 يقارب  ما  بتقييم  املشرتك  

لتحديد  جديد  أسلوب  تطوير  و 

لتسويق  ملتاحة  ا لفرص  ا و  ألولويات  ا

مللكية  ا سة  سيا مراجعة  و   ، ألبحاث  ا

مج  برنا تطوير  و   ، تحديثها و  لفكرية  ا

ركة  ملشا ا عىل  لباحثني  ا لتشجيع  تدريبي 

يعمل  و  ألبحاث.  ا تسويق  عملية  يف 

قطاع  يف  االخرتاع  ءات  برا مكتب  فريق 

مؤسسة  مع  مبارش  بشكل  ألبحاث  ا

و  لتدريب  ا خدمات  لتوفري  أوكسنتيا 

و  لفريق  ا ء  أعضا ءة  كفا لرفع  لتطوير  ا

االخرتاع  ءات  برا مكتب  تقديم  ضامن 

للباحثني  لجودة  ا لية  عا خدمات 

دة  لزيا ذلك  و  لكويت،  ا معة  جا يف 

النخراط  ا و  ألبحاث،  ا تسويق  أنشطة 

أن  ميكن  لتي  ا ملجاالت  ا و  عة  لصنا ا يف 

و  اجتامعياً  فيها  معة  لجا ا أبحاث  تؤثر 

لكويت. ا دولة  يف  ياً  د قتصا ا

أوكسنتيا  مؤسسة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  و 

خدماتها  بتقديم  عاملية  سمعة  أسست  قد 

و  جامعة   140 عن  يربو  ملا  االستشارية 

إدارة  مجال  يف  ذلك  و  بحثية  مؤسسة 

و  األبحاث،  تسويق  و  الفكرية  امللكية 

تكنولوجيا  تقديم  و  الدعم،  تأثري  تقييم 

عىل  الحصول  تسهيل  و  السوق،  تقييم 

و  لتمويل  ا عىل  الحصول  و  الرتاخيص، 

الرشكات  تأسيس  و  االنتقايل،  الدعم 

العلمي. البحث  عن  لناتجة  ا

  

   

  

   

ورشة عمل أوكسنتيا

يق  تسو

جيا  لو لتكنو ا

يلية  لتحو ا

جامعة  في 

بالتعاون  الكويت 

مؤسسة  مع 

كسنتيا  و أ

قيادات قطاع األبحاث مع د. بيت مورز                         

من  منطلق حرص قطاع األبحاث عىل  تسويق 
الكندري،  جاسم  أ.د.  التقى  الجامعة،  أبحاث 

بيت  بالسيد  لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب 

أوكسنتيا مؤسسة  يف  التجاري  املدير  مورز، 

مدير  نائب  مساعد  معروف،  ليىل  أ.د. 

و  الخارجي  البحثي  للتعاون  الجامعة 

مساعد  قرايش،  يوسف  أ.د.  و  االستشارات، 

تنفيذ  و  لتمويل  الجامعة  مدير  نائب 

القياديني يف  املشاريع، باإلضافة إىل نخبة من 

التعاون  ضمن  الزيارة  هذه  تأيت  و  الجامعة. 

عىل  للعمل  املؤسسة  و  الكويت  جامعة  بني 

يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  الدعم  توفري 

األبحاث. تسويق  مجال  يف  الجامعة 

مؤسسة  مع  معروف  ليىل  أ.د.  تعمل  و 

تبادل  مكتب  تطوير  و  إنشاء  عىل  أوكسنتيا 

حيث  األبحاث،  قطاع  يف  املعرفة  تسويق  و 

ابتكاري  دعم  بتقديم  املكتب  سيقوم 

ممن  الجامعة  لباحثي  الجودة  عايل 

من  االستفادة  و  أبحاثه  بتسويق  يرغب 

)Oxentia-Oxford’s Global Innovation 

Consultancy   ( و قد حرض االجتامع كل من
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لدراسة  ا هذه  أن  إىل  لعنزي  ا د.  ر  وأشا

شديدة  ملياه  ا لجة  معا عىل  تعتمد 

تقطري  محطات  من  ملتدفقة  ا مللوحة  ا

لكهربايئ  ا لتحليل  ا م  باستخدا ه  مليا ا

األول  لنوع  ا ه،  مليا ا من  نوعني  إلنتاج 

ميكن  لتي  ا و  مللوحة  ا لية  عا ه  مليا ا

ه  مليا ا لثاين  ا لنوع  ا و  ملح،  إىل  تحويلها 

سكبها  ميكن  لتي  ا و  مللوحة  ا قليلة 

ألغراض  مها  استخدا أو  لبحر  ا ه  ميا إىل 

أخرى.

بالشكر  العنزي  د.  توجه  الندوة  ختام  ويف 

عىل  العلمي  للتقدم  الكويت  ملؤسسة 

املرشوع.    لهذا  دعمها 

الندوة  الكويت  بجامعة  األبحاث  قطاع  أقـام 
 Electrodialysis Systems for العلمية 

الجيل  مرشوع  ملناقشة    Desalination
بهدف  اإلدارة  و  البحر  مياه  لتحلية  القادم 

