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 كلمة رئيس الجامعة
 رئيس اللَّجنة العليا لالحتفاالت

  
 بسم اهلل، والحمُد هلل، والصالُة والسالُم على رسول اهلل.

 
إنَّ البحَث العلميَّ يحتلُّ حجَر الزاويِة في مهامِّ الجامعاِت    

من  تُ ْنَشأ الجامعاتوأنشطِتها، وهو إحدى الوظائف األساسية التي 
بها، إلى جانب التدريس، وتقديم االستشارات والخبرات،  أجل القيامِ 

 واإلسهاِم في َحلِّ الُمْشِكالت.
وتُ َعدُّ البحوُث والمشاريُع العلميُة التي يقوُم طالُب الجامعة بإجرائِها َمْظَهًرا من مظاهر التطوُّر العلمي الذي    

 أهميًة  طلُع الجامعةُ بأدائها. وُتوِلي جامعةُ حضرموَت هذا الجانبَ تشهُده الجامعُة، وأداءً لوظيفٍة من أهمِّ الوظائف التي تض
َرى، وذلك من خالل تضميِن البرامج األكاديمية لألقساِم العلميِة المختِلفِة، مساقاٍت خاصًَّة بأساسيات البحث  ُكب ْ

لجامعة لمهارات البحث مدى امِتالِك ُطالب ا العلمي، ومناهجه وطرائِقه، وبمشاريِع التخرُّج البحثيَّة والَعَمِليَّة، التي ُتْظِهرُ 
العلمي وآلياته، وقدرتِهم على تنفيذ المشاريع المختلفة، وكذا جهوُد أعضاء الهيئة التدريسية في اإلشراف على البحوث 

في  ةوالمشاريع المختلفة، وتوجيه الطالب في أثناء اإلعداد لهذه المشاريع، ومساعدتهم على امتالك المهارات األساسي
البحث وتنفيذ المشاريع، إعداًدا لهم لسوق العمل، التي سينخرطون فيها بعد تخرُّجهم؛ ليكونوا أفراًدا فاِعِلْيَن، ُمْسِهميَن 

 في تنمية المجتمع، وبناء ُقْدراته، وقيادِة مؤسساته المختلفة.
ُم جامعُة حضرموَت في هذا  ذي يتزاَمُن مع ، البحوث الطالبعة طالب الجامالمؤتمر العلمي الثاني لواليوَم تُقدِّ

 العام أنَجُزوها خاللَ السادس جملُة من ملخصاِت بحوث الطالب، ومشاريعهم التي أسبوع الطالب الجامعي فعاليات 
والتي تُ َعدُّ دلياًل على النشاِط البحثيِّ لطالب الجامعة، وإسهاِمهم في إنتاِج المعرفة، وفي  م 5102/  5102الجامعي 

 عض المشكالت المجتمعية، وتقديم الحلول لها.دراسِة ب
 

داد، ولمؤتمرهم هذا أن ُتَكلََّل أعمالُه بالنجاح،  أتمنى لطالَّبنا بجامعة حضرموت التوفيَق والسَّ
م والنماء.   ولجامعة حضرموَت اطِّراَد التقدُّ

 

 د محمد سعيد خنبش .أ
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 كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب
 العليا لالحتفاالتنائب رئيس اللَّجنة 

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أة األنشطة الطالبية بوصفها مكوناندرك في جامعة حضرموت أهمي

طالق إهذا المنطلق جاء من اصيال في مناهج إعداد الطالب الجامعي، و 

جمل ما أا وطالباتنا بنفيه طال رَ هِ ظْ سبوع الطالب الجامعي السادس بعد توقف فرضته الظروف العامة ليُ التحضيرات أل

 بداعية فكرية وفنية.   إعمال ألديهم من 

هذا  سبوع فيويأتي حرصنا على عقد المؤتمر العلمي الثاني لطالب جامعة حضرموت ضمن برامج هذا األ

  وإشهارها لفةالمختث التخرج( واالبتكارات بحو براز مجهودات طالبنا في مجال البحث العلمي )إالسياق، مستهدفين 

ن تكون ألمجتمعهم للتعريف بالنتاج المعرفي والتطبيقي واالستفادة منه في خدمة التنمية الشاملة لهذا المجتمع. ونتطلع 

من بين مخرجنا المعرفي و التطبيقي تسجيل براءات اختراع في مجاالت مختلفة مما يرفع من ترتيب الجامعة في التصنيف 

 العالمي للجامعات.

ن أمشاركة و ن ترتفع نسبة الأمر العلمي لطالبنا سنويا ونتمنى قاد دورات هذا المؤتنؤكد حرصنا على انع  

 . بمجاالته المختلفةطالبنا في البناء المعرفي  اتمإسهاترتفع 

 .واهلل ولى التوفيق

 

 د سالم مبارك العوبثاني .أ
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 كلمة رئيس لجنة المؤتمر العلمي الثاني
 لطالب جامعة حضرموت

 
 الصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين و هلل وحده،  الحمد

 صحبه أجمعين. وبعد ،،،آله و نبينا محمد وعلى 
 

 صالة عن نفسي ونيابة عن اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلميباأل ،يسرني
أن نرحب بكم ونضع بين أيديكم هذا الكتيب  ،الثاني لطالب جامعة حضرموت

. ة الجامعيةالجهد والمثابر  خالصة  سنين من دُّ عَ ، التي ت ُ للطالب خرج(الشامل لملخصات أفضل البحوث )مشاريع الت
إذ يأتي هذا الحدث العلمي هذا العام  ضمن فعاليات احتفاالت الجامعة بأسبوع الطالب الجامعي السادس، وكذلك بعد 

 الذي حققه المؤتمر العلمي األول لطالب الجامعة. كبيرالنجاح ال

لى ، والمساعدة عفي أذهان الطالب ثقافة البحث العلمير غرس لهذا المؤتم سةمن األهداف الرئيالشك أن 
 ،للوطن نتماء، وتعزيز روح االتفجير المواهب في  مجال البحث العلميو بداع والتفكير اإلاكتشاف الذات، وتنمية قدرة 

لفعاليات مشاركة في االل المن خوتحسين مستوى اتخاذ القرار، والتعلم المستمر  الصحيحة، وتكوين النظرة العلمية
لقائمة الحلول والمقترحات المناسبة للمشكالت ا والمشاركة في طرح  وتعزيز فهم الواقع، قليمية والدولية،المحلية واإل

 إلحداث التنمية المستدامة المنتظرة.  " طالب الجامعة في خدمة التنمية"لكي يتحقق فعال شعار المؤتمر 

البحث  و  لى جهود حثيثة من التأملمر يحتاج إمر اليسير، فاألفعالية ليس باأل يةإن التنظيم وإالعداد أل
ا، ل هذا لم يكن له أن يتحقق لوال اإلرادة القوية والمساندة الفعلية من قبل قيادة جامعتنك  ،والتخطيط والترتيب والمتابعة

افة ك  هيلسالم مبارك العوبثاني، في تس ممثلة برئيسها أ.د محمد سعيد خنبش ونائب رئيس الجامعة لشئون الطالب أ.د
سهم وشارك في إنجاح أالصعاب والعوائق إلنجاح هذا الحدث، فشكرا جزيال لهم.  والشكر كذلك موصول لكل من 

 هذا العمل.

