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نشرة نصف سنوية تصدر عن عمادة البحث العلمي بجامعة سطام بن عبدالعزيز

وافق معالي مدير اجلامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد 
العاصمي على دعم عدد من املش���اريع البحثية التي قدمت 
لعم���ادة البحث العلم���ي ومبيزانية إجمالي���ة تتجاوز ال� 8 

ماليني ريال.
 وأوضح املش���رف على عم���ادة البحث العلم���ي الدكتور 
غال���ب بن حمد النهدي أنه قد مت���ت موافقة معالي مدير 
اجلامعة على دعم 217 مش���روًعا بحثّيًا استقبلتها عمادة 
البحث العلمي خالل العام اجلامعي 1436/1435 ه� من خالل برامج الدعم النوعية 
التي طرحتها العمادة. وقد متت املوافقة على هذه املش���اريع بعد اجتيازها عدًدا من 
مراحل التدقيق والتحكيم، حيث قامت العمادة من خالل اللجان الثالث املختصة بفرز 
هذه املقترحات والتأكد من اس���تيفائها ش���روط الدعم وضوابطه، ومن ثَمَّ إخضاعها 
للفحص بواس���طة برنامج االقتباس وذلك للتأكد من أصالة البحوث، ومعرفة نس���بة 

االقتباس���ات غير الصحيحة من 
خالل مقارنتها مع ما يقابلها في 
إلكترونية عاملية  بيان���ات  قاعدة 
ا. وتال ذلك إرس���ال  دقيق���ة جّدً
محكمني  إلى  البحثية  املقترحات 

متخصصني من خارج اجلامعة.
وقد أوض���ح د. النهدي أنه متت 
موافقة معالي مدير اجلامعة على 

دعم 217 مقترًحا بحثّيًا من البحوث املقبولة ضمن برنامج دعم البحوث التخصصية 
واملجتمعية والشراكة العاملية وأعضاء هيئة التدريس اجلدد، ومنح سابك البحثية، حيث 
متت املوافقة على دعم مئة وتس���عة وثمانني مقترحاً بحثياً للبحوث التخصصية، كما 
متت املوافقة على دعم ستة عشر مقترحاً بحثّياً وذلك ضمن برنامج دعم أعضاء هيئة 

ام  التدريس اجلدد. ورغبة من العمادة في تفعيل الدور املجتمعي جلامعة األمير س���طّ
بن عبد العزيز واإلس���هام الفعال في احلراك التنموي للمجتمع من خالل بناء شراكة 
مجتمعي���ة فاعلة قائمة على دعم وتقدمي البحوث والدراس���ات ذات العالقة بتطوير 

املجتمع ومعاجلة مش���كالته، فقد متت املوافقة على سبعة 
مش���اريع بحثية لها عالقة مباش���رة بتنمية املجتمع احمللي 
مثل قضايا التعليم والش���باب واألسرة واالقتصاد واملجتمع 
والصح���ة املجتمعية، إضاف���ة إلى االجتاه���ات والقضايا 
الفكرية املعاصرة وتأثيراتها على املجتمع. وحتقيًقا لرسالة 
اجلامعة في تعزيز الش���راكة العاملية وفتح أبواب التواصل 
البحثي بني جامعة األمير سّطام بن عبد العزيز واجلامعات 

واملراكز البحثية على املستوى اإلقليمي والعاملي فقد متت موافقة معالي مدير اجلامعة 
على دعم اثنني من املش���اريع البحثية ضمن برنامج دعم البحوث بشراكة عاملية. كما 
كان للعمادة دور فاعل في تنظيم 
أثمر  البحثية  منح سابك  برنامج 
عن دعم ثالث���ة مقترحات بحثية 
تقدم به���ا نخبة من أعضاء هيئة 

التدريس في اجلامعة. 
الدكتور  الصدد عب���ر  وفي هذا 
النهدي  املش���رف على  غال���ب 
عمادة البحث العلمي عن ش���كره 
وتقدي���ره ملعالي مدير اجلامعة، ولوكيل اجلامعة للدراس���ات العلي���ا والبحث العلمي 
األس���تاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله احلامد؛ على دعمهما املتواصل واملس���تمر 
للعم���ادة النابع من حرصهما على الرقي مبخرجاتها، وأداء رس���التها نحو التميز في 

البحث العلمي والشراكة العاملية الفاعلة.

قام وفد طالبي من جامعة األمير 
س���طام بن عب���د العزي���ز بكلية 
العل���وم والدراس���ات اإلنس���انية 
بن حسني  الدكتور محمد  برئاسة 
القيس���ي بزيارة إلى جامعة كيوتو 
اليابانية. وتأتي هذه الزيارة ضمن 
اتفاقي���ة التع���اون العلمي املوقعة 
بني اجلامعت���ني، والتي تهدف إلى 
االطالع واالس���تفادة من اخلبرات 
العلمي���ة واألكادميية للجامع���ة في التخصصات العلمية، وبحث س���بل التعاون بني 

اجلامعتني في اجلوانب األكادميية والبحثية.
وكان في اس���تقبال الوفد مدير التعاون الدول���ي الدكتور إيجي ناواتا الذي قدم لهم 
نبذة حول تاريخ اجلامعة وتخصصاتها العلمية، وبرامجها الرائدة في مجاالت التعليم 

والبحث العلمي، وما حققته من مراكز متقدمة في التصنيفات العاملية.
كم���ا اجتمع الوفد مع عميد كلية العلوم الزراعية الدكتور/ مياقاوا، 
الذي قدم لهم نبذة موجزة عن اجلامعة ومنجزاتها ثم قدم الدكتور/ 
هوس���وكاوا عرضاً عن تخصصات اجلامعة وأنظمة القبول املعمول 
به���ا وبرامجها التعليمية ملرحلتي البكالوريوس والدراس���ات العليا، 

وأبرز مشاريعها وأنشطتها في مجاالت التطوير األكادميي.
من جهة أخرى قام الوفد بزيارة ملجموعة من األقس���ام األكادميية 

التقى خاللها املسؤولني األكادمييني 
بها، واستمع إلى شرح مفصل حول 
البرامج األكادميية لكل قس���م، كما 
حضر الط���الب بعض احملاضرات 
واملعامل  املختبرات  وزاروا  العلمية، 
العلمية في كل قسم، والتقوا عددا 

من أعضاء هيئة التدريس بها.    
وذك���ر الدكتور فرح���ان اجلعيدي 
عمي���د كلي���ة العلوم والدراس���ات 

اإلنس���انية باخلرج أن التعاون مع اجلامعات العاملية يعتبر خيارا إستراتيجيا يخدم 
اجلامعة لتطوير األساليب واالس���تفادة من اخلبرات اليابانية في تطوير الكثير من 
املمارسات األكادميية والبحثية، والذي ينعكس بدوره على مستوى التحصيل العلمي 

لطالب اجلامعة.

تعزيزًا لمسيرة البحث العلمي في الجامعة.. وبميزانية تجاوزت الثمانية ماليين ريال:
معالي مدير الجامعة يحفز الباحثين ويوافق على دعم 217 مقترحًا بحثيًا

ضمن اتفاقية التعاون بين الجامعتين..   طالب الجامعة يزورن جامعة كيوتو اليابانية
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أوضح صاحب الس���مو األمير الدكتور تركي بن س���عود بن محمد آل سعود رئيس مدينة امللك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية أن اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية ركزت في املرحلة األولى بش���كل كبير على دعم البحث 
العلمي باململكة، وهو ما أس���فر عن قفزة ضخمة جداً تعادل 40 ضعًفا، حيث قفز عدد املشاريع املدعومة 
س���نوياً من 10 مشاريع إلى 390 مشروعاً في السنة, وحتتل اململكة املرتبة 35 عاملياً واألولى على مستوى 

العالم العربي واإلسالمي في جودة البحث حسب تقومي بعض الهيئات الدولية.
وبني س���موه خالل افتتاحه ورشة العمل اخلاصة مبناقش���ة برامج اخلطة الثانية للعلوم والتقنية واالبتكار 
)معرفة2( التي نظمتها املدينة في مقرها بالرياض أن هذا القفزة غير كافية حيث ال زالت هناك فجوة بني 

البحث والصناعة، وهي مش���كلة في الدول النامية واملتقدمة، مشيراً إلى أن السبب هو عدم توافر وسائل االستثمار املناسبة لنقل هذه األفكار 
إلى الصناعة، مفيداً أن تركيز اخلطة خالل املرحلة احلالية سيكون على استثمار البحث في الصناعة بشكل يسهم في التحول إلى االقتصاد املعرفي. 

وقال س���موه: عندما تدفع مبلغاً للبحث هو في الواقع اس���تثمار في البناء، 
وجزء من اجلدوى االقتصادية يكون كدفعة أولى من هذا املنتج الذي سيسوق 
في املستقبل، واآللية الستثمار البحث في الصناعة هي التزام املدينة بدورها 
بدع���م املراحل األول���ى للبحث وفي الوقت نفس���ه الت���زام وزارتي التجارة 
والصناعة والعمل في اس���تكمال املراحل الالحقة من أجل االستثمار، ويكون 

متابعات

حتت���اج الكليات الطبي���ة والتطبيقية إلى إج���راء التجارب 
والبحوث على بعض الكائنات احلية، وحيث إنها مخلوقات 
ذوات أرواح، ويج���ب التعامل معها وفق ضوابط ش���رعية 
محددة، ل���ذا توجهت اجلامعة إلى تش���كيل جلنة باس���م 
)جلن���ة أخالقيات البحوث احليوية(، من ش���أنها أن تعنى 
بوضع األس���س والضوابط الالزمة للتعامل مع املخلوقات 
احلي���ة أو أجزاء منه���ا، أو موادها الوراثية في مج���االت البحوث، وذلك في ضوء 
األخالقي���ات املهنية، ومبا ال يتعارض مع الضوابط الش���رعية. وبني الدكتور غالب 
بن حمد النهدي املش���رف على عمادة البحث العلمي أن العمادة س���عت بعد صدور 
موافقة معالي مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي إلى التواصل 

مع مدينة امللك عبدالعزي���ز للعلوم والتقنية بغرض 
تس���جيلها واعتمادها لدى اللجنة الوطنية لألخالق 
احليوي���ة، وقد مت ذلك بحمد الله تعالى، وأس���ندت 
رئاس���ة اللجنة لوكيل عمادة البحث العلمي   سعادة 
الدكتور عبد امللك بن صالح التميمي، وتتخلص أبرز 

مهامها في اآلتي: 
اللجن���ة . 1 م���ع  التع���اون 

لألخالقي���ات  الوطني���ة 
احليوي���ة لتوفير املعايير 
والضواب���ط األخالقي���ة 
للبح���وث احليوي���ة وما 
اس���تجد منه���ا، وتزويد 
جلان البح���وث بالكليات 

واملراكز البحثية وذوي االختصاص بذلك.
توفير القواعد واألس���س لالعتراف أخالقّيً���ا مبختبرات البحوث العاملة في . 2

املجاالت احليوية واملوافقة على إنشائها.
تش���كيل جلان فرعية متخصص���ة للقيام بإعداد الدراس���ات التفصيلية عن . 3

املجاالت البحثية في مجال اختصاص اللجنة.
نشر الوعي بأخالقيات البحوث احليوية للعاملني في املجال البحثي من خالل . 4

توعيته���م بأهمية األخالقيات احليوية، وتش���جيع الفعاليات ذات العالقة من 
ندوات وحلقات نقاش ومحاضرات.