من  بتمويل  وذلك  واالستدامة،  الكفاءة 

والتي  العلمي،  للتقدم  الكويت  مؤسسة 

قسم  رئيس  العنزي  بدر  د.  فيها  حارض 

الحياتية،  العلوم  كلية  يف  البيئية  التقنية 

رشكة  من  التيمريي  باتريك  د.  املتحدث  و 

بكلية  وذلك  األملانية،    Pccell  GmbH

الجامعي  الحرم  يف  الحياتية   العلوم 

. يلية لعد با

تأيت  الدراسة  هذه  أن  العنزي  د.  أفاد  و 

امللوحة  شديدة  املياه  إدارة  من  كجزء 

الكبري  للمرشوع  تابعة  مبتكرة  طرق  بعدة 
Next Generation Brine Desalina-
tion and Management for Efficien-

  cy, Reliability, and Sustainability
األمريكية    ”MIT“ جامعة  مع  بالتعاون 

الكويت  مؤسسة  من  بدعم  املرموقة 

العلمي. للتقدم 

سلطت  الندوة   أن  العنزي  د.  أوضح  و 

التحليل  تقنية  استخدام  عىل  الضوء 

البيئية  اآلثار  وتخفيف  ملعالجة  الكهربايئ 

شديدة  املياة  سكب  استمرار  من  الناتجة 

مياهنا  يف  املياه  تقطري  محطات  من  امللوحة 

شديدة  املياه  سكب  أن  مبيناً  اإلقليمية، 

املياه  تقطري  محطات  من  الناتجة  امللوحة 

و  امللحي  التلوث  بسبب  بيئية  آثار  له 

الكيميائية  املواد  بقايا  و  الحراري  التلوث 

إىل  إضافة  املقطرات،  كفاءة  لرفع  املضافة 

تساعد  ال  الساحلية  شواطئنا  طبيعة  أن 

طبيعياً  البيئية  اآلثار  هذه  تخفيف  عىل 

هرمز  مضيق  عن  البعيد  وموقعها  لضحالتها 

القادمة  النظيفة  البحر  ملياه  الوحيد  املصدر 

تدفق  انخفاض  وكذلك  الهندي،  املحيط  من 

كبري. بشكل  العرب  شط  مياه 

  

   

ندوة تحلية مياه البحر 

  

   

  

   

”

”

”

”

عملية تحلية مياه البحر

األحباث  قطاع 

الكويت  جبامعة 

“مشروع  أقام ندوة 

القادم  اجليل 

البحر” مياه  لتحلية 
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اإلجمالي
أكثر من 10,000 10,000 - 4001 أقل من 4001

حالة المشروع

 (%52.8) 355 143 29 183 جار
 (%20.6) 138 30 14 94 مستكمل

 (%26.6) 179 97 38 44 قيد الدراسة
270 81 321 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس 2018 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

  

(%47.8)

الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي 2017 /2018
)1 سبتمبر  2017 إلى 31 أغسطس 2018(*

* يشمل كليات اآلداب، العلوم اإلدارية، التربية، الحقوق، الشريعة والعلوم االجتماعية.  

672
(%52.2)351

(%12)(%40.2)

للكليات  البحثي  النشاط  أظهر  
األكادميي  العام  منتصف  حتى 

بلغ  حيث  ملحوظاً،  منواً   2018/2017

تعكس  مرشوعاً   672 األبحاث  إجاميل 

املؤسسية،  األبحاث  مجال  حيوية 

العلمي  اإلنتاج  من  باملزيد  وتعد 

خالل  ومن  املستقبل.  يف  والبحثي 

جوانبه  ورصد  البحثي  النشاط  متابعة 

 672 إجاميل  القطاع  سجل  املتعددة، 

مراحل  مختلف  يف  بحثياً  مرشوعاً 

وقيد  ومستكمل  جاٍر  مابني  التطور 

أغسطس  حتى  واالعتامد  الدراسة 

املشاريع  إجاميل  أظهر  وقد   .2018

عىل  الكليات  اعتامد  ارتفاع  البحثية 

نظام  يف  املتاحة  واملوارد  التسهيالت 

األبحاث  لقطاع  التابع  األبحاث  دعم 

يف  البحثية  اهتامماتهم  متابعة  يف 

ويف  والتطبيقية،  األساسية  العلوم 

ويقدم  اإلنسانية.  والعلوم  اآلداب 

والشراكات  البحثي  التعاون  قاعدة  لتوسعة  يسعى  القطاع 
الحكومية  القطاعات  مع  جديدة  اتفاقيات  وعقد  العلمية 

المعقدة  العلمية  القضايا  لمعالجة  والخاصة 
المشتركة األبحاث  من خالل 

  تعزيز التصنيف العالمي لجامعة الكويت يتطلب إشراك 
الكليات  في األبحاث المتقدمة والمبتكرة بشكٍل أكبر 

لرفع مستوى الجودة وترسيخ المكانة المؤسسية

 

  

   

KU- PAAET MOU   

إحصائيات أبحاث    
الكليات

)29 ص   ...... )تتمة    
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( لمستكملة ا و  ية  ر لجا (ا

                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

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

22 5 17 3 9 - 2 2 6 العلوم الطبية المساعدة

4 1 3 - 1 1 - - 2 العمارة

17 2 15 2 4 - 6 - 5 اآلداب

37 8 29 4 8 1 7 3 14 العلوم اإلدارية

37 7 30 2 3 1 9 4 18 علوم وهندسة الحاسوب

18 2 16 1 4 - 1 1 11 طب األسنان

11 4 7 - 3 4 - 1 3 التربية

95 41 54 30 16 3 8 8 30 الهندسة والبترول

1 - 1 - - - 1 - - الحقوق

23 7 16 5 1 - 6 2 9 العلوم الحياتية

124 28 96 9 12 3 21 16 63 الطب

34 4 30 2 4 - 4 2 22 الصيدلة

190 46 144 18 27 4 38 24 79 العلوم

31 - 31 - 8 - 12 - 11 الشريعة

28 - 28 - 3 - 6 - 19 العلوم االجتماعية

672 155 517 76 103 13 125 63 292 اإلجمالي

الجدول رقم 2 (أ).  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر التمويل  2018/2017
)1 سبتمبر  2017 إلى 31  أغسطس 2018(

*     املصدر :  قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس 2018.     
**   المؤسسات الخارجية.      