 .للجميع التوفيق والسداد متمنياً 

 د. خالد عوض الرباكي    
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  2 لالحتفاالت  رئيس اللجنة التحضيرية العليارئيس الجامعة كلمة 
 نائب رئيس اللجنة التحضيرية  الطالب ئونكلمة نائب رئيس الجامعة لش

 3 العليا لالحتفاالت

  4 كلمة رئيس لجنة المؤتمر العلمي الثاني 
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 8 أهداف المؤتمر 
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 11 اء المؤقتةيو مدينة اإل
 13 المرحلة الثانية من خور المكالتخطيط وتصميم 

 11 المتعدد الذكي التحكم
 22 نظام الكشف عن حوادث الطرق واإلعالم عنها

 22  جهاز متعدد الوظائف للقياسات البيئية
 23 خمرة التإنتاج اإليثانول الحيوي من شجرة المسكيت )السيسبان( باستخدام طريق

 24 يثانول من المخلفات المنزلية الصلبةنتاج اإلإ
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البن
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كال
الم

 

 21 موانع الحمل واإلجهاض في مقاصد الشريعة تأثير
 اللغة في إتقان والبصرية المتعددة السمعية الترجمة وسائط استخدام تأثير

 دراسة: حضرموت للغة اإلنجليزية ومعهد حضرموت جامعة لدى طالب اإلنجليزية
 حالة

28 

وم 
 لعل

ب و
الط

حية
لص

ا
   

 في ضى نحو طالب كلية الطب في المستشفيات الحكومية في المكالر موقف الم
 32 م2211-2215الفترة من 

 31  2211المكال  –انتشار عادة التدخين بين طالب جامعة حضرموت 
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جامعة ب لية الطبنفعالية و العوامل المرتبطة بها بين طالب كال انتشار االضطرابات ا
 32 م2211-2215 حضرموت

جامعة بيم إدراك وموقف أعضاء هيئة التدريس وطلبة الطب في كلية الطب و تق
 33 حضرموت تجاه منهج العرض السريري

يدهم الذين تم ترق نتان الوليدي عند المواليدتقديم وصف وبائي سريري  لمرضى اإل 
 34 حضرموت-المكال  بمستشفى حضرموت الجامعي، طفالفي قسم األ

رية
إلدا

وم ا
العل

 

حوسبة  متطلبات الحوسبة للسجالت الطبية للمنشئات الصحية بساحل حضرموت
 31 نموذج –السجل الطبي لتسجيل المواليد والوفيات وتطوير نظام مقترح 

 39 حوسبة عمل مكتب التخليص الجمركي
دراسة حالة جامعة - ترونيةمتطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللك

 42 حضرموت

 41 سياسات التسويق فيالجودة الشاملة وتأثيرها 
 44 المصرفي اليمني األساسية ومدى وجودها بالجهاز ةلجان الحوكم

 47 سهم السعوديةمحددات الرفع المالي بين الشركات المدرجة في سوق األ

رية
لبح

ء ا
حيا

واأل
ية 

لبيئ
وم ا

العل
 

 52 م األثر البيئي لمصافي عدندراسة وتقيي
 فيلى العليقة وتأثيرها إLactobacillus acidophilus إضافة البكتيريا النافعة 

 Oreochromis mossambicus  52نمو أسماك البلطي 

 54  }الثمد{ صفراء الزعانفالدراسة محتويات القناة الهضمية ألسماك التونة 
 55 لكيميائي التقريبي لبعض معلبات التونة المحليةمؤشرات قبول المستهلك والتركيب ا

 بعض مؤشرات الجودة الغذائية وقبول المستهلك لسمكة الكمل
(Arius Thalassinusكمثال لألسماك منخفضة القيمة االقتصادية ) 57 

وم 
العل

طبي
الت

 قية

 12 شارة للغة اإل LLDنظام 
 11 محاكاة الوسائل التعليمية لرياض األطفال

  CaSO4وكبريتات الكالسيوم  NaCLتأثير تداخل كلوريد الصوديوم 
  (كليانسونا وغنيمي)نسبة نمو أصناف القمح في وبعض المؤشرات األخرى 

 في وادي حضرموت
13 

 14 المستهلك بالبيانات المسجلة غذية في السوق المحلية ومدى اهتماماأل تأنواع عبوا



 

 7  
  

 

 الّلغة العربية: أ.د عبداهلل صالح بابعير :    التصويب اللغوي

  حمد بوسبعة أد نجاة أ. غة اإلنجليزية: اللّ                 

 15 الة القوائم الماليةمحاسبة التضخم ودورها في صدق وعد
 18  القوائم المالية فيثر المحاسبة اإلبداعية أ

 بدااآل

 71  روبنسون كروزو: الشخصية االستعمارية
دراسة  بروتوكوالت حكماء صهيون و عالقتها بمسرحية شكسبير تاجر البندقية:

 71 تحليلية

 72 دراسة أهم الملوثات البيئية في مدينة المكال
 73 احل حضرموتمناخ س

لوم
الع

 

 77 زاوية ميالن اللوح الشمسي مع األفق وزاوية اتجاه اللوح الشمسي
 78 غشية الرقيقةحساب فجوة الطاقة البصرية لبعض األ

 اتنسبة اإلنبفي مختلفة من أمالح الصوديوم )كلوريد الصوديوم(  اتكيز تر تأثير 
 79 ونمو البادرات لنبات القمح 

 82  نمو جراثيم المكورات العنقودية فيبة السوداء تأثير زيت الح
 81 تحضير إيمينات مختلفة للكافور

 84 الكاليكسارين
 85 نظام تنسيق معلوماتي بمنظمات المجتمع المدني

 87 نظام إدارة مراكز ذوي االحتياجات الخاصة

ض
مري

الت
 

الغرسة ( بين النساء  لمعرفة والمواقف حول اآلثار الجانبية لإلمبالنون )مستوى ا
لى مراكز الرعاية الصحية األولية في مديرية المكال خالل عام إحضرن  الالتي

  م2211
89 

 91 نمط الحياة الصحي بين طالب جامعة حضرموت
دراسة مراقبة تطبيق معايير السالمة الجراحية لمنظمة الصحة العالمية بين 

 93 م(2211رأكتوب-المستشفيات في مدينة المكال )أغسطس
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 أهداف المؤتمر:

 .رفع المستوى العلمي لبحوث تخرج الطالب 

  الجامعة.تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى طالب 

 وتسخيرها لخدمة التنمية.المختلفة مي الطالبي في الجوانب إظهار أهمية البحث العل 

 في مجال البحث واإلبداع تشجيع الطالب إلبراز قدراتهم ومواهبهم. 

