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  تمهيد

يعتمد البحث العلمي في جامعة الكويت وبشكل أساسي 
بتوفير  الجامعة  وتقوم  التدريس،  هيئة  أعضاء  على 
المطلوبة  واإلمكانات  التحتية  والبنية  المناسبة  البيئة 
تقدمها  التي  المنح  العلمية من خالل  األبحاث  إلجراء 
المهام  لطبيعة  ونظرًا  األبحاث.  قطاع  عليها  وُيشرف 
الموكلة إلى أعضاء هيئة التدريس والمتمثلة بالتدريس 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع، يتعين توفير الطاقات 
وتشجع  المطلوب  الدعم  توفر  التي  المساندة  البشرية 
الباحثين على التميز وإجراء البحوث المتطورة. ومن 
الجدير بالذكر، أن البحث العلمي في الجامعات العالمية 
المرموقة يعتمد بقدر كبير على طلبة الدراسات العليا 
حديثي  الدكتوراه  حملة  من  المشاركين  والباحثين 

التخرج.

جامعة  في  البحثي  النشاط  وتعزيز  تنمية  وبهدف 
الكويت، وتشجيع الباحثين على تنمية قدراتهم العلمية 
والبحثية، تقدم قطاع األبحاث باقتراح استحداث منصب 
ما  “باحث  مسمى  تحت  الكويت  بجامعة  جديد  علمي 
.)Postdoctoral Researcher( الدكتوراه”  بعد 
ولهذا الغرض وافق مجلس الجامعة على اقتراح قطاع 
األبحاث باستحداث هذه الوظيفة وحدد المركز القانوني 
واإلداري  الوظيفي  الوضع  حيث  من  يشغلها  لمن 
مهام عملهم واختصاصاتهم وجهة  كما حدد  والمالي، 

تبعيتهم واإلشراف عليهم.
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أهداف البرنامج
الدكتــوراه  بعـد  ما  باحث  برنـامـج  يهـدف 
استقطاب  إلى   )Postdoctoral Researcher(
لتوفير  متخصصة  علمية  مجاالت  في  البحثية  الخبرات 
جامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  للباحثين  الدعم 
الكويت، بما يسهم في تعزيز ثقافة البحث العلمي واالرتقاء 
بجودة األبحاث بجامعة الكويت، مما يحقق رفع مكانتها 

وتعزيز سمعتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تعريف 
درجة  على  حصل  من  هو  الدكتوراه  بعد  ما  باحث 
البحثية  مهاراته  تطوير  في  ويرغب  حديثًا  الدكتوراه 
والمهنية وتعلم تقنيات جديدة، ويسهم في الوقت ذاته في 
العلمي. ويعمل باحث ما بعد  البحث  االرتقاء بمنظومة 
للمساهمة  تدريس  هيئة  عضو  إشراف  تحت  الدكتوراه 

في المشاريع البحثية وتوفير الدعم له. 
 

 التبعية

الجهة المناط بها إجراءات اختيار وتعيين باحث ما بعد 
الدكتوراه ، هي قطاع األبحاث. 

شروط التعيين
إن مهمة باحث ما بعد الدكتوراه هي المساهمة في إجراء 
إليه من مهام  يوكل  ما  إلى  باإلضافة  العلمية،  األبحاث 

تتعلق بهذا النشاط.

ويشترط في من يعين كباحث ما بعد الدكتوراه بجامعة 
الكويت: 

4



مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
برنامج  باحث ما بعد الدكتوراه

2014 

أن يكون محمود السيرة والئقًا صحيًا للقيام بمهامه. أ. 
 

ب. أن يكون حاصاًل على درجة الدكتوراه في التخصص 
المطلوب عن طريق االنتظام وليس باالنتساب.

ج. أال يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه 
أكثر من خمس سنوات. 

د. أن يكون حاصاًل على درجة اإلجازة الجامعية األولى 
ما  أو  جدًا  جيد  عن  يقل  ال  بتقدير  )البكالوريوس( 

يعادله من جامعة معتمدة لدى جامعة الكويت. 