اإلشراف على اللجان الفرعية ومراقبة االلتزام بالقواعد الشرعية والنظامية . 5

عند التعامل مع املادة احليوية.
وض���ع الضواب���ط األخالقي���ة ومتابع���ة تنفيذها، . 6

للمحافظ���ة على حقوق اإلنس���ان موضع البحث في 
أثناء إج���راء البح���وث، ولضمان س���رّية املعلومات 

البحثية وأمنها.
إنش���اء قاعدة بيانات تُعنَى بحفظ املعلومات ملجتمع . 7

العّينات واسترجاعها واملتعلّقة باملادة الوراثية.
التنس���يق ب���ني اجلامعة واملنظم���ات احمللي���ة والدولية فيم���ا يتعلق مبجال . 8

اختصاصها، بحسب اإلجراءات النظامية املتبعة.
وضع اللوائح الداخلية لعمل اللجنة.. 9

اقتراح امليزانية الس���نوية للجنة ومكتب مراقبة . 10
أخالقيات البحوث احليوية.

اإلش���راف واملتابعة لنظ���ام املعلومات املتصل . 11
ببنك املعلومات للمواد الوراثي���ة الوطنية وضوابط 

توثيقها واسترجاعها.
وضع القواعد واألُُس���س لالعت���راف أخالقّيًا . 12

العاملة في  البحوث  مبختبرات 
املجاالت احليوية.

ال���دوري . 13 التق���ومي 
من  املختبرات  عل���ى  والرقابة 
ومراقبة  األخالقي���ة،  الناحية 
على  والتجارب  البحوث  إجراء 
املخل���وق احل���ي، والتأكد من 

مشروعيتها.
للجنة االس���تعانة بخبراء، أو جمعيات، أو مراكز علمية، أو هيئات متخصصة . 14

على سبيل املشورة، من داخل اململكة وخارجها.
وأفاد الدكتور التميمي بأن جلنة أخالقيات البحوث احليوية أقرت في اجتماع الحق 
لها إقامة ورش���ة عمل في رحاب اجلامعة بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والتقني���ة لتعريف الباحثني بالقضايا البحثية ذات الصلة بالبحوث احليوية، وتقدمي 
رؤية ش���املة عن اللجنة ومراميها، وس���يتولى إدارة الورشة كل من األستاذ الدكتور 

محمد زهير القاوي، واألستاذ محمد بن سعيد الغامدي .

التزاًما بالضوابط الشرعية واألخالقية في التعامل مع الكائنات الحية بحثيًا..
معالي مدير الجامعة يوافق على إنشاء لجنة أخالقيات البحوث الحيوية

خالل افتتاحه ورشة عمل )معرفة2(
د. تركي بن سعود: جهودنا مركزة حالًيا على استثمار البحث في الصناعة
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حتت رعاية معالي وزير الش���ؤون االجتماعية األس���تاذ س���ليمان بن سعد احلميد، 
وبحضور معالي مدير جامعة األمير س���طام بن عبد العزيز الدكتور عبدالرحمن بن 

محمد العاصمي، مت توقيع مذكرة تعاون بني وزارة 
الشؤون االجتماعية، وجامعة األمير سطام بن عبد 

العزيز؛ بهدف التعاون العلمي املشترك.
ومّث���ل الوزارة ف���ي التوقيع الدكتور عب���د الله بن 
ناصر الس���دحان وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية، 
كم���ا مثل اجلامعة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله 
احلام���د وكيل اجلامعة للدراس���ات العليا والبحث 
العلمي، والدكتور ناصر بن حماد اجلعيدي املشرف 
على معهد األمي���ر عبد الرحمن بن ناصر للبحوث 

واخلدمات االستشارية وذلك مبقر الوزارة.
وبعد توقي���ع االتفاقية قال وكيل ال���وزارة للتنمية 
االجتماعية الدكتور عبد الله السدحان إن االتفاقية 
تأت���ي في إطار التع���اون بني املؤسس���ات العلمية 
والعملية، وحتقيق املصالح املشتركة، وسعياً لتحقيق 
األهداف املنشودة بني اجلهات ذات العالقة، ورغبة 

الوزارة ممثلة في وكالة التنمية االجتماعية، وجامعة األمير س���طام ممثلة في معهد 

األمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث واخلدمات االستش���ارية، في تعميق التواصل 
بينهما وتقوية التعاون والتكامل من خالل عقد البرامج واملناشط والدورات التدريبية 

املتخصصة التي تسهم في تكاملية األداء ملنسوبي وزارة الشؤون االجتماعية.
وأضاف الس���دحان أن اجلامعة تقوم من طرفها بتنفيذ دبلوم اإلرش���اد األس���ري 

للعامل���ني مبراكز التنمية االجتماعية وأفراد املجتمع في عدد من املدن مثل اخلرج, 
والدلم, واألفالج, ووادي الدواسر.

وأكد وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية أنه مت االتفاق 
بني الطرفيني على اإلعداد والتنس���يق لتنفيذ ندوة 
علمي���ة عن األس���ر املنتجة على مس���توى اململكة 

مبشاركة نخب من املتخصصني في هذا املجال.
وأوض���ح الدكتور الس���دحان أن���ه مت التعاون بني 
الطرفني في فتح منافذ تس���ويقية لألس���ر املنتجة 
ضمن مرافقتها في مركز السيح في بعض األسواق 

واملراكز املجاورة بالتنسيق مع األمانة.
وذكر السدحان أن اجلامعة سوف تسهم في تنفيذ 
ع���دد من البرامج وال���دورات التأهيلية، وذلك في 
تنفي���ذ برامج تنموية اجتماعية م���ن قبل املؤهلني 
املختصني في البرامج، وس���وف تشارك الوزارة في 
الفعاليات ذات الش���أن االجتماع���ي التنموي التي 

تقيمها اجلامعة.
وتطرق السدحان إلى أن اجلامعة تنفذ أيضاً برامج 
وأنش���طة ودورات للجان التنمية االجتماعية األهلية باحملافظة، والتعاون املش���ترك 

حول برنامج تعزيز قدرات العاملني باجلهات األهلية، نحو تطوير العمل املؤسس���ي 
القائم على األسس العلمية، عبر برامج تدريبية وورش عمل يتم التنسيق حولها بني 

الطرفيني.

هذا االلتزام قبل بداية املشروع، كما تلتزم اجلامعات واجلهات بأن تكون البحوث املقدمة بالشراكة مع الشركات، ولن يقبل أي بحث يقدم من اجلهات دون وجود شريك جتاري، 
مؤكداً أن الهدف الرئيس من هذه املرحلة هو دعم إنشاء 400 شركة منتجة سنوياً بدالً من  400 مشروع بحثي في السنة.

من جانبه أوضح املش���رف على برنامج مراكز التميز املش���تركة باملدينة الدكتور أنس الفارس، أن اململكة حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال العلوم التقنية في السنوات املاضية، 
وتتص���در حالياً الدول العربية في النش���ر العلمي، حيث جتاوزت بحوثها احملكمة املنش���ورة حاجز 16 ألف عام 2015م، بدالً م���ن 6 آالف بحث محكم عام 2010م, كما حققت 

مستويات متقدمة في جودة النشر العلمي والنمو في كل من البحوث املنشورة بزيادة 373% وكذلك بزيادة 25% في عدد براءات االختراع احمللية.  
        وأكد الدكتور الفارس أن اململكة تسعى في املرحلة احلالية إلى التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد املعرفة، وبناء صناعات قادرة على املنافسة دوليا، من خالل دعم البحث والتطوير 
واالبتكار الذي يلعب دوراً مهماً في حتقيق التنوع الصناعي ونقل التقنية وتوطينها كمصدر أساس للثروة، وأن تُبنى املنتجات واخلدمات في اململكة على تقنية مطورة محلياَ ومنافسة 
عاملياً، إذ ال يزال إسهام قطاع الصناعة في الناجت احمللي للمملكة يقارب ال�10% منذ ما يزيد عن العقد من الزمن على الرغم من االستثمارات والتسهيالت التي يلقاها القطاع، موضحاً 

مخرجات  ربط  ضرورة 
توجهات  م���ع  البحوث 
التنوع  نحو  الش���ركات 

الصناعي.
وتط���رق أم���ني ع���ام 
الثانية  الوطنية  اخلطة 

للعلوم والتقنية واالبتكار الدكتور أحمد العبد القادر، إلى برنامج البحوث األساسية، التي تتوجه نحو توسيع آفاق املعرفة، وبناء القاعدة العلمية وإثرائها، والتي يُبنى عليها تطوير 
التقنية.