  ورش كالمؤتمرات و  ،والعالميةواإلقليمية في الفعاليات المحلية  العلميةغرس ثقافة المشاركة
 الجامعة.طالب لالعمل والندوات 

  

 محاور المؤتمر: 

  -محورين رئيسين هما:مؤتمر يغطي ال
 

 -الطبيعية والتطبيقية:العلوم  .1

تدخل في هذا المحور جميع تخصصات العلوم الطبيعية والتطبيقية اآلتية: العلوم األساسية  

والعلوم الطبية والحياتية وعلوم التمريض والعلوم الهندسية والتكنولوجية وعلوم الحاسوب والعلوم 

 البيئية والزراعية.

 

  -م اإلنسانية واالجتماعية:العلو .2

التي تشمل: اللغويات النظرية والتطبيقية،  جميع العلوم اإلنسانيةتدخل في إطار هذا المحور 

واآلداب، والترجمة، والدراسات الفكرية والفلسفية، والدراسات االجتماعية والقانونية، والدراسات 

واألنثروبولوجيا، والجغرافيا، واإلدارة، اإلسالمية، واإلعالم، والدراسات التاريخية واآلثارية، 

واالقتصاد، والتجارة والمحاسبة، والتربية وعلم النفس، والرياضة، والفنون والتراث الشعبي، 

 .والمسرح، والموسيقا، والفنون التشكيلية، وعلم المكتبات
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 ن االلج
 :حتفاالتلال العليااللجنة  .1

 الدور ةالصف األسم م
 رئيسا   رئيس الجامعة  د  محمد سعيد خنبش .أ 1
 نائبا   نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب د  سالم مبارك العوبثاني .أ 2
 عضوا مساعد النائب لشئون الطالب سعيد محقوظ باطرفيم  .أ 3
 عضوا األمين العام للجامعة عبداهلل علوي عيديد 4
 اعضاء  نواب العمداء لشئون الطالب 5

 -:لالحتفاالت لجان الفرعيةال .2

 الصفة األسم م
 رئيس لجنة المؤتمر العلمي الثاني لطالب الجامعة د. خالد عوض الرباكي 1
 رئيس لجنة جوائز الجامعة  د. سالم عبود بن غانم 2
 رئيس لجنة المعرض د. سالم فرج بامسعود 3
 رئيس اللجنة الرياضية والكشفية د. سعيد فرج الرمادي 4
 عالميةاإلرئيس اللجنة  يدحمد زين باحمأ 5
 نشطة الطالبيةالمدير العام لأل  زكي أحمد باقويقو 1
 مدير وحدة شئون الطالب بالوادي فهيم عبداهلل العفاري 7
 ممثل اتحاد الطالب راشد عمر باصريح 8

 -ة للمؤتمر العلمي الثاني لطالب جامعة حضرموت:ياللجنة التنظيم .3

 الدور األسم 

 رئيسا   لرباكيد. خالد عوض ا 1
 نائبا   بن دحمان سعيدد. لطفي  2
 عضوا عبدالكريم صالح بن جبير 3
 عضوا سعيد كرامة الجريري 4
 عضوا  سامي عوض المسجدي 5
 عضوا منى عمر الكسادي 6
 عضوا زكي بن شامس 7
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 والتخطيط البيئي معماريةالهندسة القسم 

 اء المؤقتةيو مدينة اإل

 داهلل سعيدان، سحر لطفي الصيعري، علوية عبداهلل الجفري انتصار عب :إعداد

                    صالح الدين رجب أحمد  :إشراف

د وفي ظل زيادة تعقي ،من المدن والمناطق الحضرية في نطاق حدوث الكوارث الطبيعية أو الصناعية ةعديدتقع      

ي فة والسياسية ؛ فإن آثار هذه الكوارث ازدادت تعقيدًا وسوءًا المناطق الحضرية وتعقد المكونات االجتماعية واالقتصادي

تالف  ،وتسبب أفظع اآلثار ،كل جوانب الحياةفي  وأصبحت تؤثر ،اآلونة األخيرة كإزهاق األرواح وتشريد السكان وا 

م العمل بها في تويتضاعف أثرها في حالة عدم وجود استراتيجيات صحيحة ي ،الممتلكات وتدمير المباني واإلضرار بالبيئة

للحد من  ،ستراتيجيات إلدارة الكوارثا  الضروري أن يكون هناك نهج و  من؛ فوعلى هذا األساس ،حالة حدوث هذه الكوارث

 وأن يتم االستعداد األمثل لها قبل حدوثها.   ،مخاطرها والتخفيف من األضرار التي تسببها

مة لمنطقة نموذجية لإليواء المؤقت قابلة للتكرار في مكان البحث تقديم دراسة تخطيطية تصميمية مستدايحاول      

الدراسة المقترح ) شرق مدينة المكال في منطقة الريان ( أو في أماكن أخرى معرضة للكوارث في مختلف أنحاء البالد مع 

 األخذ باالعتبار بعض الظروف الطبيعية والمناخية المختلفة لتلك المناطق.

لسكان افي أساسي إلى إيجاد مناطق مالئمة لإليواء المؤقت وذلك للحد من آثار الكوارث  بشكلالبحث هدف ستوي     

يقة التي تنتج التأثيرات العمخطورة أهميته من  البحث ويكتسب ،وتحقيق فعالية أكبر في المستقبل لمواجهة هذ الكوارث

فى ء الكارثة على المستوى اإلنساني أسرع تعافكلما كان احتوا ،عن الكوارث على المستوى الوطني واالجتماعي واإلنساني

 المجتمع والوطن بشكل أسرع. 

لى لما لها من أهمية خاصة ع ،فترة الكوارثخالل ستراتيجيات اإليواء المؤقت إولتحقيق هذه األهداف تمت دراسة      

في  م تناول مجموعة من التجاربث ،تم عرض المفاهيم النظرية في مجال الكوارث واإليواءإْذ  ،الصعيد الوطني واإلنساني

بدائل المقترحة ض الاومن ثم استعر   ،وتم االطالع على تاريخ الكوارث في المنطقة ودراسة التوقعات المستقبلية ،هذا المجال

ئم نمط ونوعية والتي تال ليتم بعدها عرض التصاميم التي تم التوصل إليها ،لموقع المشروع وصوال إلى البديل المناسب

انة مالجئ أكثر ثباتًا ومتصواًل إلى مالجئ انتقالية ) نموذج الحصيرة ( و ن مالجئ طارئة ) نموذج الخيمة ( و اء _ ماإليو 
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تتناسب مع البيئة المحلية وتدعم فكرة التخفيف من  التي ) نموذج الوحدة السكنية ( إضافة إلى مرافق الخدمات العامة

بيل رين وعدم إحساسهم بالغربة وذلك بتطويع العمارة وعناصر الطبيعة في ساآلثار النفسية التي تسببها الكوارث للمتضر 

 ذلك. 