672
672 179 138 355

518493

فئات  عرش  تحت  الدعم  األبحاث  قطاع 

تحت  التمويل  يوفر  كام  البحثية،  املنح  من 

املشاريع  احتياجات  لتلبية  مستويات  ثالثة 

عملية  وتنظم  والكبرية.  واملتوسطة  الصغرية 

وثقها  محددة  وقوانني  قواعد  املنح  تقديم 

نسبة  أعىل  د.ك.(   4001 من  )أقل  امليزانية 

مرشوعاً   321 بلغت  التي  املشاريع  من 

امليزانية  من  األعىل  الفئة  تلتها   ،)%47.8(

مرشوعاً   270 بعدد  وأكرث(  د.ك.   10000(

تحت   )%12( مرشوعاً   81 ثم   ،)%40.2(

 –  4001 من   ( امليزانية  من  الوسطى  الفئة 

إىل 10000 د.ك. (.

الوسطى  امليزانية  فئتا  مشاريع  فاقت  وقد 

 52.2  – مرشوعاً   351( مجتمعة  واألعىل 

)30 ص   ...... )تتمة    

       

قواعد  دليل  يف  األبحاث  قطاع 

العلمي،  البحث  دعم  وإجراءات 

التي  القوانني  عىل  يحتوي  حيث 

التخطيط  عىل  الباحثني  تساعد 

البحثية  مشاريعهم  إلنجاز  السليم 

املتاحة.  واملوارد  للوائح  وفقاً 

لتوسعة  الدائم  سعيه  ضوء  ويف 

مجال  يف  الكليات  مشاركة  نطاق 

القطاع  يعكف  املمولة،  األبحاث 

مراجعة  عىل  الحايل  الوقت  يف 

لجعل  الحالية  واإلجراءات  اللوائح 

وجذباً  مرونة  أكرث  الدعم  نظام 

املنح  من  لالستفادة  للباحثني 

طموحاتهم  تحقيق  يف  املتاحة 

إسرتاتيجية  تقوم  لذلك،  العلمية. 

ثقة  تعزيز  عىل  األبحاث  قطاع 

األبحاث،  دعم  نظام  يف  الباحثني 

مع  التواصل  جسور  وبناء 

مع  الرشاكات  وتطوير  الكليات، 

بيئة  وخلق  الخارجية،  املؤسسات 

تعمل  العلمي  للبحث  محفزة 

إنجاز  عىل  الكليات  تشجيع  عىل 

واملتقدمة.  املبتكرة  األبحاث 

وتتضح هذه اإلسرتاتيجية من خالل 

التدريس  هيئة  أعضاء  أبحاث  عدد 

حيث  محددة،  زمنية  فرتة  خالل 

البحثي  النشاط  استعراض  سيتم 

حتى  لإلحصائيات  وفقاً  املؤسيس 

هذه  عىل  وبناًء   .2018 أغسطس 

عدد  إجاميل  بلغ  اإلحصائيات، 

منها  بحثياً  مرشوعاً   672 املشاريع 

و   ،)%  52.8( جارياً  مرشوعاً   355

 ،)%20.6( مستكماًل  مرشوعاً   138

الدراسة  قيد  مرشوعاً   179 و 

أما   .)1 رقم  )الجدول   )%26.6(

التمويل،  مستويات  حيث  من 

من  األقل  الفئة  شهدت  فقد 

(%73.3(

(%26.7 (
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اإلجمالي
العام

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

السنوات

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

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

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

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

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

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

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

493 138 355 59 138 31 123 11 38 37 56 2018/2017

1194 2932 393 1111 342 970 159 385 300 466 اإلجمالي

الجدول رقم 2 (ب): 8 سنوات من المشاريع الجارية والمستكملة حسب مجموعات الكليات
(2011/2010،و 2012/2011،و 2013/2012،و 2014/2013،و 2015/2014،و 2016/2015،و 2017/2016،و2018/2017)

4126

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

*** يشمل كلية العلوم الحياتية و كلية العلوم.

إىل  امليزانية  من  األقل  الفئة  مشاريع   )%

نحو  الكليات  ميل  يعكس  مام  ما،  حٍد 

والنطاق  الكبرية  امليزانيات  ذات  املشاريع 

تزايد  ومع  املتعددة.  واألهداف  الواسع 

امليزانية  فئات  ضمن  الواقعة  املشاريع  عدد 

ارتفاع  األبحاث  قطاع  يتوقع  املرتفعة، 

التخصصات  ذات  الشاملة  الدراسات  نسبة 

       