من جهته أفاد مس���اعد املش���رف على برنامج مراكز التميز املش���تركة باملدينة الدكتور منصور الصالح، أن برنامج البحوث االبتكارية يهدف في مرحلته األولى إلى عمل دراسة 
جدوى اقتصادية، وتأسيس كيان قانوني، أما في املرحلة الثانية فتطوير مناذج أولية عاملة وخطة عمل للمنشأة، وفي املرحلة الثالثة يطمح البرنامج لتطوير شركات وطنية تسهم 
في بناء قطاع منافس في مجاالت التقنية املتقدمة، مؤكداً أن البرنامج سيس���هم في إش���راك اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص في تطوير قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

من خالل التطوير التقني.

متابعات

تأكيًدا على الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمؤسسات الحكومية ..
الجامعة توقع مذكرة تعاون بينها وبين وزارة الشؤون االجتماعية
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عموماً  األنظم���ة  تتطلب 
وتطويراً  مستدامة  متابعة 
تواكب  حت���ى  مس���تمراً، 
املس���تجدات واملعطي���ات 
الواقعي���ة، وال س���يما أن 
أنظمة البحث العلمي لدى 
العمادة باجلامعة تش���هد 
إقب���اال متزاي���داً من قبل 
واملس���تفيدين،  الباحثني 
وقد الحظ���ت العمادة مدى احلاجة إلى تطوير أنظمته���ا اإللكترونية بحيث تصبح 
أكث���ر دق���ة وإتقاناً، وبخاصة إذا م���ا روعيت املالحظات واملقترح���ات املقدمة من 
قبل املس���تفيدين ومرتادي موقع عمادة البحث العلمي، ل���ذا مت عقد مجموعة من 
االجتماعات املوس���عة بني عمادة البحث العلمي وعمادة تقنية املعلومات والتعليم عن 
بعد ملناقشة تلك املس���تجدات، واتخاذ اإلجراءات العملية الالزمة حيالها، وقد أكد 
س���عادة املش���رف على العمادة الدكتور غالب بن حمد النهدي على ضرورة حتويل 
كاف���ة معامالت العمادة إلى النم���ط اإللكتروني، مبا في ذلك من���اذج التقدم على 

برنامج التأليف والترجمة والتحقيق، إضافة إلى التجديد في محتوى النماذج لتبقى 
موفية بالغرض الذي أنش���ئت من أجله، ولتقدم الصورة الواقعية والدقيقة عن سير 
املقترح���ات البحثية م���ن حيث التقدم، وصوالً إلى املرحل���ة النهائية من حيث دعم 

املقترح البحثي أو عدمه. وأبرز ما مت االتفاق عليه:
إجراء تعديالت على نظام البحث العلمي على النحو الذي ييسر عمل اللجان .. 1
إضافة صالحي���ات ألعضاء اللجان تضفي مرونة عل���ى أدائهم، وبخاصة ما . 2

يتعلق بتحويل املقترحات البحثية وتعديل حالتها.  
حل مشكالت التحكيم الداخلي .. 3
تطوير آلية التعامل مع املقترحات الواردة إلى العمادة.. 4
التحديث اآللي الفوري للمقترحات البحثية املسجلة في النظام.. 5
تطوي���ر نظام تس���جيل البحوث، بحيث ال يقبل م���ا كان مخالفاً لالئحة نظام . 6

البحث العلمي، وقواعدها التنفيذية. 
وبهذه املناسبة يسدي املشرف على عمادة البحث العلمي الدكتور النهدي وافر شكره 
وتقديره لعمادة تقنية املعلوم���ات والتعليم عن بعد لتجاوبهم البناء، وتعاونهم املثمر، 
الذي من ش���أنه تكامل اجلهود، وتعزيز مسيرة اجلامعة التطويرية في مجال أنظمة 

البحث العلمي وبرامجه.

عتبات البحث العلمي

اس���تقبل معالي مدير جامعة األمير س���طام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مبكتبه وفداً من 
الش���ركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( ضم املدير اإلقليمي لش���ؤون التقنية مبراكز سابك سعادة األستاذ 
خالد بن عيدان العيدان، وس���عادة املهندس عبداحملس���ن بن عبدالله اجلريس���ي مدير الشبكات اخلارجية، وحضر 
االجتماع س���عادة األستاذ الدكتور عبدالعزيز احلامد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وسعادة األستاذ 
الدكتور صالح القحطاني وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة، وس���عادة الدكتور عبدالله اجلمعة وكيل اجلامعة، وس���عادة 

الدكتور مبارك احلماد وكيل اجلامعة للفروع وثلة من عمداء الكليات والعمادات املساندة 
وقد اس���تهل معالي الدكتور العاصمي االجتماع بالترحيب بالوفد الزائر، ثم أكد معاليه على سعي اجلامعة نحو إذكاء 
الش���راكة املجتمعية وتنش���يطها مع مختلف القطاعات احلكومية واألهلية، حيث إن ذل���ك ميثل جانباً من الوظائف 
الرئيسة التي تضطلع بها اجلامعة، وتعمل على تعزيزها، نظراً ملا يترتب عليها من خدمة جليلة للمجتمع والوطن من 
حيث التطور واالرتقاء نتيجة تضافر اجلهود وتكاتفها، وتعاون املخلصني من أبناء الوطن. ومبا أن شركة سابك متثل 
واحدة من كبريات الشركات في اململكة العربية السعودية فإنه ينتظر أن يكون لها دور بارز ومؤثر في تلك الشراكة املجتمعية، والسيما في مجال إيجاد فرص وظيفية خلريجي 
كليات اجلامعة ذات الصلة بنش���اط ش���ركة سابك. لذا بادر رئيس الوفد سعادة  األستاذ خالد العيدان بتقدمي عرض تعريفي بشركة سابك وتوجهاتها اجلديدة واستراتيجيتها 
املس���تقبلية في قطاع التقنية وتنمية االبتكار والوصول إلى مش���اريع كبرى خلدمة الوطن واالرتقاء به، مؤكداً سعي الش���ركة نحو تعزيز التعاون العلمي واألكادميي مع جامعة 

األمير س���طام بن عبدالعزيز، معرباً عن أمله في أن تتبلور هذه الش���راكة إلى تعاون حقيقي ومثمر يصب في صالح 
القطاع الصناعي وغيره من القطاعات االقتصادية األخرى  للمملكة، والسيما في مجال تبادل اخلبرات بني اجلامعة 

والشركة، إلى جانب توظيف اخلريجني املتميزين من أبناء اجلامعة.
ثم قدم س���عادة املشرف على عمادة البحث العلمي الدكتور غالب بن حمد النهدي عرضا موجزاً عن أنشطة اجلامعة 
البحثية، وبرامج الدعم املعتمدة لديها، مبا فيها البرنامج املخصص ألبحاث سابك، منوهاً بالتعاون الوثيق بني اجلامعة 
وسابك على الصعيد البحثي، وما متتاز به شركة سابك من منظومة بحثية فاعلة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية 

واالرتقاء بجهود البحث العلمي املشتركة.
وفي ختام اللقاء أعرب معالي الدكتور العاصمي عن ش���كره وتقديره البالغني للدكتور العيدان وشركة سابك ملبادرتها 
بتقدمي مبلغ مليون ريال كدعم للبحوث العلمية التي ترعاها اجلامعة، مؤكًدا على أن اجلامعة س���تعمل على اس���تثمار 

هذا التعاون فيما يحقق اإلثراء البحثي املنشود، وكل ما يعود على وطننا احلبيب باخلير والنماء. 

بمكتبه في المدينة الجامعية ..
معالي مدير الجامعة يجتمع بالوفد الزائر من شركة سابك

اعتمدت عمادة البحث العلمي بجامعة األمير س���ّطام بن عبد العزيز نظام العقود اإللكترونية، تيس���يًرا على الباحثني، ومواكبة 
لتقنيات التطور احلديث. وبناًء على ذلك يقوم أعضاء هيئة التدريس املقبولة أبحاثهم بتوقيع العقود املبرمة بينهم وبني العمادة 

عن طريق النموذج اإللكتروني للعقد املرسل على بريدهم اإللكتروني اخلاص.
وتس���تهدف العمادة من خالل هذا التحول س���رعة اإلجناز، ودقة العمل، إلى جانب مواكبة التطور التقني احلديث واالستفادة 
منه، ذلك أن اعتماد نظام العقود اإللكترونية س���يوفر كثيراً من اجلهد والوقت على الباحثني والعمادة في آٍن واحد، باإلضافة 
إلى سهولة حفظ هذه العقود وأرشفتها إلكترونيا، األمر الذي سيسهم بدوره في تطوير اإلجراءات التي تتبعها العمادة في دعم 

البحوث العلمية، واالرتقاء مبستوى اخلدمات املساندة للبحث العلمي باجلامعة.

تطور تقني جديد لنظام البحث العلمي..
عمادة البحث العلمي تعتمد العقود اإللكترونية

وتعقد اجتماعات موسعة مع عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد

Toshiba
Highlight
الأستاذ
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س���عت اجلامعة منذ بواكير انطالقة احلراك البحث فيها إلى حتقيق مراتب متقدمة من حيث ِجّدة املش���روعات البحثية، وجودة النشر، 
إلى جانب توفير أفضل قواعد البيانات العاملية ذات اجلودة العالية التي تخدم النشر العلمي. لذا جاء اهتمام اجلامعة ممثلة في عمادة 
البحث العلمي باالش���تراك في قاعدة بيان���ات CABELL’S DIRECTORY وهي قاعدة متخصصة في تزويد الباحثني باملعلومات 
ح���ول املجالت العلمية التي يحتاجون إليه���ا، حيث إنها حتتوي على معلومات مفصلة ألكثر م���ن )11000( مجلة علمية في العديد من 
التخصصات العلمية التي من أبرزها: احملاسبة، واالقتصاد والتمويل ، والتسويق، واملناهج، وطرق التدريس، وعلم النفس، والتعليم، وإدارة 
تكنولوجيا املعلومات، وعلوم املكتبات واملعلومات، والطب النفس���ي، وعلوم احلاس���ب اآللي، ونظم املعلومات اإلدارية، واإلدارة الصحية، 
والتمريض، والرياضيات، والفلك، والعلوم البيولوجية، والكيمياء، واجليولوجيا، واألحياء، والفيزياء... وغيرها. وميكن االطالع على آلية 
اس���تخدام قاعدة البيانات هذه من خالل الرابط )www.cabells.com(، مع األخذ بعني االعتبار أن خدماتها ستكون متاحة ألعضاء 

هيئة التدريس باجلامعة فقط.
 Impact متكن الباحثني من فرز املجالت وفق: معامل التأثير CABELL’S DIRECTORY وجتدر اإلش���ارة إلى أن قاعدة بيانات
Factor، والتخصصات املتاحة بها، ونس���بة األبحاث املقبولة للنشر من إجمالي املرس���ل للمجلة، والوقت الذي تستغرقه األوراق العلمية 
في عملية التحكيم ومن ثَم النشر، إلى جانب عدد إصداراتها السنوية، ونوعية التحكيم، باإلضافة إلى وجود صفحة تفصيلية لكل مجلة 

تبني التخصص الدقيق لكل مجلة، ونوعية املوضوعات التي تنشر فيها تبعاً لذلك، مشفوعاً مبوقع املجلة اإللكتروني، وكيفية التواصل معها وإرسال األبحاث إليها.
وميكن لعضو هيئة التدريس الوصول إليها داخل املدينة اجلامعية دون احلاجة السم مستخدم او رقم سري، وأما من خارج املدينة اجلامعية فيمكن الوصول إليها من خالل 
اسم املستخدم : Sattam وكلمة املرور : University ومن شأن ذلك التيسير على الباحثني، وحتفيزهم إلجناز بحوث رائدة تتمتع باألصالة واالبتكار، وتعود بالنفع والفائدة 

على اجلامعة واملجتمع.