مرموقة  جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  تكون  أن  هـ. 
ضمن الجامعات التي تم اعتمادها البتعاث مبعوثي 
جامعة الكويت، ويستثنى من ذلك الحاصلون على 

الدكتوراه من جامعة الكويت.

للنشر في  أو مقبولة  أبحاث منشورة  له   و. يفضل من 
مجالت علمية معتمدة وخاصة العالمية منها .

إجراءات الترشيح
- يكون الترشيح لمنصب باحث ما بعد الدكتوراه 
من قبل أحد الباحثين من أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت، على أن يكون متميزًا بالبحث 

العلمي ويشغل درجة أستاذ.

يكون  بحثي  بمشروع  الترشيح  يقترن  أن  يجب   -
 .)CoI( المرشح باحثًا مشاركًا فيه

التسهيالت  مشاريع  في  للعمل  الترشيح  يجوز   -
العامة شرط تقديم المرشح خطة عمل تتضمن 
مع  بالتنسيق  وذلك  بحثية،  لمشاريع  اقتراحات 
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العميد المساعد لألبحاث أو من ينوب عنه. 

إجراءات التعيين
يتم تعبئة نموذج طلب الترشيح من قبل الباحث    -
في  لألبحاث  المساعد  العميد  أو   )PI( الرئيس 
مشاريع  على  الترشيح  حال  في  المعنية  الكلية 

التسهيالت العامة.

في  األبحاث  لجنة  على  الترشيح  طلب  يعرض    -
القسم العلمي. 

يعرض طلب الترشيح على لجنة األبحاث في الكلية.   -

الترشيح  طلب  لألبحاث  المساعد  العميد  يرفع    -
إلى نائب مدير الجامعة لألبحاث.

المكتب  لجنة  على  الترشيح  طلب  يعرض    -
استيفاء  في  للنظر  األبحاث  قطاع  في  التنفيذي 
شروط التعيين، وللجنة المفاضلة بين المتقدمين 
اإلستراتيجية  الخطة  تراعي  معايير  حسب 

للبحث العلمي واألولويات البحثية. 

يعد كتاب الترشيح لمدير الجامعة، ويحول بعد    -
اإلدارية الستصدار  الشؤون  إدارة  إلى  موافقته 

قرار بالتعيين من أمين عام الجامعة.
 

إجراءات تنظيمية
يكون التعيين من بداية السنة المالية لمدة أقصاها    -
عامين، ويجوز التجديد استثنائيًا لعام ثالث فقط 
المكتب  لجنة  قبل  من  األداء  وتقييم  دراسة  بعد 

التنفيذي في قطاع األبحاث.
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من  والطلبات  الترشيحات  لقبول  الفترة  تحدد    -
الكليات من األول من مايو إلى 15 من أكتوبر من 

كل عام.

كراسي   )10( المتاحة  للمناصب  األقصى   -  العدد 
في السنة المالية، ويتم تعديل العدد من قبل لجنة 

المكتب التنفيذي عند الحاجة. 

المعاملة المالية
يمنح المعين راتبًا شهريًا مقطوعًا قيمته -/ 1800    -

د.ك.

مدفوعة  سنويًا  يومًا   30 بإجازة  المعين  يتمتع    -
الراتب.

بعد  ما  كباحث  المعين  رواتب  تكلفة  تدرج  ال    -
الدكتوراه ضمن ميزانية مشروع البحث العلمي. 

 
قواعد عامة

ال يجوز تكليف المعين بأعمال مؤقتة أو االنتداب    -
للتدريس.  

الكويت  جامعة  في  بها  المعمول  القواعد  تطبق    -
الالئحة، وبما ال  لم يرد بشأنه نص في هذه  فيما 
بعد  ما  باحث  وظيفة  عمل  طبيعة   مع  يتعارض 

الدكتوراه.

التكلفة المالية
تدرج تكلفة رواتب منصب باحث ما بعد الدكتوراه   -

ضمن ميزانية قطاع األبحاث.