وذلك من خالل جمع المعلومات النظرية المتعلقة بموضوع البحث، وعمل مسح  ،وتم اتباع المنهج التاريخي والتحليلي     

 فهم أفضل لهذا الموضوع.إلى للمواقع اإللكترونية العربية واألجنبية للوصول 

 ،وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات بناء على الدراسة النظرية والحاالت الدراسية المختلفة     

 مستفيدة من تجارب الغير لتجنب األخطاء السابقة وتعزيز الصواب.

واالتجاه  ،ةراد والجهات المعنيوفي الختام تم التأكيد على ضرورة أن تحظى المشاريع اإلنسانية باالهتمام من قبل األف     

 نحو هدف مشترك يتجلى في تحسين جودة المساعدة اإلنسانية. 

" تمكين جميع األشخاص المتضررين من الكوارث أو النزاعات في العالم من إعادة  وتبقى الرؤية األسمى من ذلك هي

 ".تأسيس حياتهم واستعادة كسب رزقهم بطرق تكفل احترامهم وتحفظ لهم كرامتهم
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 والتخطيط البيئي معماريةالهندسة القسم 

 المرحلة الثانية من خور المكالتخطيط وتصميم 

، عبداهلل سمير بن عبدالعزيز، محمد ةرج سعيد باضريس، صفاء خالد باخل  أيوب علي باقحيزل، سعيد ف :إعداد

 حسين الشاطري، عالء علي العمودي

                    صالح الدين رجب أحمد :إشراف
مدينة المكال من أكبر مدن محافظة حضرموت وهي عاصمة المحافظة، وتطل على البحر العربي، ومازالت  د  ع  ت   

المدينة تحتفظ حتى اليوم بالكثير من الشواهد والمعالم األثرية والتاريخية التي تحكى فصوال من تاريخ هذه المدينة اآلسرة 

غير أن  ،لمدينةعامل جذب وترفيه ل د  ع  ي  خورها الذي يتخللها والذي وكما تشتهر المدينة ب ،بجمال طبيعتها وعراقة تاريخها

ة المكال، ستراتيجي لمدينواستنادًا إلى الموقع الجغرافي اإل يمثل المرحلة األولى فقط من خور المكال.الموجود منه حاليا 

هم للمدينة من مع الطبيعي الجغرافي التم االستغالل األمثل للموقفقد فقد تم التخطيط لمشروع المرحلة الثانية من الخور، 

الناحية االستثمارية والسياحية والسكنية واإلدارية وتوفير الخدمات وفرص العمل للكثير من السكان وكذلك تطوير المدينة 

احية د من قيمة المنطقة من نأهمية هذه المنطقة ومكانة مدينة المكال على الصعيد المحلي واإلقليمي، ويزيبرز بشكل ي

 هم االستثمارات إلى المنطقة، وكل هذا يعكسه المشروع )مشروع المرحلة الثانية من الخور(.أجذب 

 لى عده قطاعات وهي:عن مراحل خور المكال تم تقسيم المرحلة الثانية مالمقترح الجديد للمشروع : 

 القطاع السكني. -1

 القطاع اإلداري. -2

 لقطاع السياحي االستثماري.ا -1

 القطاع الرياضي. -2

 لقطاع الثقافي واإلعالميا -3

 لقطاع الخدماتي.ا -4

هم لجوانب االحتجاجية ومن اهم جوانب التفكير المشروع، وهو يمثل أ ءاجز اقطاع أهم أيمثل هذا و  :القطاع السكني

سكاني واالكتظاظ السكاني ومدى الحاجة الملحة لزيادة القطاع اإلومواجهة المستقبلي للمدينة من ناحية التوسع العمراني 
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لوكات وقطاع لى بإشراقة هذه المنطقة بالجانب العمراني والحــاجة إمركزا للمدينة ومدى ستكون أنها  ة  صاخبهذه المنطقة و ب

 .سكني تلبي التمدد والزحف والنقص بالمسكن

ن ماحتل مساحة بزونات التنطيق لما له  إذاشتمل المشروع على الجانب اإلداري في تخطيطه العام  -القطاع اإلداري: 

 فرادي جانب االستثمار وقيام الشركات الرأسمالية فبالكتل اإلدارية تقام مختلف النشاطات التي يمارسها األكبير فمردوده 

م اإلداري فالمفهو  ،ولألفراد بشكل خاص للدولة المختلفة والمتنوعة التي تعود بالعائد المالي والجماعات في المجاالت

هم للتعاون لتحقيق العاملين واستمالتفي المتنوع وبين تأثير السلطة الرسمية  االستخدام جمع في هذا المفهوم بينيللشركات 

 األهداف.

 .الترفيهيو الفندقي  :مجاليينويشمل   القطاع السياحي االستثماري :

نادق في ف الفندقي تم تصميم عدة مجالناحية المردود المالي، ففي هذا القطاع من القطاعات المهمة للمنطقة من د  ع  وي  

عن المنطقة السكنية واإلدارية،  ةفنادق أخرى أيضا معزول 3منطقة مفترق الخور على جزيرة، باإلضافة إلى ذلك تم تصميم 

 .ألهالي المدينة اً بير ك تكون متنفساً  حديقة كبيرة للزوار تصميم في هذا القطاع موقد ت

 :  اضية منهاء وقد حوى عدة أبنية ريقسم للرجال وقسم للنسا قسمين:على م المنطقة الرياضية يقستتم  -القطاع الرياضي: 

 ملعب للتنس. السلة والصالة المغلقة والمسابح إضافة إلىوالكرة كرة الطائرة الاالستاد الرياضي و ملعب 

صصة مخ ةو صالأ وجود أي ناد  عدم تم تصميم قسم خاص للنساء لممارسة بعض الرياضات واأللعاب وذلك بسبب  كما

 .من خالل الصالة المغلقة والجمنازيوم مع مراعاة الفصل بينهما انالنسوي، كما يتشارك الجنس طاعقلل

ز كز الثقافي و المسرح المجهالمر  -: التي تشملمجموعة من المرافق الثقافية  قطاعويضم هذا ال -القطاع الثقافي: 

 مبنى اإلذاعة والتلفزيون قاعات متعددة األغراض وقاعات للتدريب إضافة إلى و للمعارض  ةوصال

ملت شوقد  ،تعددت الخدمات التي تم وضعها في أماكن متعددة لتخدم المشروع بالشكل األمثل  - القطاع الخدماتي:

  -حضانة أطفال    -سوبر ماركت    الكافتيريات   -المسجد     - :تيالخدمات اآل

وكذلك عمل سدود لحل مشكلة السيول في المنطقة  زمة الحالية للصرفغير أنه سيتم عمل شبكة صرف صحي وحل األ

نقلة نوعية للمدينة والمحافظة في طريق تنميتها  دبحجم مشروع الخور يع اً إن مشروع .واالستفادة من جزء من المياه
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رها ومنافسة بعض المدن الخارجية وذلك لمايعود عليها من اقتصاد واستثمار ونهضة عمرانية وبيئية والكثير من يوتطو 