الطب  كلية  تليها  مرشوعاً(،   190( العلوم 

والبرتول  الهندسة  كلية  ثم  مرشوعاً(،   124(

مشاريع  مجموع  بلغ  حيث  مرشوعاً(،   95(

مشاريع   409 مجتمعة  الكليات  أبحاث هذه 

بقية  توزعت  حني  يف  ومستكملة،  جارية 

مبجموع  األخرى  الكليات  عىل  البحثية  املنح 

أبحاث بلغ 263 مرشوعاً )الجدول 2أ(، وقد 

هذه  من  الدراسة  قيد  املشاريع  استثناء  تم 

لتصبح  منحها  اعتامد  يتم  حتى  اإلحصائية 

قيد  مرشوعاً   179 وينتظر  جارية.  مشاريع 

الدعم،  عىل  املوافقة   )% الدراسة)26.7 

أكرب  والبرتول  الهندسة  كلية  قدمت  حيث 

فالطب   ،)45( العلوم  تليها   ،)46( منها  عدٍد 

يتامىش  مام  مستقباًل،  املتعددة 

املجتمع  حاجات  تلبية  مع 

ملواجهة  الدراسات  هذه  ملثل 

وإيجاد  املعارصة  التحديات 

للمشكالت  املالمئة  الحلول 

إطار  ضمن  يقع  ما  وهو  امللحة، 

وأهدافه  األبحاث  قطاع  مهمة 

لتحقيق  الساعية  اإلسرتاتيجية 

الخاصة  املؤسسية  التطلعات 

لجامعة  العلمية  املكانة  برفع 

العاملي.  وتصنيفها  الكويت 

مستويات  حيث  من  أما 

إىل  اإلحصائيات  تشري  التمويل، 

امليزانية  من  األقل  الفئة  تصدر 

 ،)%  47.8( مرشوعاً   321 بعدد 

امليزانية  من  األعىل  الفئة  تليها 

 ،)%40.2( مرشوعاً   270 بعدد 

الكليات  توجه  يوضح  مام 

محدودة  األبحاث  إنجاز  نحو 

زمنية  مدة  وتستغرق  األهداف 

.)1 رقم  )الجدول  أقرص 

استفادة  اإلحصائيات  وتوضح 

التي  املنح  من  الكليات  جميع 

عىل  األبحاث،  قطاع  يقدمها 

مستويات  تفاوت  من  الرغم 

نظرة  ويف  البحثية.  مشاركاتها 

للكليات  البحثي  لألداء  تحليلية 

الجارية  األبحاث  حيث  من 

 52.8( مرشوعاً   355 بلغت  التي 

بلغت  التي  واملستكملة   ،)%

نرى   ،)%  20.6( مرشوعاً   138

املنح  من  املستفيدين  أكرب  أن 

كلية  هي  العام  خالل  البحثية 

)31 ص   ...... )تتمة    
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اإلجمالي
قيد الدراسة مستكمل جار

الكلية
     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

22 8 2 2 1 - 1 5 2 1 العلوم الطبية المساعدة

4 - - 1 1 - - - - 2 العمارة

17 - 3 3 - - 6 - - 5 اآلداب

37 1 5 6 - 1 7 - 3 14 العلوم اإلدارية

37 2 2 1 4 - 6 8 3 11 علوم وهندسة الحاسوب

18 1 1 3 - - 1 5 1 6 طب األسنان

11 - 1 2 1 1 2 1 - 3 التربية

95 31 8 7 5 2 4 18 5 15 الهندسة والبترول

1 - - - - - 1 - - - الحقوق

23 5 1 - 1 4 1 3 1 7 العلوم الحياتية

124 18 2 1 6 1 17 40 3 36 الطب

34 4 2 - - - 4 6 1 17 الصيدلة

190 26 10 9 11 5 26 57 6 40 العلوم

31 - - 8 - - 12 - - 11 الشريعة

28 1 1 1 - - 6 - 4 15 العلوم االجتماعية

672 97 38 44 30 14 94 143 29 183 اإلجمالي

الجدول رقم 3:  حالة المشاريع* حسب الكلية ومستويات**  التمويل  2018/2017
)2018 31 أغسطس  إلى   2017 سبتمبر    1(

355138179

*     املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 أغسطس 2018.  
***    القيمة بالدينار الكويتي.  

672

اإلدارية والعلوم  العلوم  )21(، وتساوت كليتا 

 ،)8( فالرشيعة   ،)12( املساعدة  الطبية 

والصيدلة  الحياتية  والعلوم  اآلداب  وكليات 

وطب  الحاسوب  وهندسة  فعلوم   ،)6(

االجتامعية  والعلوم  والرتبية   ،)5( األسنان 

ومع  العامرة.  لكلية  واحد  ومرشوٌع   ،)3(

مشاركة  نسبة  سرتتفع  األكادميي،  العام  سري 

قيد  املشاريع  اعتامد  يتم  عندما  الكليات 

املشاركات  مستوى  من  سريفع  مام  الدراسة، 

أدائها  عىل  ذلك  فينعكس  للكليات  البحثية 

البحثية. ومخرجاتها 

مجال  يف  الكليات  ملشاركة  بالنسبة  أما 

مرشوعاً   355 بلغت  فقد  الجارية  األبحاث 

بها  العمل  يسري   )%  52.8( جارياً 

 .2018/2017 العام  خالل  فعال  بشكل 

نرى  الكليات،  عىل  العدد  هذا  وبتوزيع 

وعلوم  )العامرة،  العلوم  كليات  أداء  أن 

الحياتية،  والعلوم  الحاسوب،  وهندسة 

الكليات،  باقي  أداء  فاق  قد  والعلوم( 

 138 مجتمعة  أبحاثها  بلغت  حيث 

       