تيسيرًا على الباحثين .. وتعزيزًا لمسيرة البحث العلمي
CABELL’S DIRECTORY الجامعة تشارك في قاعدة بيانات

نظراً ألن مس���ميات اجلامعة تعددت منذ نشأتها: )جامعة اخلرج(، 
ثم )جامعة س���لمان بن عبدالعزيز(، ثم )جامعة األمير س���طام بن 
عبدالعزيز(؛ فقد انعكس ذل���ك على بحوث أعضاء هيئة التدريس 
باجلامعة من حيث التصنيف والفرز واالنتماء، لذا س���عت اجلامعة 
ممثل���ة في عمادة البحث العلمي جاهدة لتوحيد تلك البحوث حتت 
املسمى اجلديد، وقد صرح الدكتور غالب بن حمد النهدي املشرف 
على العمادة بأن اجلهود تكللت –واحلمد لله- بالنجاح فيما يخص 
قاعدة البيانات scopus، فكل البحوث املنشورة فيها حتمل مسمى 
اجلامعة اجلديد )جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز( برقم انتماء 

موحد هو )60105222(. وال تزال العمادة تواصل جهودها مع مؤسسة تومسون رويترز )Thomson Reuters(  لربط 
البحوث املنش���ورة في قاعدة البيانات )ISI] Web of Science[( باملسمى اجلديد للجامعة. وعلى نحو عام فقد بلغ 

مجمل عدد األوراق العلمية املنشورة في )scopus( حتى اآلن )781( بحثاً، ووصل عدد الباحثني إلى )249( باحثا.
 ،)scopus( ومبا أن تكامل اإلجناز يتطلب تضافر اجلهود؛ لذا تهيب العمادة بالباحثني أن يتحققوا من ربط بحوثهم باملسمى اجلديد للجامعة لدى

وفي حال وجود أبحاث لم يتم ربطها؛ ميكنهم التواصل مع العمادة بهذا الشأن.

الجامعة تحقق نجاحًا على صعيد توثيق النشر ..
 توحيد بحوث الجامعة المنشورة في قاعدة بيانات SCOPUS تحت المسمى الجديد

برعاية معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل؛ نظمت جامعة امللك س���عود ندوة متخصصة 
تعنى بالشراكة بني اجلامعات والقطاع اخلاص في البحث العلمي، ومثل اجلامعة في احلضور واملشاركة 
في الفعاليات كل من املش���رف على عمادة البحث العلمي الدكتور غالب بن حمد النهدي ووكيل العمادة 
الدكتور عبدامللك بن فيصل التميمي، وحضرها لفيف من الشخصيات العلمية ورجال األعمال. وهدفت 
الندوة إلى تطوير البحث العلمي، وتوجيه الش���راكة نحو أولويات التنمية في اململكة العربية الس���عودية 
وحتس���ني األداء االقتصادي. وتركزت محاور الندوة حول: دور الش���راكة في تعزيز االقتصاد املعرفي، 
وأهمية التكامل بني اجلامعات والقطاع اخلاص، وأهمية الش���فافية واإلفصاح لتحقيق شراكة ناجحة. 

واستعراض مناذج من الشراكات الناجحة بني اجلامعات والقطاع اخلاص. 
وكان من أبرز أهداف الندوة اخلروج بشراكات فاعلية بني اجلامعات ومنظمات القطاع اخلاص، وتوفير منح تنافسية لدعم البحوث واملشاريع البينية واملتمازجة بني العلوم. 

وجتاوز التحديات واملعوقات التي تعوق إقامة عالقة فاعلة بني القطاع اخلاص واجلامعات.
ووفقاً للدكتور النهدي: فإن اجلامعة ممثلة بعمادة البحث العلمي حترص على حضور مثل هذه الندوات واملش���اركة فيها؛ ألنها بصدد تعميق ش���راكاتها املجتمعية، كما أنها 

تعمل حالياً على صياغة عقود مشتركة بينها وبني شركة سابك للغرض ذاته.

عمادة البحث العلمي تمثل الجامعة..
 في ندوة تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث العلمي
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ال ش���ك أن مرض السكري من األمراض اخلطيرة التي ميكن أن تؤثر بشكل سلبي على منط احلياة، و كذلك 

على إنتاجية الفرد الذى يعد وحدة بناء املجتمع ككل، حيث إن مرضى الس���كري يكونون معرضني ملضاعفات 

خطيرة مثل: الفشل الكلوي، و أمراض القلب، و ضعف اإلبصار. لهذا يعّد احلفاظ على مستويات طبيعية من 

اجللوكوز في الدم من أهم أولويات عالج هذا املرض، األمر الذي يؤدى إلى الس���يطرة على املرض و التعايش 

معه بصورة سليمة. 

ويعّد اإلنس���ولني من العقاقير املهمة التي تس���تخدم في السيطرة على مستوى اجللوكوز في الدم، و خصوصا بالنسبة ملرضى السكري من النوع األول، حيث ميكن أن يصل 

معدل حقن املريض ألربع مرات في اليوم الواحد، األمر الذي يؤدي إلى مشكلة كبيرة لهؤالء املرضى، وبالتالي فإن إمكانية تناول اإلنسولني عن طريق الفم سيحسن طريقة 

حياتهم كثيًرا، حيث يعكف باحثون بريطانيون من جامعة )كارديف( حاليا على تصنيع اإلنسولني على هيئة أقراص حتل محل احلقن، و تكون هذه احلبة مقاومة للتحلل في 

املعدة، و ذلك عن طريق تغليف اإلنس���ولني مبادة واقية متنع حتلله عند تعرضه لألحماض و االنزميات التي تش���كل خطرا عليه في املعدة، و بالتالي مير الدواء بس���الم إلى 

األمعاء الدقيقة حيث يتم امتصاصه. 

و سيعرض الباحثون نتائج أبحاثهم في هذا الشأن قريًبا، حيث من املتوقع أن يتناول مريض السكري العقار اجلديد مرتني فقط يومًيا )قبل اإلفطار و العشاء(، منهًيا بذلك 

معاناة الكثير من املرضى مع حقن اإلنسولني.

د. شريف عبداجلواد – كلية الصيدلة

قرص اإلنسولين !!  أمل مرضى السكري

أعد الفريق املكون من س���عادة د/عبدالله بن عبدالله اجلمعة، ود/أحمد احلس���ني نغميش، وأ/ناهد عصري أبو 
زي���د، مقترحاً بحثياً حول تعزيز دور املرأة وذوي االحتياجات اخلاصة في تنمية املجتمع احمللي من خالل العمل 
ع���ن بعد، ويتلخص املقترح في أن العمل ع���ن بعد يعد من أحدث التوجهات التي تعتمدها الكثير من الدول نحو 
توفي���ر فرص عمل في العديد من قطاعات األعمال، وذلك لكثير م���ن األفراد وخاصة املرأة وذوى االحتياجات 
اخلاصة. وقد ساعد على انتشار هذا التوجه ودعمه التقدم الهائل للتقنيات احلديثة واالتصاالت وما توفره تقنية 

املعلومات من التواصل، والتي متثل البنية التحتية لكثير من فرص العمل عن بعد. وقد أولت اململكة العربية الس���عودية هذا التوجه كثيرا من االهتمام 
والرعاية، نظرا للتقدم الهائل في التقنيات احلديثة واالتصاالت، وتوفر البيئة املناس���بة للعمل عن بعد وتناس���به مع ثقافة املجتمع واحلاجة إلى تقليل نسب البطالة، ورغبة املرأة 
في اإلس���هام في تنمية املجتمع وحتقيق التنمية املس���تدامة. ويهدف البحث إلى دراس���ة مفهوم العمل عن بعد واالستفادة من اخلبرات والتجارب احمللية واإلقليمية والدولية في 
مجال العمل عن بعد، وحتليل الوضع الراهن للعمل عن بعد في منطقة الدراسة وهي محافظة اخلرج، وذلك من منظور تقني. واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي وذلك من 
خالل حصر املوارد واإلمكانات في منطقة الدراس���ة، وجمع املعلومات واحلقائق لتحديد املش���كالت املتعلقة بالعمل عن بعد, واستطالع رأي كل من أفراد املجتمع وخاصة املرأة 

وذوى االحتياجات اخلاصة ومؤسسات املجتمع، ملعرفة مدى تقبلهم للمجاالت املقترحة.
وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات ومنها:

1. توافر القوى البشرية القادرة على االجتاه نحو العمل عن بعد بقوة، نظرا الرتفاع نسبة اخلريجات احلاصالت على بكالوريوس غير العامالت ويبحثن عن عمل وارتفاع مستوى 
تعاملهن مع احلاسب وتطبيقاته وملحقاته. 