 .كثير من المشكالت في المنطقة النتائج اإليجابية، وحل

 عمليات ومراقبة متابعةفي تها ليئو مس تحملب الراعية الجهة تعد والتينوصي الجهات الحكومية المعنية وفي الختام   

دارات الحكومية التعاون من جميع المؤسسات واإلوكذلك  ،التخطيط والتصميم والتنفيذ للمشاريع التنموية والتطويرية للدولة

في تسيير وتسهيل جميع العقبات التي تعترض بناء المشروع وأيضاً تيسير جميع الوسائل والسبل إلقامة مثل هذه المشاريع 

 التنموية الكبرى التي ستساعد المنطقة بشكل عام وعلى المدى الطويل.
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 واالتصاالت لكترونيةاإل  الهندسة قسم

 لمتعددالتحكم الذكي ا

 نبيل محمد عبد العزيز، فارس محمد صالح دهول، أحمدجالل صالح سالم الكثيري،  :إعداد

 صالح عبداهلل محمد الحبشي، جهاد عبدالناصر عبداهلل محمد

 سعيد علي بن عجاجد  :إشراف

ات ة والبرمجينيالهندسة اإللكترو  تطور وذلك بفضل ًا،كثر سهوله ويسر أصبح التحكم باألجهزة الكهربائية أ حاليا

ولمواكبة  ولالستفادة من هذا التطور .ستهالكااللى الطاقة الخضراء مع الترشيد في إلى توجه العالم إباإلضافة  ،الحديثة

 Multiسميناه  أالذي فقد عملنا مشروعنا هذا توجه العالم للطاقة الخضراء مع الحاجه لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية 

Smart Control System المنازلو  ،ت مثل الفنادقآميع األجهزة الكهربائية في المنشوالذي يسهل عملية التحكم بج، 

 .من السرقة ةأوالحماية من العبث باألجهزة وحماية المنش ،لى الترشيد في استهالك الطاقةإوغيرها باإلضافة  ،والمصانع

 :لنظاممكونات ا

 :ةمن ثالثة أجزاء رئيس النظاميتكون 

  :ةالرئيس لوحة التحكم -1

هاز و جأتية من شبكة االنترنت وامر الخارجية اآلشارات واألهذا اللوحة هي المسئولة عن استقبال جميع اإل

لتحكم وامر للوحات اشارات وفقا لذلك وتصدر األثم تتم معالجة اإل ،و لوحة المفاتيح الرقميةأالتحكم عن بعد 

 (.1.1)الشكل اآلتي الفرعية 

 



 

 17  
  

 
 :رعيةلوحات التحكم الف -2

ن شارات عبر بروتوكول معية عن طريق سلسلة من اإلوامر من اللوحة الرئيستم استقبال األيفي هذا الجهاز 

ل لوحه ك ،يقافو اإلأمر التشغيل أو  ،وعنوان الجهاز المطلوب ،يحتوي على عنوان اللوحة الفرعية المستهدفة

 .(1.2) الشكل التالي أجهزة.تتحكم بخمسة  ةفرعي

 
 

 :دعْ حكم عن ب  جهاز الت -3
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يضا على عنوان لوحة التحكم أتحتوي و  شعه تحت الحمراءألشارات محملة على امن اإل ةيرسل هذا الجهاز حزم

ئيسة لى لوحة التحكم الر إما إشارات ترسل هذه اإل ،و االيقافأمر التشغيل أو  ،وعنوان الجهاز المطلوب ،الفرعية

 .(1.3)الشكل اآلتي  .لوحة التحكم الفرعيةإلى و أ

 
 : نظامالتقنيات المستخدمة للتحكم في ال

 التحكم عن طريق كيبل الشبكة : -1

المراد التحكم  أةبين لوحة التحكم الرئيسة والشبكة المحلية داخل المنش  Ethernet ةيتم توصيل كيبل شبك

  .ن تكون الشبكة المحلية متصلة باإلنترنتأويستحسن  ،باألجهزة فيها

 تحت الحمراء :التحكم عن بعد باألشعة  -2

 .طة األشعة تحت الحمراء المحملة باألوامرافي هذه التقنية يكون التحكم السلكيا بوس

 :ةطة لوحة مفاتيح رقمياالتحكم بوس -3

 نهائي من لوحة مفاتيح رقميه تتحكم بعدد الإلى زرار التشغيل التقليدية أفي هذه التقنية يتم استبدال 

ن االزرار التقليدية التي تتحكم مباشرة باألجهزة مما يزيد من خطورة حدوث قل خطورة موهي أجهزة الكهربائية األ

 ماس كهربائي 

 المشروع : مميزات



 

 19  
  

 هذه  مكانية تكرار لوحة المفاتيحإفقط و مع  ةجهزة بلوحة مفاتيح واحديتم التحكم بعدد النهائي من األ

 .بعدة أماكن

 ح و جهاز الكمبيوتر بالمتصفأعبر التطبيق  طة الجوالاة بوسأجهزة من داخل المنشالتحكم بهذه األ

 وذلك باستخدام الشبكة المحلية.

  نترنتأو الكمبيوتر عبر اإلالتحكم باألجهزة من أي مكان بالعالم باستخدام الجوال. 

  وجد فيها يالترشيد في استهالك الطاقة وذلك بإيقاف تشغيل اإلنارة في الممرات والصاالت عندما ال

  .ةطويلرة حد لفتأ

  نترنتأو متصفح اإلة وبيان ذلك في التطبيق أالمنشإلى نذار بدخول السارق إصدار إيتم. 

 

. 
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 حاسوبالهندسة قسم 

 نظام الكشف عن حوادث الطرق واإلعالم عنها

 سحاق، مريم عوض الرباكي، فاطمه سالم اليميني،إأمل علي بامطرف، عبير محمد  :إعداد

 نسرين عادل باقطيانصفيه عبداهلل معدان، 

 د. رشا عبد العزيز بن ثعلبإشراف: 

ها. لكن جل سرعتمن أ ،صبحت المواصالت والمركبات عنصرا حيويًا في حياتنا المعاصرةأفي الوقت الحاضر 

زيادة عدد الوفيات. وفي سبيل حل هذه المشكلة  هثر جانبي زيادة نسبة حوادث الطرق مما نجم عنأكان لهذه السرعة 

مر لمن يهمه األ اً شعار إتشف وقوع الحادث بشكل آلي ويعطي يل من تبعاتها، قمنا في هذا المشروع بتصميم نظام يكوالتقل

سرع وقت ممكن. النظام قائم على استخدام حساسات الكشف عن أنقاذ حياة ركاب المركبة في ا  من أجل وصول النجدة و 

صية رسال رسالة نا  واالت لتحديد مكان موقع الحادث و االت الجالتصادم و االنقالب واستخدام تقنية النظام العام التص

 للمعنيين إلنقاذ المصابين.