)32 ص   ...... )تتمة    

تليها  جارياً،  مرشوعاً 

العلوم  مركز  كليات 

وطب  )الطب،  الطبية 

والصيدلة،  األسنان، 

الطبية  والعلوم 

بعدد  املساعدة( 

جارياً،  مرشوعاً   123

اآلداب  كليات  ثم 

)اآلداب،  واإلنسانيات 

اإلدارية،  والعلوم 

والحقوق،  والرتبية، 

والعلوم  والرشيعة، 

 56 بإجاميل  االجتامعية( 

وختاماً  جارياً،  مرشوعاً 

والبرتول  الهندسة  كلية 

مرشوعاً   38 بعدد 

2ب(.  )الجدول  جارياً 

رقم  الجدول  ويوضح 

املشاريع  حالة   )3(

الكلية  حسب  الجارية 

التمويل،  ومستوى 

الرتكيز  يتضح  حيث 

تحت  للمشاريع  األكرب 

امليزانية  من  األقل  الفئة 

بينام  مرشوعاً(،   183(

املشاريع  إجاميل  بلغ 

هذه  تحت  املستكملة 

مرشوعاً(.   94( الفئة 

لتصنيف  بالنسبة  أما 

املستكملة  املشاريع 

الكليات،  حيث  من 

كليات  حققت  فقد 

من  عدد  أعىل  العلوم 

املستكملة  املشاريع 

(%20.6) (%52.8)(%26.6)
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الجدول رقم 4. إجمالي مشاريع األبحاث الجارية والمستكملة حسب مصدر التمويل 2017 / 2018
)2018 أغسطس   31 إلى   2017 سبتمبر    1 (

اإلجمالي SHOFU ASTRA 
ZENECA

 معهد الكويت و
ماساشوسيتس للتكنولوجيا

 مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي

جامعة الكويت  الكلية

10 - - - 2 8 العلوم الطبية المساعدة
3 - - - 1 2 العمارة

11 - - - - 11 اآلداب

25 - - - 4 21 العلوم اإلدارية

32 - - - 5 27  علوم وهندسة
الحاسوب

13 1 - - - 12 طب األسنان

8 - - - 1 7 التربية

49 - - 1 10 38 الهندسة والبترول

1 - - - - 1 الحقوق

17 - - 1 1 15 العلوم الحياتية

103 - 1 1 17 84 الطب

28 - - - 2 26 الصيدلة

145 - - 1 27 117 العلوم

23 - - - - 23 الشريعة

25 - - - - 25 العلوم االجتماعية

493 1 1 4 70 417 اإلجمالي

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 أغسطس 2018 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     

493
76 (%84.6)

417

(%15.4)

 ، مرشوعاً  59 بلغ 

اآلداب  كليات  تليها 

 37 بعدد  واإلنسانيات 

كليات  ثم  مرشوعاً، 

الطبية  العلوم  مركز 

مرشوعاً،   31 بعدد 

بعدد  الهندسة  وكلية 

)الجدول  مرشوعاً   11

.)3

األبحاث  متويل  ويعترب 

يف  أساسياً  عاماًل 

البحث  استمرارية 

جامعة  يف  العلمي 

يعتمد  حيث  الكويت، 

األبحاث  دعم  نظام 

يقدمه  الذي  العلمية 

قناتني  عىل  القطاع 

توفري  يف  رئيستني 

جامعة  هام  الدعم 

واملؤسسات  الكويت 

وتشري  الخارجية. 

إىل  اإلحصائيات 

مرشوعاً   493 حصول 

منها  التمويل،  عىل  ومستكماًل  جارياً 

الكويت  بتمويل جامعة  417 مرشوعاً 

 )%15.4( مرشوعاً  و76   ،)%84.6(

خارجية  مؤسسات  أربع  بتمويل 

يف  متميزون  رشكاء  القطاع  يعتربهم 

يف  والبحثية  العلمية  املسرية  دعم 

 .)4 رقم  )الجدول  الكويت  جامعة 

عىل  الخارجية  املنح  توزعت  وقد 

الطبية  والعلوم   ،)26( العلوم  كليات 

 ،)11( والبرتول  والهندسة   ،)24(
كانت  حيث   ،)5( واإلنسانيات  واآلداب 

أكرب  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة 

العدد  بتمويلها  الخارجية  التمويل  جهات 

ثم  مرشوعاً(،   70( املشاريع  من  األكرب 

للتكنولوجيا  الكويت-ماساشوسيتس  معهد 

رشكتي  من  كل  مولت  حني  يف  مشاريع(،   4(

واحداً  مرشوعاً   Shofu و   AstraZeneca

ضوء  ويف   .)4 رقم  )الجدول  منهام  لكٍل 

رشاكاته  شبكة  تعزيز  نحو  القطاع  سعي 

الخارجي،  للدعم  الحاجة  ستزداد  البحثية، 

 179 الدراسة  قيد  املشاريع  عدد  بلغ  حيث 

دعم  تنتظر  مشاريع   103 منها  مرشوعاً، 

للتمويل  مرشوعاً  و76  الكويت،  جامعة 

عىل  يدل  مام  2أ(،  رقم  )الجدول  الخارجي 

املشرتكة،  األبحاث  إنجاز  نحو  الكليات  توجه 

األبحاث  قطاع  إسرتاتيجية  مع  ويتامىش 

        

من  البحثية  الرشاكات  تعزيز  عىل  القامئة 

مع  والتعاون  الجديدة  االتفاقيات  خالل 

املختلفة.  القطاعات 

 

