
(ك.د)المنصرف (ك.د)التكلفة االجمالية عنوان البحثاسم الباحثرقم البحث كليةالرقم

1DMT-10-013578034500تأثير التكنولوجيا الحديثة في االلتزام الدراسي لطلبة الثانوية و معدل االنفاق و التخطيط للمستقبل الوظيفيعبدالعزيز عبد المحسن تقي. د

2DM-11-01نبيل الخليفي. د
 واالعداد المتوقع تخرجها خالل العشرة سنوات 2011 الى 2001خريجي كليات الهيئة خالل العشرة سنوات الماضية من 

المقبلة لتحديد مدى قدرة استيعاب سوق العمل لها
20002000

3TR-12-01يعقوب يوسف العطيبي. دEffects of ventilation on
 indoor air quality (IAQ)
 health and comfort37400

4HS-10-02عيسى المسري.د
Prevalence of coronary vascular risk factors among Kuwaiti students of college of health 

science. Apilot study.
48500

5HS-11-01هناء الماجد. دIncidence of pancreatic cancer in Kuwait: Relation with type2 diabetes mellitus3000960

6HS-11-02مريم الحسيني. دAdolescents knowledge and
 awareness of diabetes mellitus
 in Kuwait3450394.02

7HS-11-0330000دراسة تأثير ثالث انواع من االسماك على دهون الدم في حيوانات التجاربهناء الماجد. د

The detection of food borne bacteria on beef: The application of electronic nose30001745سعاد احمد عبدهللا. دCN-11-01التمريض 8

9BS-10-05عادل خير هللا العوضي . د
دراسة ميدانية في المعاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي : اختبار أثر المتغيرات التنظيمية والفردية في تشكيل ضغط العمل

."والتدريب وبعض الجامعات في دولة الكويت
47002950

10BS-10-0647002950."دراسة في المؤسسات التعليمية بدولة الكويت- أثر العوامل الفردية والوظيفية في االنتماء التنظيمي "فايزة خير هللا . د

11BS-10-08عدنان العلي. د
دولة - واقع العدالة التنضيمية في المؤسسات االكاديمية  دراسة استطالعية في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

الكويت
27002600

12BS-11-02حامد الرشيدي. د
تقييم وتحديد االثار االقتصادية الستحواذ المستثمرين األجانب على حصص األغلبية في سوق االوراق المالية والعيوب حالة 

قطاع االتصاالت
35502390

13BS-11-0330001250."بالمقارنة بين المملكة المتحدة والكويت- التوازن بين الحياة والعمل بالنسبة لمدرسي الكليات والجامعات " هما معرفي.أ

14BS-11-04منصور السعيد . دThe law Governing compensation of petroleum industry assist acritical appraisal37402050

15BS-11-0535400األداء الوظيفي االتصاالت اإلدارية ودورها في هاشم الرفاعي.أ

16BS-11-06200533201850 لسنة 1دراسة تحليلية لحكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم - حق األفراد في االجتماع بين االباحة والحظر التشريعي غازي العنزي.أ

17BS-11-07دور منظمة التجارة العالمية"فيصل الحماد.د WTO و منظمات األمم المتحدة UN 43503190".في حل مشاكل أخالقيات التسوق العالمية

18BS-11-0830401660."محددات اإلفصاح االسالمي في الشركات االسالمية في سوق الكويت لألوراق المالية"عبد هللا الياقوت.د

19BS-11-09طارق المنيس.د
Factors Influencing Accounting students Performance at the College of Business studies 

,PAAET 
3500550

20BS-11-10مشاري الفريح.د“The Influence of Institutional and Governmental Ownership on Firm Performance.”2890550
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الهيئة ادارات

21BS-11-1130401060".اإلفصاح في الشركات المتوافقة مع الشريعة االسالمية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية "بدر الشمري.د

22BE-09-1592507600متطلبات اعادة الهيكلة كمدخل لتطوير االداء االداري باالندية الرياضية بدولة الكويتعبدهللا الغصاب. د