 :تي ربع قطع هي كاآلأون المشروع من يتك

1)-  Arduino شارات من حساسي التصادم واالنقالب ومعالجتها يقوم باستقبال اإلإذ  ،: وهو العقل المفكر  للنظام

 . GPS، GSMومن ثم تفعيل الخرج المتمثل 

2)- GPS & GSM   لى  إحداثيات الموقع إرسال ا  : وهو جهاز يقوم بتحديد موقع الحادث وGSM  والذي يقوم بدوره

 .رسالها للجهات المعنيةإب

3)- Tilt Sensor   ) شارات كهربائية  رقميةإلى إ: حساس يقوم بتحوبل الحالة الفيزيائية  للسيارة ) االنقالب  

4)- Crash  Sensor  قمية.شارات كهربائية  ر إلى إفيزيائية  للسيارة ) االصطدام ( ساس يقوم بتحوبل الحالة ال: ح 

 .مرحلة اكتشاف الحادث و مرحلة اإلعالم عنه  تنفيذ المشروع يأتي على مرحلتين:

شارة من  الحساسين )حساس التصادم و حساس االنقالب( و ففي مرحلة االكتشاف  يقوم األردوينو باستقبال اإل

 بوجود هذه اإلشارة يتم تفعيل المرحلة الثانية.
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و  ،الذي يقوم بتحديد موقع الحادث بأخذ إحداثيات الموقع  GPSتعتمد المرحلة الثانية على نظام تحديد المواقع العالمي  

 المستخدمة حاليا بشكل واسع و التي تعمل على إرسال هذه اإلحداثيات للجهات المختصة.  GSMتقنية 

لذلك تظهر مدى حاجة المجتمع لتنفيذ هذا المشروع من خالل الجهات  ،ع يخدم فكرة إنسانية غاية في األهميةإن المشرو 

 المركبات.  وسائقلمرور و قسم الطوارئ بالمستشفى و المستفيدة منه بشكل مباشر و هي شرطة ا

من خالل  ،لحادث و أسباب حدوثهللمشروع عدة أهداف مستقبلية  تعمل على تطوير هذا النظام ليقدم تفاصيل كاملة ل

 .استخدام بعض األجهزة المساعدة في جمع معلومات أكثر مثل الكاميرا و غيرها

ر ما حالة تعرضة لخطولي في سعاف األتطيع سائق المركبة الحصول على اإليس هكذلك تزويد المشروع بزر من خالل

 .ذا كان في منطقة بعيدة عن السكانإ وبخاصة  من مواصلة السير  هيمنع و حدوث مكروه  أكقطاع الطرق 
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 حاسوبالهندسة قسم 

 جهاز متعدد الوظائف للقياسات البيئية

 دحان الطيري،  أحمدخالد عمر باوزير، دحان  أحمدعمر سعيد المرشدي،  أحمد: إعداد

 سامي جمال حسن باشميلة، محمد خالد عبداهلل منصور، ناجي عوض علي بامطرف

سعيد محمد بانعيموند.  :شرافإ  

 
 غازات قياس جلأمن ف محددة، وظيفة داءأل صممت سواقاأل في حاليا فرةاالمتو  البيئية الغازات قياس جهزةأ نإ

 استخداماألمر  يتطلب ت نفسهالوق في حرارة الهواء واالنحباس الحراريو تلوث الهواء، و مثل التربة الجافة،  ةمختلف بيئية

 أجهزة. عدة

 وكفاءات بأحجام ألجهزة مختلفة استخدامهم حيث من المختبرات في نو والمختص نو المهندس يواجها التي للمشاكل ونظرا

 تلك لحل البيئية للقياسات الوظائف متعدد نموذج لجهاز تصميم تم فقد المطلوبة البيئية القياسات على للحصول مختلفة

 .منخفضة وبكلفة حجمه رصغ الدقة والكفاءة، القياسية، وظائفه تعدد خالل من المشاكل

الميثان،  غازو الكربون،  كسيدأ ولأ غاز قياس هي الجهاز هذا باستخدام نجازهاإ يمكن التي القياسية العمليات نإ

 .اإليثانول الطبيعي وغاز المحيط، الهواء الهواء كفاءةو الهيدروجين،  غازو  ،درجة الحرارة والرطوبةو  ،البروبان غازو 

 LM35(  مثل Sensorsئي المقترح يعتمد في تصميمه  على أجهزة استشعار مختلفة )متحسسات جهاز قياس التلوث البي

و  CO2لقياس ثاني أكسيد الكربون  CO1 ، MG811 كسيد الكربون أول ألقياس غاز   MQ-7لقياس درجة الحرارة،  

مختلفة مثل  مميزات مراعاة تم قدف نفاد آما ور  لىإ باإلضافة الجهاز تصميم أثناءفي متحسس لقياس التربة الجافة. و 

 الشمسية. بالطاقة وأ بطارية وأ شاحن طةابوس الجهاز ه وتشغيلؤ جراإ المطلوب القياس لعرض شاشة

تم اختبار الجهاز وتم الحصول على  عموما، تم تصميم وتنفيذ الجهاز المقترح لقياس التلوث البيئي كما يجب، و

 نتائج دقيقة لقياسات مختلفة.

 

 



 

 23  
  

 هندسة الكيميائيةقسم ال

 إنتاج اإليثانول الحيوي من شجرة المسكيت )السيسبان( باستخدام طريقة التخمر

 عبداهلل ناصر خميس بن ثابت، أيمن عبدالرحمن سالم بارجاء، عبداهلل عبدالقادر علي محلي،  :إعداد

 وديمحمد عوض سالم بن سميدع، أبوبكر محمد أبوبكر باسليمان، عبدالرحمن حسين محمد العم

 مبارك السباعي أحمد د. :إشراف

رها ايثانول الحيوي من شجرة المسكيت )السيسبان( للتخلص من سلبيات انتشنتاج اإلإهدف هذا المشروع الى ستي

 .عن طريق تخمير الكتلة الحيوية للشجرة ، وذلكطالقاإالعشوائي وليس التخلص منها 

ها ثم طحنها وتجفيفها من الرطوبة تمهيدا لعملية االستخالص وال خالل العملية يتم تجهير المادة الخام ومناولتأ

دروكربونية الكبيرة م بهدف تكسير السالسل الهيابالمذيبات العضوية وحمض الكبريتيك في مرحلة المعالجة الفيزيائية التي تق

نزيم إت الهضم )نزيماإل وجود لتميؤ( للمادة الخام في ظو اأتليها عملية التكسير الثانوية )التحلل  ،من مركبات السيليلوز

حياء لى مركب جلوكوز والزايلوس التي  تتخمر في وجود األإالسيليلوز( الذي يحلل الهيموسيليلوز ومتبقي السيليلوز 

كسيد أيثانول حيوي وثاني إى إلدرجة مئوية  33واحد ودرجة حرارة جوي و الخميرة( في ضغط أالمجهرية )البكتيريا 

يثانول المتكون في عملية التقطير الجوي ويمكن استخدام عملية نزع الماء عملية فصل الماء عن اإل تتم خيراً أ ،الكربون

 حيان.في بعض األ %99لى إيثانول لزيادة نقاوة اإل

من  اً طن 2445نحو  سنويا من المادة العضوية الخام لتعطينا اً طن 11،555نحو في هذه العملية سنعالج 