تحت  البحثية  املنح  األبحاث  قطاع  ويقدم 

يالئم  ما  الباحثون  منها  يختار  فئات  عرش 

رقم  الجدول  ويعرض  البحثية،  احتياجاتهم 

واملستكملة  الجارية  املشاريع  توزيع  )5أ( 

)33 ص   ...... )تتمة    



أكتوبر 2018

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

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

الكلية

10 - - 2 - 1 1 1 5 العلوم الطبية المساعدة
3 - - 1 - - - 2 - العمارة

11 - - - - - - 5 6 اآلداب
25 - - 4 - - - 4 17 العلوم اإلدارية
32 - 1 5 1 1 2 2 20 علوم وهندسة الحاسوب
13 - 1 1 - - - - 11 طب األسنان
8 - - 1 - - 1 1 5 التربية

49 - - 11 4 - 7 6 21 الهندسة والبترول
1 - - - - - - 1 - الحقوق

17 - - 2 - 4 2 - 9 العلوم الحياتية
103 1 1 19 1 35 4 8 34 الطب
28 - - 2 - 12 2 1 11 الصيدلة
145 1 1 28 11 11 - 9 75 العلوم
23 - - - - - - 7 16 الشريعة
25 - - - - - 2 - 23 العلوم االجتماعية

493 2 4 76 17 68 26 47 253 اإلجمالي

الجدول رقم 5 (أ): مشاريع األبحاث الجارية والمستكملة حسب فئات المنح 2017 / 2018
)2018 أغسطس    31 إلى   2017 سبتمبر    1 (

*       املصدر : كورا، البيانات حتى  31 أغسطس 2018.     

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

  م.أ.خ      =  مشاريع األبحاث الخارجية    م.أ.ط     = مشاريع أبحاث طلبة الدراسات العليا
م.و.م.ت    =  مشاريع الوحدات والمختبرات البحثية التخّصصية                    م.ب.م     = المشروع البحثي المشترك مع دولمجلس التعاون

493 (51.4%((9.5%((5.3%((13.8%((3.4%((15.4%((0.8%((0.4%(

وقد  الفئات.  هذه  عىل 

من  نسبة  أعىل  القطاع  رصد 

مشاريع  فئة  تحت  املشاريع 

بلغت  التي  الجامعة  أبحاث 

يف   ،)% 51.4( 253 مرشوعاً 

املشاريع  بقية  توزعت  حني 

عىل  األخرى  الفئات  عىل 

مرشوعاً   76  : التايل  النحو 

فئة  تحت   )%15.4(

الخارجية،  األبحاث  مشاريع 

 )%13.8( مرشوعاً  و68 

أبحاث  مشاريع  فئة  تحت 

العليا،  الدراسات  طلبة 

 )%9.5( مرشوعاً   47 و 

البحث  سلفة  فئة  تحت 

مرشوعاً   26 و  التمهيدي، 

مشاريع  فئة  تحت   )%5.3(

 17 و  األولويات،  أبحاث 

فئة  تحت   )%3.4( مرشوعاً 

العامة،  التسهيالت  مشاريع 

تحت   )%0.8( مشاريع   4 و 

الوحدات  مشاريع  فئة 

و  التخصصية،  واملختربات 
املشاريع  فئة  تحت   )%0.4( مرشوعان 

التعاون  مجلس  دول  مع  املشرتكة  البحثية 

حتى  اإلحصائيات  تسجل  ومل  الخليجي، 

فئة  ضمن  مرشوع  أي  العام  منتصف 

الجامعة. خدمة  مشاريع 

 

األبحاث  مشاريع  من  األعىل  النسبة  وجاءت 

تشكل  التي  الجامعة  أبحاث  فئة  تحت 

فئات  أما  األبحاث.  دعم  لنظام  األساس  حجر 

بأهداف  فتختص  األخرى  األبحاث  مشاريع 

التمهيدي،  البحث  سلفة  مثل  محددة 

واألبحاث  العليا،  الدراسات  طلبة  وأبحاث 

تستهدف  حيث  والتخصصية،  التحليلية 

املثال  سبيل  عىل  التمهيدي  البحث  سلفة 

توجه  بينام  الجدد،  التدريس  هيئة  اعضاء 

العليا  الدراسات  طلبة  أبحاث  مشاريع  سلفة 

درجتي  يف  أبحاثهم  يواصلون  الذين  للطلبة 

املاجستري والدكتوراه، كام تهدف فئة مشاريع 

املعدات  تطوير  إىل  العامة  التسهيالت 

ت  ا لتجهيز ا و

األبحاث  إلنجاز 

و  التجريبية 

. ملتعمقة ا

الجدول  أما 

فيقدم  )5ب( 

ت  ئيا حصا إ

قيد  املشاريع 

تحت  الدراسة 

فئات  مختلف 

حيث  املنح، 

عىل  توزعت 

مشاريع  فئة 

الجامعة  أبحاث 

 – مرشوعاً   75(
 76( الخارجية  املشاريع  وفئة   ،)%41.9

أبحاث  مشاريع  وفئة   ،)%  42.4  – مرشوعاً 

وفئة   ،)%7.9  – مرشوعاً   14( األولويات 

العليا  الدراسات  طلبة  أبحاث  مشاريع 

مشاريع  وفئة   ،)%  4.5  – مشاريع   8(

 ،)%  2.8  – مشاريع   5( العامة  التسهيالت 

)مرشوع  الوطنية  األبحاث  مشاريع  وفئة 

واحد – 0.5 %(.
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الــمــنــح اإلجماليفـــئــات 
م.أ.و م.أ.خ م.ت.ع م.أ.ط م.أ.أ م.أ.ج