2. توافر املتطلبات املادية التقنية األساسية النتشار العمل عن بعد، واملتمثلة في احلاسبات واإلنترنت. 
3. توافر املهارات املناسبة للعمل عن بعد لدى أفراد املجتمع املتوقع قبولهم للعمل عن بعد. 

4. إصدار التشريعات املناسبة لضمان حقوق العاملني عن بعد، وأن تقوم جهات حكومية محددة بتنظيم مثل هذا النوع من العمل.
5. العمل على توفير مراكز حكومية للتدريب والتأهيل للعمل عن بعد، وتوفير فرص للعمل عن بعد. 
6. يجب تفعيل دور اإلعالم واملدارس واجلامعة لنشر ثقافة العمل عن بعد، ودوره في تنمية املجتمع.

7. العمل على توفير متطلبات تفعيل العمل عن بعد واملتمثل في األجهزة املطلوبة وملحقاتها واإلنترنت والدعم الفني. 
8. املج���االت التي ميكن تفعيل أس���لوب العمل عن بعد بها في البيئ���ة احمللية، طبقاً لألولوية، هي كما يلي: مجال تصميم وتطوير مواق���ع اإلنترنت, العمل اخليري والتطوعي، 
خدمة العمالء هاتفياً، التجارة اإللكترونية، تصميم وإعداد البرمجيات، أعمال الترجمة والكتابة في الصحف واملجالت، التعلم اإللكتروني، أعمال الدعاية واإلعالن وتصميمها، 

الصحافة اإللكترونية.
9. دعم الدراسات العلمية املوجهة نحو تفعيل العمل عن بعد.

10. العمل على نشر ثقافة العمل عن بعد في املؤسسات احلكومية واألهلية، وذلك من خالل الدورات والندوات واحملاضرات واملطبوعات. 
11. دعم املؤسسات التي تتجه نحو تفعيل أسلوب العمل عن بعد.

12.  تأهيل القائمني على املؤسسات احلكومية واألهلية وتدريبهم على العمل عن بعد، كأسلوب جديد يحتاج إلى نوعية معينة من اإلدارة تختلف عن األسلوب التقليدي للقيادة.
13. االستفادة من جتارب الدول املطبقة ألسلوب العمل عن بعد.

14. ضمان أن ال يقل العامل عن بعد في املميزات واحلوافز واملكافآت عن العامل بالنظام التقليدي.

العمل عن بعد كتوجه حديث لتعزيز دور المرأة وذوي االحتياجات الخاصة
في تنمية المجتمع المحلي - دراسة من منظور تقني
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أعد الباح���ث الدكتور مجدي مليجي عبداحلكيم دراس���ة عن أثر اإلفصاح احملاس���بي عن 

ممارس���ات التنمية املس���تدامة على جودة األرباح احملاس���بية للشركات املس���جلة بالبورصة 

الس���عودية، هادفا من ورائها إلى فحص مس���توي ومحتوي اإلفصاح احملاسبي )حجم وجودة 

اإلفصاح( عن ممارس���ات التنمية املس���تدامة )االقتصادية واالجتماعية والبيئة واحلوكمة(، 

والعوامل املؤثرة فيه من ناحية, وأثره على جودة األرباح احملاس���بية  للش���ركات  املسجلة في 

البورصة السعودية من ناحية أخري.

وقد اس���تخدم الباحث مدخل حتليل احملتوى واش���تقاق فروض الدراسة من التحليل النظري 

والدراس���ات السابقة، وتنعكس العوامل املؤثرة في مستوي اإلفصاح احملاسبي على ممارسات 

التنمية املستدامة وعالقته بجودة األرباح احملاسبية، ومت فحص وحتليل التقارير السنوية لعينة 

من الشركات املسجلة في البورصة السعودية خالل الفترة من عام )2010م حتى عام 2014م(، 

ومت استخدام بعض األساليب اإلحصائية لالرتباط واالنحدار في حتليل النتائج. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على بناء منوذجني أحدهما لقياس العوامل املؤثرة 

في اإلفصاح احملاسبي عن ممارسات التنمية املستدامة، واآلخر لقياس أثر هذا اإلفصاح على األداء املالي.

أما القيود التي روعيت في البحث فتمثلت في قيد موضوعي يتحدد في دراسة العوامل املؤثرة على مستوي اإلفصاح احملاسبي عن ممارسات التنمية املستدامة وأثره على 

جودة األرباح احملاسبية، وقيد مكاني يتمثل في إجراء الدراسة التطبيقية على الشركات املسجلة في البيئة السعودية، وقيد زماني يتمثل في حتليل التقارير السنوية للشركات 

خالل الفترة من عام )2010م حتى عام 2014م(.

وميكن أن تكون هذه الدراسة محور اهتمام اجلهات النظامية في اململكة العربية السعودية, لوضع معيار محاسبي ينظم اإلفصاح عن ممارسات التنمية املستدامة, وكذلك 

محور اهتمام الشركات نحو مزيد من اإلفصاح االختياري عن هذه املمارسات لتحسني جودة أرباحها احملاسبية.

وقامت هذه الدراسة بتطوير مؤشر لإلفصاح احملاسبي عن ممارسات التنمية املستدامة يتضمن متغيرات متعلقة باألداء االجتماعي والبيئي واالقتصادي واحلوكمي، وتطوير 

منوذجني أحدهما يتعلق بالعوامل املؤثرة على هذه املمارسات، واآلخر لتأثيرها على جودة األرباح احملاسبية. 

أعد س���عادة د/ طارق توفيق اخلطيب، األس���تاذ املساعد 
– كلي���ة إدارة األعمال – اخلرج؛ بحث���اً يناقش فيه العالقة 
بني منو الص���ادرات والنمو االقتص���ادي باململكة العربية 
الس���عودية، وتتبلور خالصته في أن النمو االقتصادي يعد 
من أهم األهداف  اإلستراتيجية التي تستهدفها كافة الدول 
على اختالف مس���توى حتضرها ورقيها االقتصادي،  إذ ال 
ميكن أن تتحقق تنمية ش���املة دون مستويات مقبولة من النمو االقتصادي ، كما متثل 
قضية التصدير محورا رئيسا في رسم السياسات االقتصادية لكثير من الدول، لكونها 
متثل مصدرا مهم���اً لتدفقات النقد األجنبي بجانب أنها حتقق قدرا وافرا من فرص 
التوظيف املناس���بة . وعلى الرغم من أن االقتصاد السعودي هو اقتصاد قطبي لكونه 
يعاني من التركز في صادراته على النفط ومشتقاته الذي يشكل نحو 90% من هيكله 
التصديري، لكن يظل الدور الذي تؤديه الصادرات في تسريع وتيرة النمو االقتصادي 
مرهوناً بالتنوع  االقتصادي وإدراج سلع غير تقليدية في هيكلها التصديري، مبا يؤدي 
إلى مزيد من االستقرار في هذه الصادرات ويسهم في حتقيق نتائج  إيجابية ملموسة 

على  معدالت منو االقتصاد الوطني.
وقد متثلت مشكلة الدراسة احلالية في أن الواقع احلالي لصادرات اململكة ال يتواكب 
مع القاعدة اإلنتاجية التي تتمتع بها، فضال عن تعرضها لبعض املش���كالت والعقبات 
التي حتول دون تنميتها س���واء على املستوى احمللي، أو الدولي  كنتيجة ملا تعانيه هذه 
الصادرات من أحادية قطبية تتمثل في تركزها في النفط ومش���تقاته الذي يش���كل 

نح���و 90 % من هيكلها التصدي���ري ، فضاًل عن 
معدالت النمو املتحققة على مستوى كل القطاعات 
دون املس���توى املأمول . األمر الذي يتطلب دراسة 
العالقة بني معدالت التنمية في قطاع الصادرات 

ومعدالت النمو في االقتصاد السعودي. 
وسوف تعتمد الدراس���ة في حتقيق أهدافها على املنهج الوصفي التحليلي من خالل 
تطبيق أس���اليب التحليل الكيفية Qualitative  والكمية Quantitative لدراسة  
طبيعة واجتاه العالقة بني متغيري الدراس���ة الرئيسني في األجلني القصير والطويل، 
م���ن خالل االعتماد على بع���ض النماذج اإلحصائية املتخصص���ة، مثل اختبار جذر 
الوح���دة  Unit  root، من���وذج  تصحيح اخلطأ غير املقيد، من خالل اس���تخدام 
منهج اختبار احلدود للتكامل املش���ترك، وغيرها من األساليب األخرى. وتأتي أهمية 
الدراس���ة احلالية انطالقا مما تؤديه الصادرات كمحفز ودافع للنمو االقتصادي، كما 
تبرز أهمية هذه الدراسة في دعم املسؤولني ومتخذي القرار في دعم التوجهات التي 
تس���تهدف معدالت مرغوبة من النمو االقتصادي في قطاع الصادرات الس���عودي مبا 
يتناس���ب مع آمال وطموحات هذا القطاع، وتفعيل دوره في النشاط االقتصادي، كما 
س���تدعم نتائج هذه الدراس���ة أيضاً متخذي القرار في حتقيق املعدالت املرغوبة من 
النمو االقتصادي، مبا يرفع من مس���توى معيشة األفراد ويحقق مستويات مقبولة من 
الرفاهي���ة االقتصادية. وعليه يصبح تنمية وتطوير قطاع الصادرات ضرورة ملحة من 

أجل حتقيق معدالت مقبولة من النمو االقتصادي .