نحو رباح المصنع تبلغ أميقا واط سنويا وصافي  29،355جمالي الطاقة المستخدمة تساوي ا  يثانول الحيوي سنويا و اإل

 ( دوالر سنويا.455,555-1,555,555)
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 قسم الهندسة الكيميائية
 يثانول من المخلفات المنزلية الصلبةنتاج اإلإ

 علي محضار الحبشي، ،السلمي، عمر عرفان فرارة، أحمدخليل محمد  :إعداد
 عبدالرحيم الحمادي. أحمدلك درهم رسام، ماجد حسن جروب، عبدالم

 د. علي حسن الشنيني :إشراف
 المكال مدينة إلى النزوح حركة وازدياد ،المعاصر المجتمع في التحضر حركة وازدياد ،البشرية النشاطات بسبب

 تجمعها يسبب التي الصلبة المنزلية فاياتالن زيادة إلىتؤدي  التي البشرية النشاطات ن، تزداداالسك عدد ازدياد لىؤدية إمال

 كان لذاة. المحيط هوبيئت اإلنسان بصحة تضر التي المعدية األمراض من عديد حدوث والمكبات الشوارع في وتكدسها

 المتكاملة المنظومة وفق النفايات إدارة طرق مهأ ومن ،القائم الخلل هذا لمعالجة النفايات إدارة طرق تفعيل من بد ال

 لمعالجة مشروعنا في المتبعة الطريقة ه هيذهو  ،) Fermentation ( مفاعل باستخدام النفايات معالجة :النفايات رةإلدا

 .اإليثانول وه العملية ذهه من منتج إذ إن أهم  ،حضرموت محافظة في النفايات
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 سالميةاإلدراسات القسم 

 الحمل واإلجهاض في مقاصد الشريعةموانع  تأثير

 مروة عمر يسلم باقص، لطيفة عمر عبداهلل باحاج، أسماء هاشم محمد السقاف، خلود محمد عمر باحارث :إعداد

 د. هناء سالم عبدالقادر باحميد :إشراف

أ على لكن هناك بعض األمور التي تطر  ،ورد في سنة نبينا الكثير من األدلة التي تحث على تكثير النسل  

ويكون ذلك باستخدام وسائل تساعد على إيقاف التناسل إما مدة مؤقتة وذلك ،اإلنسان فتضطره إلى إيقاف هذا النسل

أو بشكل دائم وذلك بإجراء ما يسمى بعمليات التعقيم التي تؤدي إلى إيقاف ،باستخدام ما يسمى بوسائل منع الحمل المؤقتة

وذلك إما ألسباب مرضية  ،عليه ما يضطره إلى إسقاط الجنين بعد حدوث الحمل كما أنه قد يطرأ   التناسل بشكل دائم.

 .وذلك ما يسمى باإلجهاض ،ر شرعيةأو ألسباب غي،شرعية

رى والمجتمعات األخ،لما له من أهمية في المجتمع اليمني خاصة ،لقد قمنا باختيار هذا الموضوع تحديدا دون غيره   

لمجتمعات يجهلون الحكم الشرعي لوسائل منع الحمل أو اإلجهاض بغير عذر شرعي وذلك لوجود أشخاص كثر في ا،عامة

كتابتنا  أثناءفي وكانت من أكثر الصعوبات التي واجهتنا ،مقاصد الشريعة اإلسالمية كما يجهلون أثرهما في،ملموس

كما  ،سهابن هذا الموضوع بإوعدم وجود المراجع الكافية التي تحدث فيها الفقهاء ع،ضيق الوقت ،وتنسيقنا لهذا البحث

 فكان قليل من العلماء الذين تحدثوا عنها أو عن،أن وسائل منع الحمل)الكيميائية( تعد أمرا مستحدثا في وقتنا الحاضر

هم وذكر أدلت،-دراسة فقهية مقارنة-راء فقهاء المذاهب األربعة آاقتصر بحثنا في مسائله على  .أسباب استخدامها

كما قمنا بتخريج األحاديث من مصادرها ،وعزونا اآليات إلى سورها،المنهج الوصفي التحليليواتبعنا ،ومناقشتها

ولكننا ،ريبةكما قمنا بشرح الكلمات الغ،واعتمدنا على المصادر الفقهية في استخراج األحكام ونسبتها إلى قائليها،األصلية

قمنا بالربط ،لفةمواضيع مخت ةبحثنا هذا بمناقشة ثالث .   وقد قمنا فيرجمة الشخصيات المذكورة في البحثلم نتطرق إلى ت

ى الحديث تطرقنا في المبحث األول إل ،مباحث ةفقد احتوى بحثنا على ثالث،محاولين إبراز أهميتها،بينها بطريقة منسقة

لكتاب والسنة ا وأدلتها في ،ثم تطرقنا إلى ذكر أقسامها،عن مقاصد الشريعة وتأخر العلماء في إيجاد التعريف المناسب لها

ث عن وسائل المبحث الثاني تطرقنا للحديفي  ،ثم اختتمنا المبحث بذكر أهم الفروق بين المقاصد والوسائل،وأقوال الصحابة

المبحث  انتقلنا بعد ذلك إلى،مقاصد الشريعة اإلسالميةفي ومدى تأثيرها ،أنواعها وحكمهاو  ،منع الحمل وأسباب استخدامها
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 .عة اإلسالميةمقاصد الشريفي وكذلك ذكرنا مدى تأثيره  ،وحكمه ،أنواعهو  ،أسبابه :فيه عن اإلجهاضالثالث الذي تحدثنا 

 :صلنا إليه في بحثنا هذا ما يأتيومن أهم ما تو 

وتلك المقاصد عبارة عن علل غائبة تسعى  ،قد اشتملت على مقاصد ،إن الشريعة اإلسالمية مع عظم مكانتها -1

 .المفاسد عنهملجلب المصالح للعباد ودفع 

بب أو بس ،إما خوفا على صحة األم الحامل ،اإلنسان قد يضطر إلى استخدام وسائل منع الحمل ألسباب متعددة -2

 .معينة وتزول اإلباحة بزوال سببهاولكن استخدامها يكون لفترة  ،الفقر المحدق الذي يصيب بعض األسر

ى انقطاع الحيض لفترات طويلة مما يؤثر على تحديد فقد تؤدي إل،مقاصد الشريعة اإلسالمية تؤثر موانع الحمل -3

لى كما أنها تؤدي إ،أو اإلصابة بالحساسية ،كما أنها تؤدي إلى قطع اللذة الجنسية في بعض الحاالت،عدتها

نساء بسبب فر عند كثير من الاالثمن وال يتو  وبعضها قد يكون باهظ ،قطع المقصد األول من التزاوج وهو التناسل

 .أو الحاجة إليها ،ا عند الضرورةأن الفقهاء استخدامهأل ورغم ذلك  ،ظثمنه الباه

 حفاظا على النفس البشرية. ،هناك أسباب طبية تستعدي اللجوء إلى عمليات اإلجهاض -4

نفخ بل وكان خالفهم واضحا فيما ق ،وذلك بعد نفخ الروح في الجنين ،اتفق الفقهاء جميعا على تحريم اإلجهاض -5

