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امللصق العلمي

الهدف العام
تشــجيع الباحثــن الســتثمار خبراتهــم البحثيــة ومشــاركة زمالئهــم 
إلــى  إضافــًة  إليهــا،  التوصــل  مت  التــي  والنتائــج  األبحــاث  بهــذه 

والعلميــة. البحثيــة  طموحاتهــم  ملتابعــة  تشــجيعهم 

األهداف اخلاصة
توفيــر منبــر للباحثــن لتقــدمي أبحاثهــم اجلاريــة أو املنشــورة أو . 1

ــي. ــى املســتوى احملل القابلــة للنشــر عل
مختلــف . 2 يف  املشــتركة  األبحــاث  مشــاريع  وتســهيل  تشــجيع 

امللصــق. يــوم  يف  املشــاركة  والكليــات  األقســام 
حــث الباحثــن علــى إنتــاج األبحــاث ذات اجلــودة العاليــة مــن . 3

تشــجيعية  جوائــز  ومنحهــم  البحثــي  نشــاطهم  خــالل متييــز 
امللصقــات. ألفضــل 

واملؤسســات . 4 الوســط اجلامعــي  الباحثــن يف  تفعيــل مشــاركة 
البحثيــة احملليــة بإبــداء آرائهــم ومالحظاتهــم ملــا يقدمــه زمالئهــم 
ــي املشــترك. ــل البحث ــاج والعم مــن أبحــاث لتحســن جــودة اإلنت

حتفيــز أعضــاء الهيئــة املســاندة علــى االســتمرار يف البحــث . 5
العلمــي.

تشجيع طلبة الدراسات العليا على تقدمي أبحاثهم يف منتدى محلي.. 6
تنميــة أفــكار بحثيــة جديــدة من خــالل عقد ندوات أو محاضرات . 7

ملواضيع بحثية ذات صلة بالعمل األكادميي واملجتمعي.
تفعيل التعاون البحثي املشترك مع املؤسسات البحثية مثل معهد . 8

الكويت لألبحاث العلمية واملؤسسات البحثية احمللية األخرى.

املشاركون
يكون حق املشاركة يف يوم امللصق العلمي لفئة:

أعضاء الهيئة األكادميية.. 1
أعضاء الهيئة األكادميية املساندة.. 2
طلبة الدراسات العليا ومعيدي البعثة من جامعة الكويت.. 3
ــويت لألبحــاث العلميــة وغيرهــا مــن . 4 الباحثــون مــن معهــد الكـ

ــت  ــة الكوي ــع جامع ــط م ــي ترتب ــة الت ــة احمللي املؤسســات البحثي
باتفاقيــات تعــاون. 
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شروط املشاركة
أن يكــون موضــوع امللصــق العلمــي مــن أعمــال الباحــث خــالل . 1

ــة. ــد الفعالي ــن موع ــنتن م ــرة آخــر س فت
أن يتميز البحث باألصالة واجلودة العالية.. 2
أن يشتمل امللصق على عناصر البحث العلمي بإيجاز مفيد: . 3

عنوان البحث.  3.1
امللخص.  3.2
األهداف.  3.3

اإلطار النظري لألبحاث النوعية.  3.4
ــل  ــة، األدوات، اإلجــراءات، التحلي ــة البحــث )العين منهجي  3.5

النوعــي(. أو  النقــدي  أو  اإلحصائــي 
النتائــج وعرضهــا علــى شــكل جــداول أو رســوم بيانيــة أو   3.6

حتليــل نصــي يف األبحــاث النوعيــة.
التوصيات.  3.7

ذكر بعض املراجع.  3.8
ذكر مصدر التمويل للبحث املمول إن وجد.  3.9

يكون للباحث احلق يف املشاركة مبلصقن على األكثر.. 4
يســبق . 5 ولــم  جديــدة  املشــاركة  امللصقــات  تكــون  أن  يجــب 

املشــاركة بهــا يف مســابقات أكادمييــة أخــرى داخــل اجلامعــة 
خارجهــا. أو 

يجــب أن تكــون امللصقــات املشــاركة ناجتــة عــن أبحــاث جاريــة أو . 6
منشــورة أو مقبولــة للنشــر.