23BE-10-13مريم الراشد . دSemigroups techniques for transportation inequalities in noncommutative algebras2450450

24BE-10-1831002190أثر العولمة في تطوير كفايات معلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويتسالم بوعيان. د

25BE-10-20قيس مجيد. د
 في البيئة الصحراوية لدولة الكويت  Androctonus crassicaudaتكيف معدالت األيض للعقرب 

تأثير درجة الحرارة على معدل األيض : 1الجزء 
35503020

26BE-10-213200950اتجاهات طلبة كلية التربية االساسية نحو العمل التطوعي في دولة الكويتفهد الفيلكاوي. د

27BE-10-2334001250 نحو التربية البدنية بدولة الكويت اتجاهات طالب المرحلة الثانويةعبيد الشمري. د

28BE-10-2532902390 المبارزة األداء الهوائي والالهوائي لالعبي تأثير صيام شهر رمضان على سلمان حاجي.د

29BE-10-26وليد الكندري. د
فاعلية برنامج مقترح في اللغة العربية باستخدام العصف الذهني لتنمية التفكير االبتكاري لدى طالب الصف الحادي عشر بدولة 

الكويت
30001400

30BE-10-313000600صورة المرأة في األمثال الشعبية الكويتية من منظور طلبة كلية التربية االساسية في الكويتلطيفة الكندري .د

31BE-10-34عروب القطان .د
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الثانوي بدولة 

الكويت من منظور مديرين ومديرات المرحلة الثانوية
35400

32BE-10-3635402010تطور مراحل اهتمام الطالب المعلم في كلية التربية األساسية نحو تطبيق برنامج التربية العمليةبندر الشمري . د

33BE-10-3829002660معايير الكتاب الجديد تحليل كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي بدولة الكويت في ضوء محمد احمد الصالح. د

34BE-10-41فوزية الصقير. دSchiff Bases of Vitamin
 B6 in Supramolecular
 Complexes35500

35BE-10-4230001500التعلم لطالب كلية التربية االساسية  أساليب التفكير في ضوء انماط ناصر شباب المويزري.د

36BE-10-44عيسى رمضان .د
Students Attitudes and Appreciation towards

 Instructional-programsDesign
35402630

37BE-10-4535502729أثر عمليات التصحر على معدل وشدة ظاهرة الغبار على دولة الكويتثريا محمد سعيد. د

38BE-10-4634001660التربية األساسية بدولة الكويت   مدى اتقان أعضاء هيئة التدريس للكفايات التكنولوجية في كلية جابر محمد المنيفي. د

39BE-10-47عبدهللا عبدالعزيز المديرس. د
قياس أثر التعديالت الجديدة على مقرر التدريب الميداني لقسم تكنولوجيا التعليم بغرض التكيف مع احتياجات سوق العمل في 

دولة الكويت
34901120

40BE-11-0128001800دراسة تحليلية- السياسة التعليمية في دولة الكويت على ضوء مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية حسين الرشيدي. د

41BE-11-0334503349دراسة نقدية– البنية العظمى في المعجمات المدرسية المعاصرة فاطمة العازمي .د

42BE-11-0620002000موقف السعدين من نظرية الوجودعبدهللا المال . د

 التربية
االساسية

 الدراسات
التجارية
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43BE-11-0735503550دراسة حالة : رصد تسرب غازات هيدروكربونية في قطاع التربية جنوب دولة الكويت أحمد الراشد. د

44BE-11-08مشهور بني عطا.دOn semifields over finite fields admitting elementary ablian p-groups29002150

45BE-11-0924502050مقارنة االستهالك الغذائي والتركيب البدني ومستويات الدهون لالعبي المبارزة في دولة الكويتكاظم جابر. د

46BE-11-103550980استخدام الشبكات االجتماعية من قبل اعضاء هيئة التدريس بقسم علوم المكتبات و المعلوماتعصام عبدالحليم حسن منصور.د