واحة الرأي والدراسات

العالقة بين نمو الصادرات والنمو االقتصادي بالمملكة العربية السعودية 

أثر اإلفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية المستدامة
على جودة األرباح المحاسبية للشركات المسجلة بالبورصة السعودية
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امتدادا ملش���اركة جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في املؤمتر السعودي 
الدولي جلمعيات ومراكز ريادة األعمال، والذي تناول مواضيع رئيسة تتكون 
من »خمس���ة محاور« وتش���مل: محور بيئة ريادة األعمال، ومحور التكامل 
والتنس���يق بني مراكز وجمعي���ات ريادة األعمال، ومح���ور االبتكار وريادة 
األعم���ال، ومحور تعليم ريادة األعمال، وكذا محور اجلهات الداعمة لرواد 
األعمال، وهو املؤمتر الذي ش���ارك فيه أكثر م���ن 30 خبيرا ومتخصصا 
محلي���ا وعامليا ميثلون 7 دول عربية ودولية، وحرصا على اإلفادة من نتائج 
املؤمتر وتوصياته التي ركزت على تطوير االقتصاد املعرفي، وتش���جيع الش���باب على العم���ل احلر، وجعلها ثقافة 
س���ائدة بينهم - نظم معهد األمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث واخلدمات االستش���ارية باجلامعة لقاًء تش���اورياً 
برئاس���ة الدكتور ناصر بن حماد اجلعيدي بقاعة االجتماعات بفندق االنتركونتننتال، وبحضور الفريق االستشاري 

لبرنامج غيث وعدد من املستش���ارين، بغرض حتديد إس���تراتيجية العمل احلالية واملستقبلة لبرنامج )غيث(، ومن ثم تعريف املؤسسات احلكومية واألهلية ذات الصلة بالبرنامج 
وإستراتيجيته، وكذا رجال األعمال الراغبني في دعم نشاطات البرنامج وفعالياته.

استراحة على كراسي البحث

اس���تقبل عمي���د كلية العلوم والدراس���ات 
اإلنس���انية واملش���رف على كرس���ي سارة 
الغني���م لألبحاث س���عادة الدكتور فرحان 
بن حس���ني اجلعيدي وفدا من مركز حفظ 
لوزارة  التابع  الوراثي  والتحس���ني  األصول 
الزراعة، حيث تباح���ث الوفد مع القائمني 
على الكرس���ي حول أوجه التعاون املشترك 
وتبادل املعلومات واخلبرات بني وزارة الزراعة واجلامعة. اجلدير بالذكر أن كرس���ي 
س���ارة الغنيم الس���تزراع النباتات الطبي���ة والعطرية غير التقليدي���ة جتاوز مرحلة 
االس���تزراع له���ذه النباتات في البيئة احمللية إلى تطوير أصول البذور وإنش���اء بنك 
للمادة الوراثية في معامل الكرس���ي. كما اس���تطاع الكرس���ي أن يطور من إنتاجية 

الزعفران املُنتج محليا، وس���وف يعلن عن ذلك قريبا بإذن 
الله بعد اعتماد البروتوكول البحثي. كما استطاع الكرسي 
حالياً أن يوطن زراعة ش���جرة )املورينجا( محليا، وينش���ر 
زراعته���ا في املجتم���ع احمللي بإتاحة البذور والش���تالت 
للعديد من املؤسس���ات الزراعية واألفراد. كما ذكر سعادة 
الدكتور محمود ش���رف الدين – أستاذ الكرسي، أن إنشاء 

كرس���ي أبحاث النباتات الطبية والعطرية غير التقليدية ميثل أحد برامج الش���راكة 
املجتمعية جلامعة األمير س���طام بن عبدالعزيز، والت���ي تهدف إلي توظيف وتوجيه 
خططها البحثية خلدمة االقتصاد الوطني، والتفاعل مع مشكالت املجتمع السعودي. 
ولذا فإن األنش���طة البحثية األساسية والتطبيقية للكرسي تهدف إلى إدخال زراعة 

وإنتاج النباتات الطبية والعطرية غير التقليدية مبحافظة اخلرج.

تعزيًزا لجهود كرسي سارة الغنيم في المجال الزراعي..
وفد من مركز حفظ األصول والتحسين الوراثي يناقش أوجه التعاون بين الجامعة والوزارة

الجامعة تشارك في المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال
وتعقد لقاًء تشاورّيًا لوضع إستراتيجية برنامج )غيث(

تركز خطة عمل الكرس���ي على دراس���ة التركيب الكيميائي للنباتات التي تتميز بها اململكة دون غيرها لالس���تفادة من هذه النباتات 
اقتصادي���ا، والعناي���ة بتوثيق الفاعلية البيولوجية لهذه النباتات ونقلها من التجريب إلى التطبيق. وثمة خطط للتعاقد مع أحد مصانع 
الدواء الوطنية إلنتاج خط تصنيعي خاص باملستحضرات العشبية واملنتجات الطبيعية التي يبتكرها الكرسي ، مع التركيز على أبحاث 
ودراس���ات تقنية صياغة الدواء التي تعتبر جزءا أصيال من نش���اط الكرس���ي. ومن أجل الوصول إلى نتائج واقعية وإجناز اخلطط 
املوضوعة للكرسي، مت تشكيل مجموعات بحثية يضطلع كل منها مبهام محددة، حيث يبدأ العمل من اقتراح الفكرة، وفور إقرار الفكرة 
والتأكد من قابليتها للتطبيق يتم إجراء الدراس���ة بدءا من عمليات االس���تخالص والتجزئة، وم���رورا باختبارات الفاعلية البيولوجية 
املتعددة التي تش���مل الكائنات الدقيقة، أو حيوانات التجارب وغيرها. وبعد الوصول إلى اجلزء الفعال سواء أكان مستخلصا أو جزًءا 
من املس���تخلص أو مادة نقية، يتم االنتقال إلى مرحلة الصياغة الدوائية، حيث يتم إجراء الدراس���ات للوصول إلى الصياغة الدوائية 
املثلى. ويتلو ذلك عمل طريقة حتليل مناسبة للمستحضرات وإجراء جتارب الثبوتية، وإثبات الفاعلية عليها ثم التسجيل لدى اجلهات 

املعنية، ومن ثم التعاقد للتصنيع على مستوى يسمح بالتسويق. وميكن حتديد آخر منجزات الكرسي في النقاط اآلتية:
1.  االنتهاء من دراسة تأثير بعض النباتات على تخفيض نسبة السكرى في الدم أعطت ثالثة منها نتائج إيجابية.

2.  الوصول إلى املراحل النهائية في التجارب اخلاصة بدراسة تأثير خالصة نباتية على التئام اجلروح.
3.  اإلعداد لتسجيل براءتي اختراع من أبحاث الكرسي.

4.  تدريب أربعة من طالب املستوى األخير في كلية الصيدلة ضمن برنامج مشاريع التخرج.
5.  تقدمي ثالثة أبحاث للنشر في مجالت علمية محكمة.

موجز نشاطات كرسي الشيخ عبداهلل بن زيد بن غنيم 
ألبحاث التداوي بالطب النبوي وتطوير وتصنيع المنتجات الطبيعية
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برعاية كرمي���ة من معالي مدير 
عبدالرحمن  الدكت���ور  اجلامعة 
بن محم���د العاصمي، وبتنظيم 
معه���د األمي���ر عبدالرحمن بن 
ناص���ر للبح���وث واخلدم���ات 
االستش���ارية باجلامع���ة؛ أقيم 
اللقاء الس���ابع لعم���داء معاهد 
االستشارية  واخلدمات  البحوث 
في اجلامعات الس���عودية، وذلك في يوم األربع���اء 29 ربيع اآلخر 1436ه�� ، حتت 

إشراف معهد األمير ناصر.
وقد رحب معالي مدير اجلامعة في بداية اللقاء بعمداء معاهد البحوث في اجلامعات 
السعودية، مؤكدا معاليه على أهمية معاهد البحوث كأذرع داعمة للجامعات، ونوافذ 
له���ا عل���ى املجتمع مطالبا بتفعي���ل دور معاهد البحوث وتأطي���ر عملها مبا يخدم 
األهداف املنوطة بها، وأكد معالي مدير اجلامعة على أهمية االهتمام واالس���تفادة 
من اخلبرات الناجحة، والتس���ويق ملا حتتويه اجلامعات من كوادر بش���رية مميزة، 
من أجل خدمة البحث العلمي، س���واء أكان ذلك بالتدريب أو تقدمي اخلدمات التي 
يس���تفاد منها . وش���كر معالي مدير اجلامعة  احلكومة الرشيدة على ما وفرته من 

إمكانات كبيرة خلدمة اجلامعات السعودية.
وتناول���ت فعاليات اللقاء الصباحية الش���راكات واملس���ؤولية االجتماعية والتجارب 
الناجح���ة ملعاه���د البحوث واخلدمات االستش���ارية باجلامعات الس���عودية، حيث 
بدأت أولى جلس���ات اللقاء بجلس���ة عمل حول إجنازات وطموحات معاهد البحوث 
واخلدمات االستش���ارية ودورها في الش���راكات احمللية والدولية، وقد شارك في 
اجللسة كل من معهد البحوث واالستشارات بجامعة امللك عبد العزيز، وجامعة امللك 

فهد للبترول واملعادن، ومعهد امللك عبدالله للبحوث والدراسات االستشارية بجامعة 
امللك سعود، ومعهد البحوث واالستشارات بجامعة القصيم.

في حني تناولت اجللس���ة الثانية املس���ؤولية االجتماعية ملعاهد البحوث واخلدمات 
االستش���ارية والتي ش���ارك فيها كل م���ن معهد األمير نايف للبح���وث واخلدمات 
االستشارية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ومعهد البحوث واالستشارات 
بجامع���ة امللك فيصل، ومعه���د األمير عبدالرحمن بن ناص���ر للبحوث واخلدمات 
االستش���ارية بجامعة األمير س���طام بن عبد العزيز، وركزت اجللس���ة الثالثة على 
اس���تثمار إيرادات املعاهد وطرق تنميتها، وقد قدم ورق���ة عمل حول ذلك كل من: 
معهد التنمية واخلدمات االستشارية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومعهد 
البحوث واالستش���ارات بجامعة أم القرى، ومعهد البحوث واالستش���ارات بجامعة 

طيبة، ومعهد امللك سلمان للدراسات واخلدمات االستشارية بجامعة املجمعة.
وركزت اجللس���تان الرابعة واخلامس���ة على جت���ارب املعاهد الناش���ئة في البناء 
والتأس���يس، وقد عرضت جتاربها وخبراتها الناجحة معاهد البحوث واالستشارات 
في جامعة حائل، وامللك خالد، والباحة، وتبوك، واجلوف. واختتمت فعاليات اللقاء 

بإعالن البيان اخلتامي وتوصيات اللقاء.
وبع���د انتهاء جلس���ات اللقاء، وما دار فيه من نقاش مثم���ر بّناء، وجه معهد األمير 
عبدالرحمن بن ناصر للبحوث واخلدمات االستش���ارية بجامعة األمير س���طام بن 
عبدالعزيز الش���كر والتقدير ألصحاب الس���عادة عمداء املعاه���د ومن ميثلهم من 
اجلامعات التي ليس فيها معاهد؛ إلجابتهم الدعوة، وحرصهم على املشاركة الفاعلة 
في جلس���ات اللقاء، وإثرائه باحلوار والنقاش املثمر الذي سيكون له بإذن الله نتائج 
إيجابية على مس���يرة معاهد البحوث واالستش���ارات في اجلامعات السعودية في 

املستقبل القريب بإذن الله.