الكلية

12 - 3 - - 1 8 العلوم الطبية المساعدة

1 - - - - 1 - العمارة

6 - 2 - - - 4 اآلداب

12 - 4 1 - - 7 العلوم اإلدارية

5 - 2 - - - 3 علوم وهندسة الحاسوب

5 - 1 - - - 4 طب األسنان

3 1 - - - 1 1 التربية

46 - 30 - - 6 10 الهندسة والبترول

- - - - - - - الحقوق

6 - 5 - - - 1 العلوم الحياتية

21 - 9 3 2 1 6 الطب

6 - 2 - 2 1 1 الصيدلة

45 - 18 1 4 2 20 العلوم

8 - - - - - 8 الشريعة

3 - - - - 1 2 العلوم االجتماعية

179 1 76 5 8 14 75 اإلجمالي

الجدول رقم 5 (ب): مشاريع األبحاث الجارية والمستكملة حسب فئات المنح 2017 / 2018
)2018 أغسطس    31 إلى   2017 سبتمبر    1 (

*       املصدر : كورا، البيانات حتى  31 أغسطس 2018.      

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

                                 

179 (%0.5) (%42.4) (%2.8) (%4.5) (%41.9)(%7.9)

البحثية  اإلنتاجية  وتعترب 

أنواع  لجميع  أساسياً  متطلباً 

كافة  عىل  يشرتط  إذ  املنح، 

املمولة  األبحاث  مشاريع 

علمية  نتائج  إىل  التوصل 

للنرش  تؤهلها  قيمة  ذات 

عاملية  علمية  مجالت  يف 

تأثري  عامل  ذات  محكمة 

حيث   ،JCR لتصنيف  وفقاً 

املجالت  هذه  يف  نرشها  يدل 

املخرجات  جودة  عىل 

املستكملة.  لألبحاث  البحثية 

األبحاث  قطاع  يعمل  لذلك، 

جودة  تعزيز  عىل  باستمرار 

خالل  من  الجامعية  األبحاث 

إعدادها  تم  تقييم  آلية 

األبحاث  جودة  لضامن  بعناية 

األداء  يظهر  حيث  املنجزة، 

عىل  بناًء  للمرشوع  العام 

املجالت  أبرز  يف  ظهوره 

املحكمة.  العلمية 

نظرة  )6أ(  الجدول  ويقدم 

من  املنشورة  لألوراق  مقارنة 

مدى  عىل  املمولة  املشاريع 

السبع  التقوميية  السنوات 

 ،)2018-2012( املاضية 

مستويات  يوضح  حيث 

كلية  كل  حققتها  التي  األداء 

أبحاثها  حيث  من  حدة  عىل 

من  وابتداًء   . سنوياً املنشورة 

إجاميل  كان   ،2012 العام 

بحثاً   141 البحثية  اإلنتاجية 

منشوراً  بحثاً   163 و  منشوراً، 

بحثاً  و144   ،2013 العام  يف 

 ،2014 العام  يف  منشوراً 

       
 

و121   ،2016 يف  و144   ،2015 يف  و114 

األخذ  العام 2018، مع  يف 2017، و 46 يف 

يف  املنشورة  األبحاث  عدد  أن  االعتبار  يف 

لتباين  نظراً  لالزدياد  قابل  الحايل  العام 

املختلفة.  املجالت  يف  النرش  مواعيد 

منشورة  أبحاثاً  الكليات  جميع  وحققت 

أن  إال  عالية،  علمية  وقيمة  أهمية  ذات 

ملحوظاً  عدداً  سجلت  قد  الكليات  بعض 

السنوات  خالل  املنشورة  األبحاث  من 

والطب  العلوم  هي  املاضية  السبع 

بأعداد  متيزت  حيث  والبرتول،  والهندسة 

املجالت  يف  املنشورة  األبحاث  من  كبرية 

التأثري. عامل  ذات  املحكمة  العاملية 

األبحاث  يف  الجودة  مبؤرش  يتعلق  فيام  أما 
)35 ص   ...... )تتمة    
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الــمــنــح فـــئــات 
اإلجمالي 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الكلية

22 1 1 4 2 6 6 2 العلوم الطبية المساعدة
- - - - - - - - العمارة

24 - 3 6 5 2 4 4 اآلداب
34 4 5 7 6 7 3 2 العلوم اإلدارية
16 1 7 5 2 1 - -  علوم وهندسة

الحاسوب
50 2 6 12 6 8 8 8 طب األسنان
18 - 3 4 2 4 4 1 التربية
122 7 10 21 17 24 22 21 الهندسة والبترول

- - - - - - - - الحقوق
33 3 3 2 1 2 10 12 العلوم الحياتية
187 6 31 29 29 29 33 30 الطب
34 1 5 5 5 5 8 5 الصيدلة
286 20 41 41 35 50 53 46 العلوم
14 1 3 1 1 2 3 3 الشريعة
33 - 3 7 3 4 9 7 العلوم االجتماعية

873 46 121 144 114 144 163 141 اإلجمالي

الجدول رقم 6 (أ): األوراق البحثية المنشورة الناتجة عن األبحاث الممولة
)2018                  مقارنة بين 7 سنوات تقويمية )2012 - 

873

       

لجامعة  املمولة 

الجهود  فإن  الكويت، 

يبذلها  التي  الحثيثة 

هذا  يف  األبحاث  قطاع 

يف  واملتمثلة  السياق 

البحثية  املكافآت  منح 

لدعم  التشجيعية 

قد  الجودة  عامل 

استمرارية  يف  أمثرت 

مؤرش  وتطور  ارتفاع 

املشاريع  يف  الجودة 

وتعمل  البحثية. 