47BE-11-1129801810تقييم البرامج التدريبية المقدمة لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية بدولة الكويت من وجهة نظرهمحامد الحميدي.د

48BE-11-12خلود عثمان اليحيى.د
 Vitamin D assessment in adult women inتقييم مستوى فيتامين د في النساء البالغات بالكويت 

kuwait
30002160

49BE-11-13دالل الهدهود.د
مدى توافر المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي من خالل تطبيق نظام الويدز في بعض برامج كلية التربية األساسية 

بدولة الكويت
30001310

50BE-11-14وسمية العباد. د
الخصائص السيكوميترية لمقياس فاندربيلت لتشخيص فرط الحركة وقصور االنتباه لدى عيبنة من طالب المرحلة 

االبتدائية في دولة الكويت
60400

51BE-11-15عبدالحميد االبراهيم.د
A study on GEOMETRIC Hyper - structures : Hyper- algebras, Hyper- 

 semifield and Hyper - spreads
2980750

52BE-11-1636000ادمان استخدام االنترنت وعالقته ببعض أعراض االضطرابات النفسية لعينة من الطلبة الجامعيين بدولة الكويتحسن الموسوي.د

53BE-11-17فوزية التركيت
المساندة األسرية وعالقتها بتفادي االنتكاسة لدى عينة كويتية من متعاطي المخدرات في مركز االدمان التابع 

لمستشفى الطب النفسي في دولة الكويت
3550360

54BE-12-0130901350” القرآن والمحافظه على حقوق الضعفاء و اليتامى في سورة النساء نموذجا“ وليد محمد عبدالعزيزالحمد

55BE-12-03هنادي جمعه بوعركي"ICT SKILLS AUDIT OF DLIS FACULTY IN KUWAIT"30000

56TS-07-11112004403استخدام الكيمياء الخضراء الحديثة في تحضير واستخدام تركيبات أزوالت األمين وأزينات ومشتقاتهم الملتحمةعبد العزيز النجار. د

57TS-07-121885011038تأثير النيتروجين في تحسين الخواص الكهروكيميائية والتحكم في التآكل لمعدن الفوالذ المقاوم للصدأعبدالعزيز المبارك. د

58TS-08-0983004800تاثير ظروف الكويت المناخية على اداء وحدة تكييف هواء السيارة و مردود ذلك على استهالك الطاقةسعيد الفقي . د

59TS-08-107500070624دراسة أداء محرك اإلشعال بالضغط ذو الشحنة المتجانسةأحمد ابراهيم مراد. د

60TS-08-1110700600دراسة أداء توظيف األنابيب المحسنة والمستخدمة في مكثفات محطات تحلية المياه التي تعمل بنظام التطاير متعدد المراحلأحمد يوسف الكندري. د

61TS-09-1239803600.حسابات عملية ونظرية لالشعاع الشمسى الكلى واألشعة فوق البنفسجية فى مناخ دولة الكويتابراهيم محمود قداد. د

62TS-10-0142901816دراسة نموذجه الرياضي وتأثير تغيير حجمه: تطبيق نظم المحاكاة في الحاسوب على مقال التبلور للموائعمحسن الراشد. د

63TS-10-02ابراهيم هندي الهاجري . دArtificial neural network modeling and optimization of refinery hydro cracker unit37102108

64TS-10-03حمد خالد الخالد. م
Variations of radial and circumferential hardness of some metallic engineering as linked to 

the billet diameters decremental during machining and cutting conditions
43003550
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65TS-10-04عبدالكريم العريعر. د
Melting effect on mixed convection flow of a non-Newtonian fluid along a vertical cone in 

poeous media
35201750

66TS-10-064555040700قياس و رصد الجرعات االشعاعية في الكويتدرويش سعد العازمي. د

67TS-10-102660550نمذجة الترابط الحراري بين تكثيف طبقي وحمل حر في وسط مساميمحمد السيد مصطفى مسعد. د