استراحة على كراسي البحث

 .. وتستضيف اللقاء السابع لعمداء معاهد البحوث والخدمات االستشارية بجامعات المملكة

برعاي���ة كرمية من معالي مدير جامعة األمير س���طام بن 
عبدالعزي���ز أقام معه���د األمير عبدالرحم���ن بن ناصر 
للبحوث واخلدمات االستشارية وكرسي الشيخ عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن الداعج لتنمية املجتمع احمللي لقاًء بعنوان: 
العم���ل عن بُْعد )املفاهيم واإلجراءات والتطبيقات(. وذلك 
ضمن أنشطة وفعاليات الكرسي، يوم األربعاء 1436/7/3ه� 
املوافق2015/4/22م، من الس���اعة التاسعة صباًحا وحتى 

الساعة الثانية عشرة ظهًرا، وذلك في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باجلامعة.
وقدم عدد من الباحثني نتائج أبحاثهم املدعومة من قبل الكرس���ي، ومت توقيع عدد 
من البحوث اجلديدة املدعومة، والتي تدور جميعها حول عمل املرأة وخاصة العمل 

عن بعد.
وقد صرح معالي مدير اجلامعة بأن تش���جيع أبناء وبنات الوطن وخاصة منسوبي 
اجلامع���ة على التوجه نحو العمل احلر أمر بالغ األهمية، ويفتح املجال الس���تثمار 
قدراته���م وإمكاناتهم ليكونوا قادرين على اإلنتاج واإلب���داع، وفتح مجال التوظيف 
ألبناء الوطن في هذه املش���اريع الريادية، وصرح ممول الكرسي الشيخ عبدالعزيز 

ب���ن عبدالرحمن الداعج أن دعمه جلامعة األمير س���طام 
بن عبدالعزيز ه���و جزء من واجبه الوطني، فاجلامعة هي 
احلاض���ن ألبناء وبنات الوطن، وبناء قدراتهم وتوجيههم ملا 

يخدم طموحاتهم ويحقق رغباتهم وأهدافهم .
ومن جانبه أوضح املش���رف على معهد األمير عبدالرحمن 
بن ناصر للبحوث واخلدمات االستش���ارية املش���رف على 
الكرس���ي الدكتور ناصر بن حماد اجلعيدي أن هذا اللقاء 
يأتي ضمن برامج الكرس���ي، والذي كان أحد أهم أهدافه هو تشجيع مفهوم عمل 
امل���رأة عن بعد؛ مل���ا نتوقعه منه من دعم القتصاد األس���رة، حي���ث إن عمل املرأة 
واس���تثمارها من منزلها يصب في خدمة األس���رة واملجتم���ع، فمن خالله حتافظ 
املرأة على مملكتها احلقيقية وهي منزلها وأسرتها، وترفع من مكانتها االقتصادية، 
وأبدى تطلعه إلى مشاركة فعالة وكبيرة من جميع فئات املجتمع في القطاعني العام 
واخلاص واملجتمع املدني، وقد وجه شكره وتقديره ملعالي مدير اجلامعة على دعمه 
املس���تمر ومؤازرته للمعهد في جميع برامجه، وأعرب عن تقديره لفضيلة الش���يخ 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج لدعمه للكرسي وأنشطته.

.. المعهد وكرسي الشيخ الداعج  يقيمان لقاًء عن العمل عن ُبعد

ش���اركت جامعة األمير س���طام بن عبدالعزيز ممثلة في معهد األمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث واخلدمات االستشارية, في 
فعاليات ملتقى التنمية الصناعية في املناطق الواعدة الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي برعاية  معالي وزير املالية 
الدكتور إبراهيم العس���اف، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، والذي أقيم بالرياض, بحضور سعادة املشرف 
عل���ى املعهد الدكتور ناصر بن حماد اجلعيدي. وقد ش���ارك في فعاليات امللتقى عدد من الوزراء وكبار املس���ؤولني والصناعيني, 
ورجال األعمال من اململكة وخارجها؛ وتتضمن فعالياته س���ت جلسات رئيسة، تتحدث عن التنمية الصناعية في املناطق الواعدة، 
والرؤية واألهداف والسياسات. كما ناقش امللتقى دور الشركات الكبرى والقطاع اخلاص، ودور الشركات الكبرى في حتقيق التنمية 
املتوازنة وتسويق املنتجات الصناعية للمناطق، وكيفية توسعة سالسل إمداد الشركات الصناعية الكبرى في املناطق, وجدوى إنشاء 

جتمعات صناعية مرتبطة بالصناعات الكبرى وفق مزايا كل منطقة.

تفاعاًل مع فعاليات ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة..
جامعة األمير سطام تشارك بملتقى التنمية الصناعية
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ُعنيت اجلامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي بتفعيل احلراك البحثي داخل اجلامعة، وفتحت آفاق التعاون واملش���اركة مع الباحثني املتميزين من خارجها، واس���تنهضت همم 
الباحثني املتميزين على اإلدالء بدلوهم، وعملت على حتفيزهم من خالل متويل املقترحات البحثية املتسمة باألصالة العلمية، واجِلّدة البحثية، إلى جانب اشتمالها على معطيات 
ونتائج ميكن اإلفادة منها عمليا في املجاالت: الفكرية، واملجتمعية، واالقتصادية، والصحية، وش���تى مجاالت احلياة. وانتخبت أس���رة حترير )أفياء البحث العلمي( ثلة من تلك 

املقترحات التي صدرت املوافقة على دعمها من لدن معالي مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وتسليط الضوء على مضامينها في السطور التالية:

للباحث: الدكتور سامي عبداحلميد محمد عيسى.
 وتتمحور فكرة املقترح حول احتياجات بيئة التعلم لذوي االحتياجات اخلاصة للكثير من الدراس���ات، وخاصة املرتبطة بتوظيف املس���تحدثات 
التكنولوجية ودورها في حل مش���كالتهم التعليمية. ولذا جاء املقترح البحثي هادفا إلى تصميم بيئة تعلم حاس���وبية تفاعلية إلكس���اب التالميذ 
املعوقني سمعياً بعض املهارات احلسابية، ولقياس أثر بيئة التعلم على التحصيل العلمي وبقاء أثر التعلم لدى التالميذ، سيستخدم الباحث اختباًرا 

حتصيلًيا يتم إعادته بعد ثالثة أسابيع من التطبيق ملعرفة بقاء أثر التعلم لدى التالميذ، وتتلخص تساؤالته في التالي: 
ما املفاهيم احلسابية الالزمة للتالميذ ذوي اإلعاقة السمعية باملرحلة االبتدائية؟. 1
ما التصميم املقترح لبيئة التعلم احلاسوبية التفاعلية في تنمية التحصيل العلمي، وبقاء أثر التعلم لبعض املفاهيم احلسابية للتالميذ ذوي . 2

اإلعاقة السمعية باملرحلة االبتدائية؟
ما أثر بيئة التعلم احلاسوبية التفاعلية املقترحة في التحصيل العلمي لبعض املفاهيم احلسابية للتالميذ ذوي اإلعاقة السمعية باملرحلة االبتدائية؟. 3
ما أثر بيئة التعلم احلاسوبية التفاعلية املقترحة في بقاء أثر التعلم لبعض املفاهيم احلسابية للتالميذ ذوي اإلعاقة السمعية باملرحلة االبتدائية؟. 4

ولتتمتع النتائج والتوصيات بالدقة والفاعلية اجته الباحث إلى تطبيق أدوات البحث على عينة مكونة من )40( طالباً مقسمة إلى مجموعتني إحداهما مجموعة جتريبية عددها 
)20( طالباً من طالب مدرسة القادسية االبتدائية للصم مبحافظة اخلرج، واألخرى مجموعة ضابطة عددها )20( طالباً من فصول األمل مبدرسة القادسية االبتدائية لضعاف 

السمع مبحافظة اخلرج.
مستعيناً في إجراءات البحث وتطبيقاته مبنهجني، أولهما: املنهج الوصفي ملعاجلة اإلطار النظري املرتبط بالبحث من دراسات سابقة أو مرتبطة. وثانيهما: املنهج شبه التجريبي 

لقياس أثر املتغير املستقل »بيئة التعلم احلاسوبية التفاعلية« على املتغيرات املستقلة »التحصيل العلمي، وبقاء أثر التعلم«

أواًل: تصميم بيئة تعلم حاسوبية تفاعلية لتنمية التحصيل العلمي
وبقاء أثر التعلم لبعض المفاهيم الحسابية للتالميذ المعوقين سمعيًا بالمرحلة االبتدائية

للباحث: الدكتور أحمد مصطفى حسني
تعد الطاقة عنصًرا رئيسا لتطور احلضارة اإلنسانية فبدونها 
ال يت���م التق���دم التكنولوجي ألية دولة، لذل���ك فقد حظيت 
اس���تخدامات مصادر الطاقات املتج���ددة باالهتمام العاملي 
ف���ي اآلونة اخليرة ليس فقط جلدواها ومزاياها في اإلمداد 
بالطاقة خاصة للمناطق النائية واملجتمعات البعيدة احملرومة 
من الطاقة، وإمنا أيضاً للمزايا البيئية املتعددة التي تزامنت 
مع اهتمام العالم في احلف���اظ علي البيئة ومواجهة ظاهرة 