يجــب أن ال يكــون البحــث جــزءاً مــن رســالة الدكتــوراه أو رســالة . 7
املاجســتير بالنســبة للعضــو املشــارك.

العليــا . 8 الدراســات  كليــة  يف  املشــتركة  البرامــج  أبحــاث  تــدرج 
حتــت كليــة الدكتــور املشــرف عليهــا، أمــا معيــدي البعثــة فتــدرج 

أبحاثهــم حتــت الكليــة والقســم املبتعــث منــه.
يجــب أن يكــون الباحــث الرئيــس مــن جامعــة الكويــت، أو مــن . 9

املقدمــة  للملصقــات  املشــاركة  األخــرى  البحثيــة  املؤسســات 
ملشــاركن مــن هــذه اجلهــات.
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ميكــن الرجــوع إلــى منــاذج قطــاع األبحــاث لتصميــم امللصــق . 10
العلمــي باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة علــى املوقــع اإللكترونــي 

.https://ovpr.ku.edu.kw

يلتــزم الباحــث بتقــدمي تعهــد وإقــرار بقبول جميع الشــروط ســالفة . 11
الذكــر وعــدم مشــاركة امللصق مبســابقات أكادميية ســابقة.

إذا تبــن مخالفــة أي مــن الشــروط الســابقة، يتــم حرمــان املتقــدم . 12
مــن املشــاركة ملــدة ســنتن، وإن تكــررت املخالفــة يحــرم نهائيــاً مــن 
املشــاركة، كمــا يتــم ســحب اجلائــزة إن كان امللصــق الــذي تقــدم 

بــه فائــزاً بــأي مــن املراكــز الثالثــة األولــى.

تسليم امللصق
تســلم مــادة امللصــق عــن طريــق رابــط ملشــاركة املذكــور يف موقــع قطــاع 

األبحــاث بعــد التأكــد مــن اســتيفاء الشــروط أعــاله.
ملزيد من االستفسار يرجى االتصال على:

هاتف )24987832-24985297(.

آلية تقييم امللصقات
ــن أحــد . 1 ــي تتضم ــة املوحــدة الت ــاً لآللي ــم وفق ــة التقيي ــم عملي تت

ــاً مــن النقــاط كحــد  عشــر عنصــراً يحمــل كل منهــا عــدداً معين
ــغ ٪100. ــي يبل ــم إجمال ــدل تقيي ــى، مبع أعل

يتــم التقييــم بنــاًء علــى املعاييــر الــواردة يف اســتمارة التقييــم، . 2
ويتعــن حضــور الباحثــن لتقــدمي شــرح موجــز عــن البحــث عنــد 

احلاجــة.
يحبــذ أن تكــون األبحــاث ذات صلــة بدولــة الكويــت، مــع مراعــاة . 3

طبيعــة بعــض األقســام العلميــة.
عنــد مشــاركة أحــد أعضــاء جلنــة التقييــم أو أقاربــه يف يــوم . 4

اجلامعــة  مديــر  نائــب  بإبــالغ  اللجنــة  رئيــس  يقــوم  امللصــق، 
بــه.  آخــر  لألبحــاث الســتبدال 

يقــوم احملكــم بتوقيــع إقــرار وتعهــد علــى أنــه ليــس مــن املشــاركن . 5
يف أي ملصــق بــأي صفــة، وأنــه ســيقوم بتبليــغ رئيــس اللجنــة يف 

حالــة وجــود أحــد أقاربــه مــن املشــاركن.
نتائــج اللجــان يف اختيــار امللصــق الفائــز ســرية وال ميكــن االطــالع . 6

عليها.



6

اجلوائز
متنــح جوائــز ماليــة تشــجيعية للباحثــن احلائزيــن علــى املراكــز . 1

الثالثــة األولــى للفئــات التاليــة:
أعضــاء الهيئــة األكادمييــة: 1000 د.ك. للمراكــز الثالثــة   1.1

اآلتــي: النحــو  علــى  األولــى 
500 د.ك. للفائز باملركز األول.

300 د.ك. للفائز باملركز الثاني.
200 د.ك. للفائز باملركز الثالث.