68TS-11-01عبداللطيف بن نخي . د
Improving efficiency of a/c coperation in educational building by adatation of the control 

system to building dynamics
52003550

69 TS-11-02عادل أحمد الهباب . د
 Geochemical and mineralogical studies of   دراسات جيو كيميائية و معدنية لرواسب السهل الساحلي لمنطقة الخليج    

coastal plain deposits of the gulf
44501250.00

70TS-11-03عبدالعزيز محمد الكندري. ا
packing unit spheres into the smallest sphere using approximate approaches تعبئة وحدة الكرات في أصغر 

كرة باستخدام النهج التقريبي
3620950.00

71TS-11-04مشعل الشريدة. م
Developing an island stabilizing element(ISE) for the Unintentional Islanding Test تطوير عنصر استقرار 

الجزيرة لالستخدام في اختبار جزر شبكات الطاقة الغير متعمدة
89000.00

72TS-11-05  29700.00كلية الدراسات التكنولوجية في دولة الكويت كحالة للدراسة: تقييم إنطباع الطالب لمستوى التعليم المهني و الفنيصالح عبدهللا العلي .د

73 TS-11-06 جمال يوسف مدوه .د
محول قدرة معزول و عالي التردد ذو قنطرة كاملة ألنظمة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام خاليا الوقود عن طريق التحكم الناعم في الجانب 

 High frequency full bridge isolated DC-DC converter for fuel cells power generation systems-الثانوي 

using secondary -side soft switching control
3540990.00

74 TS-11-07جابر حمود المطيري. د Large eddy simulation of Airfoil flow oscillation 35002850.00

75TS-11-08طالل حسن الزنكي.د
Ion Beam Analysis for Hall Scattering Factor Measurements in Antimony-Implanted silicon 

تحليل حزمة األيونات  لقياس معامل هول للتشتت في شريحة سيليكون مزروع باالنتيموني
3550550.00

76TS-11-09عادل علي غنيم.د"Assessment of Parabolic Trough Collector Performance in kuwait Climate "3540550.00

77TS-11-10محمد خليل الضو.د“Numerical integration of linear and nonlinear eigenvalue problems”33001660.00

78TS-11-11سامي السيد عرابي.دEffect of Edge wear on the Friction on the tool-chip interface of multicoated carbide turning inserts29500.00

79TS-11-12خالد محمد الحمد. د
Integer programming for maintenance scheduling of generating units 

جدولة الصيانة لوحدات المولدات الكهربائية بواسطة برمجة األعداد الصحيحة
34501950.00

80TS-11-14فيصل فالح الضبيب.دRadar target description using characteristic polarization states in an ultra-wide-band context54002500.00

81TS-12-02راضي حمد العازمي.دMeasurement of Silt Density Index of North and south kuwait Brackish water29701370.00

82TS-12-03عبدهللا ابراهيم المزروعي.دFabrication of pure copper with different intial microstructures by high pressure torsion30000.00

83TS-12-04مهدي سعود العجمي.د
Effect of cutting parameters on tool edge wear,wear-rate,deformation and tool life considering 

cutting temperature distribution
30000.00

61652160التدريب/ العبية على كفاءة التعليم/ تأثير الموسيقى الكالسيكيةعلي تقي. د842008-1109-03

2257819092دراسة الخواص اإلشعاعية للغبار العالق في جو الكويتثريا محمد سعيد.د852009-1401-01

15000خطر اللغة الثالثة على الشباب و األطفال في دولة الكويتخلود النجار. د862008-1112-03
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87
2009-1508-

02
2295022950باطن األرض كمصدر كامن لتبريد المباني في دولة الكويتفراج فهاد العجمي. د

88
2010-1508-

01
68553796موحدات جديدة ذات كفاءة عالية مناسبة للعديد من التطبيقات العملية مثل خاليا الوقود والخاليا الكهروضوئيةمصطفى الصفار. د

3425020775قياس مستوى المجال المغناطيسي الناتج عن الترددات المنخفضة في دولة الكويتفؤاد الكوت. د892010-1508-02

571,278352,909 المجموع
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العلمي