عىل  املكافآت  هذه 

هيئة  أعضاء  تشجيع 

وتحفيزهم  التدريس 

املتواصل  السعي  عىل 

مستوى  عىل  للحفاظ 

يف  العالية  الجودة 

العلمية،  أبحاثهم 

املجالت  واستهداف 

عامل  ذات  العاملية 

والتصنيف  التأثري 

لنرش   JCR فهرس  حسب  العايل 

مام  املمولة،  أبحاثهم  مخرجات 

أبحاث  جودة  عىل  بالشك  سينعكس 

 . عاملياً وحضورها  الكويت  جامعة 

إجاميل  )6ب(  الجدول  ويقدم 

ألعضاء  املنشورة  البحثية  األوراق 

األبحاث  عن  التدريس  هيئة 

سنوات   8 مدى  عىل  املمولة 

حيث   ،)2018-2011( تقوميية 

 864 منشوراً،  بحثاً   1042 بلغت 

أفضل  يف  نرشت   )%  83( منها  بحثاً 

ذات  املحكمة  العاملية  املجالت 

 178 و   ،)Q4  –  Q1( التأثري  عامل 

)17 %( نرشت يف مجالت غري  بحثاً 

أما  تأثري(.  عامل  )بدون  محكمة 

ظهر  الجودة،  مبؤرش  يتعلق  فيام 

أبحاث  عن  نتج  منشوراً  بحثاً   333
العاملية  املجالت  أفضل  يف   )%  32( ممولة 

 ،)% 25-1(  Q1 التأثري عامل  ذات  املحكمة 

-26( Q2 يف )% و235 بحثاً منشوراً )22.6

يف   )%18.8( منشوراً  بحثاً   189  ،)%  50

منشورة  أبحاث   107 و   ،)%  75-51(  Q3

وتعكس   .)%  100-76(  Q4 يف   )%10.3(

أبحاث  يف  الجودة  مؤرشات  األرقام  هذه 

التدريس  هيئة  أعضاء  سعي  مع  الكليات، 

يف  أبحاثهم  مخرجات  لنرش  املتواصل 
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الجدول رقم 6 (ب): مجموع األبحاث الممولة المنشورة في المجالت ذات عامل التأثير والمصنفة حسب
 فهرس  JCR على 8 سنوات (2011 ،و 2012 ،و 2013 ،و 2014 ، 2015 ،و 2016 ،2017 ،و 2018)

اإلجمالي
العام 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 المجالت ذات 
عامل التأثير

%32
(333) 24 59 56 35 53 43 37 26 Q1

%22.6
(235) 11 23 30 38 32 32 33 36 Q2

%18.1
(189) 5 15 15 25 20 43 29 37 Q3

%10.3
(107) 1 4 17 9 19 17 18 22 Q4

41 101 118 107 124 135 117 121 اإلجمالي

177 5 20 26 17 20 29 24 37 د.ع.ت*

46 121 144 124 144 164 141 158 1,042اإلجمالي

%17
(178)

%83
(864)

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

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

      

املجالت  أفضل 

املحكمة  العاملية 

التأثري  عامل  ذات 

يف  جلياً  يظهر  كام 

األبحاث  إجاميل 

املجالت  يف  املنشورة 

الجودة  ذات 

 83  –  864( العالية 

رصد  تم  بينام   ،)%

ملحوظ  انخفاٍض 

األوراق  عدد  يف 

املنشورة  البحثية 

بدون  املجالت  يف 

 -178( تأثري  عامل 

وتوضح   .)%  17

تأثري  األرقام  هذه 

قطاع  سياسة 

تقييم  يف  األبحاث 

الجودة،  مستوى 

األثر  جانب  إىل 

للمكافآت  الكبري 

التشجيعية  البحثية 

مستوى  دعم  يف 

أبحاث  يف  الجودة 

تعزيز  عىل  يعمل  مام  الكليات، 

جامعة  ألبحاث  العاملي  الحضور 

يف  األساسية  املهمة  وهي  الكويت، 

ومع  األبحاث.  قطاع  إسرتاتيجية 

النرش  نحو  الكليات  اتجاه  تزايد 

وفقاً  املصنفة  املجالت  أفضل  يف 

بثبات  القطاع  يسري   ،JCR لفهرس 

العالية  الجودة  عامل  تحقيق  نحو 

املتطلب  وهو  الجامعية،  األبحاث  يف 

الرؤية  تحقيق  عملية  يف  الرئيس 

العاملية. تطلعاتها  وبلوغ  املؤسسية 

يف  األبحاث  دعم  نظام  ويخضع 

وإضافة  للمراجعة  الحالية  الفرتة 

أكرث  ليصبح  الالزمة  التعديالت  بعض 

الكليات  لباحثي  واستقطاباً  مرونة 

اإلجراءات  تبسيط  يتم  كام  املختلفة، 

و  الدعم  تقديم  عملية  لترسيع  واللوائح 

باستمرار  القطاع  ويسعى  املشاريع.  تنفيذ 

بشكل  والباحثني  الكليات  مع  للتواصل 

املتعلقة  املشاكل  جميع  لحل  مبارش 

بيئة  وخلق  األبحاث،  وتنفيذ  بتقديم 

ثقافة  ونرش  واالبتكار،  اإلبداع  تحفز 

العلمية  األسس  لتعزيز  العلمي  البحث 

إىل  الكويت  بجامعة  والوصول  املؤسسية، 

العامل.  حول  الجامعات  أفضل  مصاف 