االحتباس احلراري الناجمة عن غازات احتراق الوقود التقليدي.
 وقد أثبتت التطبيقات العملية إمكان استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء على 
نطاق جتاري ، وقد مّن الله س���بحانه وتعالى على اململكة العربية الس���عودية بقسط 
وافر من كمية الطاقة الشمس���ية حيث تعتبر الطاقة الشمس���ية الساقطة على املتر 
املربع الواحد من أعلى املعدالت في العالم مستندين في ذلك على القياسات لبعض 
مناطق اململكة املس���جلة بأطلس الطاقة الشمسية والذي مت إنشاؤه بدعم من مدينة 

امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة.
كما ميكن اس���تخدام الطاقة الشمس���ية في تطبيق���ات عديدة منه���ا حتلية املياه 
والسخانات الشمسية، وتشغيل إشارات املرور وإنارة الشوارع، وتشغيل بعض األجهزة 
الكهربائية مثل الس���اعات واآلالت احلاسبة، وتشغيل األقمار االصطناعية واملركبات 

واحملطات الفضائية، والسيارات التي تسير بالطاقة الشمسية.
وتتك���ون أغلب اخلالي���ا الكهروضوئية من طبقة رقيقة من مادة الس���يليكون، وهي 
إحدى مواد أش���باه املوصالت حيث يتم تصنيعها من خالل خلط كّمية صغيرة جدا 
من البورون مع مادة الس���يلكون الصافي خللق طبقة  p-type )والذي ميثل املأخذ 
املوجب للخلية(، ثم تس���خن إلى درجة حرارة 850 درجة مئوية وفي أثناء التس���خني 
يرش سطح اخللية بطبقة من الفوس���فور وذلك خللق طبقة n-type )والذي ميثل 

املأخذ الس���الب للخلية( وبذلك تتكون الوصلة الثنائية قرب 
السطح بني غالف الفسفور وخليط البورون.

ولكل خلي���ة كهروضوئية يوجد دليل الصان���ع، وهذا الدليل 
اليشمل العديد من املعامالت الضرورية مثل مقاومة التوالي 
Rs، ومقاوم���ة الت���وازي Rsh، والتي���ار الن���اجت عن الضوء 
Iph، ومعامل املثالية a، وتيار التش���بع العكسي Io اخلاص 
بالوصلة الثنائية. ومن منطلق العنصر الثالث اخلاص بإجناح 
استخدام الطاقة الشمس���ية، يقوم هذا البحث بعمل دراسة 
حول حتديد املعامالت اخلمس���ة اخلاصة بالدائ���رة املكافئة للخاليا الكهروضوئية، 
والت���ي لم تذكر ف���ي دليل الصانع. وفك���رة العمل تقوم على تكوي���ن أربع معادالت 
بدالل���ة أربعة مجاهيل وهي RS و Rsh و Iph و Io وبالتعويض فيما بني املعادالت 
األربع ميكن احلصول على صورة نهائية )transcendental equation( ملقاومة 
التوال���ي ميكن حلها رقميا مع مراعاة تغيير املعامل aمبعدل صغير جدا حتى نحصل 
عل���ى عالقة جهد وتيار اخللي���ة متطابقة مع تلك العالقة املثالي���ة املوجودة بدليل 
 Standard Test( الصان���ع، والتي مت احلصول عليها عند ظروف بيئية قياس���ية
Conditions STC(. ومن أج���ل التأكد من دقة املعامالت التي مت احلصول عليها 
يتم اختبار النموذج املقترح عند ظروف بيئية تختلف عن الظروف البيئية القياس���ية 
بتغيير درجات احلرارة، وتغيير السطوع الشمسي، وعند كل حالة يتم احلصول على 

املنحنيات التي متثل التشغيل الكهربي للخلية مثل اجلهد والتيار والقدرة.
وخالص���ة القول أن الطريق���ة الرقمية املقترحة للحصول عل���ى املعامالت اخلمس 
للخلية الكهروضوئية س���تمكن الباحثني في مجال اخلاليا الشمس���ية من استخدام 
معادلة مقاومة التوالي النهائية وإيجاد تلك املعامالت بطريقة سهلة التطبيق ودقيقة 

للغاية حيث مت تطبيقها على العديد من األنواع املختلفة من اخلاليا الكهروضوئية

ثانيًا: تقنية جديدة لتحديد المعامالت غير المعلومة
للخاليا الكهروضوئية عند ظروف بيئية مختلفة
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النش���ر العلمي في قواعد البيانات العاملية ذات معامل التأثير له دالالته اإليجابية على مس���يرة البحث العلمي وجودتها في جامعة األمير س���طام بن عبدالعزيز، لذا تود عمادة 
البحث العلمي إطالع القراء الكرام على مسيرة النشر لباحثي اجلامعة لدى قاعدة شبكة العلوم ، وقاعدة SCOPUS وذلك وفق اآلتي:

WEB OF SCIENCE  إحصائية النشر في

SCOPUS  إحصائية النشر في

SCOPUS  إحصائية النشر وفق التخصصات في
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وائل اجلنيدي: 
مة حتت مس���مى )مجلة العلوم الش���رعية واللغة العربية(، وهي أول  أقرمجلس جامعة األمير س���طام بن عبدالعزيز إصدار أول مجلة علمية محكَّ
دورية علمية تصدر عن اجلامعة، وتعنى بنش���ر البحوث والدراس���ات في مجال العلوم الشرعية واللغة العربية، وتصدر مرتني في العام اجلامعي 

وفق اخلطة املعتمدة.

رؤيتها:  أن تكون خيار الباحثني األول لنشر بحوثهم في مجال العلوم الشرعية واللغة العربية.
رسالتها : نشر البحوث احملكمة في العلوم الشرعية واللغة العربية مع االلتزام باملعايير املهنية العاملية املعتمدة في النشر احملكم. 

ومن أهم أهدافها: 
مة، والدراسات الرصينة. 1- املشاركة في خدمة النشر العلمي املتخصص في العلوم الشرعية واللغة العربية من خالل نشر البحوث احملكَّ

2- حتقيق إضافة علمية للباحثني في الدراسات اإلسالمية والعربية من خالل محتوى املجلة.
3- فتح نافذة جديدة للباحثني محلياً وعاملياً لنشر بحوثهم في التخصصات العلمية الشرعية والعربية. 

وتضم في هيئة حتريرها نخبة من أس���اتذة الدارس���ات العليا من مختلف دول العالم، في كافة تخصصات املجلة، برئاسة األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، 
وعضوية كٍل من: األس���تاذ الدكتور محمد أزهري )املغرب(، واألس���تاذ الدكتور صالح صواب )اليمن(، واألس���تاذ الدكتور عبد العزيز بن صالح العمار )الس���عودية(، والدكتور 
مشرف بن أحمد الزهراني )السعودية(، والدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز اجلريوي )السعودية(، والدكتور مسفر الكبيري )السعودية(، والدكتور خالد بن هدوب املهيدب 

)السعودية( .
ويدير حتريرها األستاذ: وائل بن يحيى بن بخيت اجلنيدي

كما يوجد للمجلة هيئة استشارية تضم نخبة من أساتذة الدراسات العليا في العالم .
وتشترط للنشر فيها جملة من الشروط سعًيا للوصول مبخرجاتها للجودة والتنوع الذي ينشده أعضاء هيئة حتريرها في ظل توجيهات معالي مدير اجلامعة .

وتعم���ل املجل���ة على أن يكون عملها إلكترونًيا صرًفا، طلًبا للتميز، وس���رعة اإلجناز، وأن يكون الباحث على 
اطالع دقيق على مراحل سير بحثه في أثناء حتكيمه، وتقوميه، وحتى نشره .

حيث يلتزم الباحث بالتسجيل في موقع املجلة، مختاًرا اسم مستخدم، وكلمة مرور خاصة به، متضمًنا اسمه 
الرباع���ي، ورقم جواله، وبري���ده االلكتروني للتواصل، ومؤهله العلمي، واجلامع���ة، والكلية، والرتبة العلمية، 

والتخصص الدقيق، والتخصص العام .

•  خطوات إرسال البحث : 
أواًل: على الباحث االطالع على قواعد النشر وإقراره بااللتزام بذلك . 

ثانًيا: على الباحث أن يختار التخصص العلمي من التخصصات املدرجة مبا يناس���ب عنوان بحثه وموضوعه، وهي )التفس���ير وعلوم القرآن ، القراءات ، العقيدة واملذاهب 
املعاصرة ، الثقافة اإلسالمية ، السنة النبوية وعلومها ،السيرة النبوية ، الدعوة  ، البالغة ،النقد ، األدب ، الفقه وأصوله  ، النحو والصرف( . 

ثالًثا: يكتب كلمات استداللية ومفتاحية على موضوع بحثه، ال تقل عن خمس كلمات .
رابعاً: على الباحث أن يتابع بحثه باستمرار ليكون على اطالع على مستجداته . 

خامًسا: يحاط الباحث برسالة نصية على اجلوال املسجل على موقع املجلة مبراحل انتقال بحثه من مرحلة إلى مرحلة .

خامًسا: خطوات تحكيم البحوث في المجلة:
أ . على احملكم تس���جيل بياناته )اس���م املس���تخدم ،كلمة املرور، االسم الرباعي، اجلوال :واتس : نعم ،ال ، البلد ، املؤهل العلمي ،اجلامعة ، الكلية  ، الرتبة العلمية ، التخصص 

العلمي الدقيق ، التخصص العام ، اإلنتاج العلمي ، بيانات احلساب املصرفي :اسم البنك ، رقم العميل الدولي »اآليبان«( 
ب . ترسل للمحكم رسالة تأكيد تفيد بصحة التسجيل .

ت . على احملكم التقيد مبدة التحكيم، وهي أال تزيد عن خمسة عشر يوًما .
ث .  فور إرسال احملكم تقريره ترسل له رسالة تفيد بإيداع مكافأته .

سادًسا: يحتوي املوقع على النماذج واالستبانات اخلاصة بالباحث، واحملكم، وتعبئتها إلكترونياً .
سابًعا: رفع أعداد املجلة على املوقع )أرشفة، سهولة البحث عن عدد أو بحث معني، متكني صاحب البحث من الدخول على بحثه على املوقع(.

للمراسلة :
البريد اإللكتروني : sattamjournal@gmail.com - جوال واتس أب  : 966548802888
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