الهيئــة األكادمييــة املســاندة: 800 د.ك. للمراكــز الثالثــة   1.2
النحــو اآلتــي: األولــى علــى 

350 د.ك. للفائز باملركز األول.
250 د.ك. للفائز باملركز الثاني.
200 د.ك. للفائز باملركز الثالث.

الثالثــة  للمراكــز  د.ك.   600 العليــا:  الدراســات  طلبــة   1.3
اآلتــي: النحــو  علــى  األولــى 
250 د.ك. للفائز باملركز األول.

200 د.ك. للفائز باملركز الثاني.
150 د.ك. للفائز باملركز الثالث.

متنــح دروع للباحثــن احلائزيــن علــى املراكــز الثالثــة األولــى لــكل . 2
فئــة.

متنــح شــهادات تقديــر جلميــع الباحثــن املشــاركن بفعاليــة يــوم . 3
امللصــق العلمــي.

املســابقة . 4 يف  املشــاركة  الفئــات  مــن  الفائزيــن  أســماء  توضــع 
وملخصــات أبحاثهــم علــى املوقــع اإللكترونــي لقطــاع األبحــاث 
واملوقــع اخلــاص بجامعــة الكويــت وموقــع مجلــة آفــاق اجلامعيــة.

توزيع درجات التقييم
يأتــي  ملــا  وفقــاً  علمــي  ملصــق  لــكل  التقييــم  درجــات  توزيــع  يتــم 
بقــرار مــن  100 درجــة، ويحــق لقطــاع األبحــاث تعديلهــا  مبجمــوع 

لذلــك. احلاجــة  دعــت  كلمــا  التنفيــذي  املكتــب 
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1- تصميم امللصق )20 درجة(
تصميم 
امللصق

هل مت إعداد امللصق بشكٍل جاذب ومرتب؟
هل مت استخدام األلوان، واخلطوط، 

والترتيب والعناوين بشكٍل مالئم؟
هل مت تنفيذ الرسوم البيانية واإليضاحية 

بشكٍل صحيح ومناسب؟ 
هل كان هناك أي أخطاء إمالئية أو نحوية؟

20

2- األصالة واألهمية )30 درجة(
هــل اتســم البحــث باألصالــة، واالبتكار األصالة

واإلبداع؟ 
هل احتوى على أفكار جديدة أو أساليب 

جديدة؟

15

هل للبحث أي أهمية / آثار على دولة األهمية
الكويت أو منطقة اخلليج؟

15

3- البحث واحملتوى )50 درجة(
معلومات 

امللصق
هل هناك أي مراجع؟

هل مت ترتيب املراجع بشكٍل صحيح؟
2

هل تتصف اخلالصة باإليجاز والوضوح اخلالصة
وسهولة القراءة؟ 

هل تصف جميع جوانب مشروع البحث؟
هل مت إيضاح الفكرة الرئيسة؟ 

هل تختصر أهم النتائج؟

10

هل تتصف املقدمة بالوضوح وسهولة املقدمة
القراءة؟ 

هل تقود إلى الفكرة الرئيسة للبحث؟

3

هل مت حتديد الغايات/ األهداف/ الدافع األهداف
بوضوح؟ 

هل مت تقدمي املوضوع للقارئ بوضوح؟

5
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هل مت عرض أسلوب البحث وشرحه األسلوب
بوضوح؟ 

هل يعتبر مالئماً ملشروع البحث هذا؟

10

هل تسير مجريات البحث بطريقة سلسة سير البحث
ومنطقية من البداية إلى النهاية؟

5

هل يعرض امللصق نتائج البحث؟ النتائج
هل مت عرضها بوضوح؟ 

هل ترتبط النتائج باألهداف؟ 
هل مت عرضها بشكٍل مالئم؟ )استخدام 

اجلداول والرسوم البيانية ... إلخ( 

10

هل يعرض امللصق اآلثار / اخلامتة / اخلامتة
نقاش هذه الدراسة؟

هل تتوافق مع نتائج الدراسة؟

5

معدل تقييم امللصق ) من 100 نقطة(
تصميم 
امللصق
)20(

األصالة 
واألهمية

)30(

البحث 
واحملتوى

)50(

املعدل الكلي

)100(