 .الروح فيه

كما أن  ،فقد يؤدي إلى العقم إذا تكرر اإلجهاض ،مقاصد الشريعة اإلسالمية تأثيرا واضحافي اإلجهاض يؤثر  -4

ر سلبي عند وذلك بسبب ما له من تأثي ،يؤدي إلى قطع النسل أو إيقافهوهذا  ،فيه قتال لنفس بشرية وهي الجنين

جا عن تكتم على الحمل سواء أكان الحمل ناتبغرض التستر وال ،كما أنه قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة ،تكراره

 .أعاذنا اهلل منه ،أو نزوة شيطانية ،االغتصاب
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 قسم اللغة االنجليزية

 طالب لدى اإلنجليزية اللغة إتقانفي  المتعددة والبصرية السمعية الترجمة وسائط استخدام تأثير
 حالة دراسة: للغة اإلنجليزية حضرموت ومعهد رموتحض جامعة

 أمل عبدالسالم بن سحاق، رشاء حسين الهندي، مريم محمد بن عمر باعمر، :ادإعد
 أروي صالح بامسطول، شوق عمر بانبيلة، فايزة عبدالرحيم لكسر، فاطمة محمد بحول

 عتيق اهلل عبد نجالء د. :إشراف
 

وية في مادة كفاءة اللغلأثر استخدام الوسائط المتعددة في الترجمة المرئية لتطوير ادراسة هدف هذه الدراسة ستت

 .ة للبشريةنجليزية بمؤسسة حضرموت للتنميللغة اإلحضرموت نجليزية لطالبات كلية البنات بالمكال و طالب معهد اللغة اإل

ل تقنية الوسائط تعمإذ نجليزية كلغة ثانية. إبراز تطور استعمال التقنية الحديثة في تعلم اللغة اإلهدف الدراسة تستكما 

مساعدة يضا أ هدف هذه الدراسةستنجليزية بشكل سريع و فعال. و تلمترجمة على تحفيز الطالب لتعلم اللغة اإلالمتعددة ا

ارات هدف أيضا تحسين مهستت ،لى ذلكإإضافة  ،نجليزيةالطالب والطالبات على فهم معنى العبارات و المحادثات اإل

 ي هذه الدراسة عشرون طالبة من جامعة حضرموت كلية البناتلدراسة. العينة فلصمم  االستبيان كأداة  .السمع و التحدث

. ريةبمؤسسة حضرموت للتنمية البش وعشرون طالبة من معهد حضرموت للغة اإلنجليزية ،قسم اللغة اإلنجليزية بالمكال

لطالبات في االبية المتعددة لدى غتحسنًا في مهارات التحدث واالستماع عند مشاهدة الوسائط أظهرت نتائج هذه الدراسة 

يحة قامت الطالبات باختيار الترجمة الصحفقد  كلية البنات في جامعة حضرموتو كل من معهد حضرموت للغة اإلنجليزية 

خلصت ة. و مالمترجعروض . وكذلك تحسن فهم الطالبات بعد مشاهدة النللعبارات الموجودة في الصور التي عرضت عليه

خدام هذه باست. وأوصت ارات الطالب في اللغة اإلنجليزيةالترجمة لتطوير مه الدراسة إلى أهمية الوسائط المتعددة في

  التقنية و توظيفها في تدريس اللغة اإلنجليزية لتحسين المهارات اللغوية لطالب اللغة اإلنجليزية.
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 بشريطب الالقسم 

   فيات الحكومية في المكالتشضى نحو طالب كلية الطب في المسر موقف الم
 م2211-2215في الفترة من 

 ،مين غانمأمجد أرك مسيعد، عبداهلل فضل عبداهلل، سعيد محمد بافطيم، سالم ربيع بارباع، عبداهلل مبا :إعداد

 لي بو منذر، سماعيل عبداهلل عباس، مصعب عبدالرحيم بن سلوم، عمر عأهيثم صالح السنيدي، 

 محمد الفخري، صالح صالح العبد، سالم عبداهلل الصبان، شاكر ةطعمر سالم بانقي

 د. فوزية فرج بامطرف :إشراف
 

بولهم إن  تعاون المرضى وق ،المرضى حجر الزاوية في جميع أنحاء العالم للتعليم السريري لطالب الطب د  ع  ي  

المتغيرات سة تحديد موقف المرضى و يوفر للطالب فرصة للتعلم وتطوير هوياتهم و مهاراتهم المهنية. كان الهدف من الدرا

 المكال. أجريت هذه الدراسة التحليلية في يةفي المستشفيات العامة في مدير  المرتبطة بهم تجاه طالب كلية الطب

متعددة الم باستخدام أسلوب العينة العشوائية  2514بريل حتى يونيو أالمستشفيات العامة في مديرية المكال في الفترة من 

من المرضى المشاركين في الدراسة  باستخدام االستبيان  355وأجريت مقابالت مع  .ختيار المشاركينالمراحل ال

من المرضى المشاركين  كان لهم اتصال سابق مع طالب  %5...ن أظهرت الدراسة أ .واالختبارات اإلحصائية المناسبة

 %39.4المشاركة في رعايتهم الصحية. بلطالب بدوا رغبتهم للسماح لأ %4..3ناء دخولهم إلى المستشفى. أث في الطب

ي وقد كانت رغبة المرضى في مشاركة الطالب ف ،همة لطبيب المستقبل"م  م  تعل   "هذه المشاركة عملية   :قالوا من المرضى

لمرضي. ااألقسام األخرى وقد كان السبب في عدم الرغبة هو الحفاظ على خصوصية في قل منها أقسم النساء والوالدة 

ع قسم بين جنس المريض و نو  اً رتباطأن هناك أ غلب المشاركين يفضلون كال الجنسين من الطالب. وقد أظهرت الدراسةأ

ن معظم المرضى أالترقيد وبين قبولهم  للطالب بالمشاركة في رعايتهم الصحية. من خالل نتائج الدراسة الحالية تبين لنا 

بين الذكور  اً ركة طالب كلية الطب في تقديم الرعاية لهم. وكان القبول عاليلمشا لمستشفيات الحكومية لهم قبول عال  ا في

ب في موقف المشاركين تجاه طال مهماً  دوراً  أدىن جنس المريض وقسم الترقيد أظهرت الدراسة أباإلناث. كذلك  ةً بلمقا

  كلية الطب.
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 بشريطب الالقسم 

   2211 المكال –التدخين بين طالب جامعة حضرموت نتشار عادة ا
 رجب قرينون، أحمدعماد نسيب العامري، جالل محمد باصرة، فتحي برك دويس، محمد برك بن حوسن،  :إعداد

 ي ربيع بن طالب، عمر سالم محيور،عبداهلل سعيد الحادري، محسن ربيع بن بشر،  عمر صالح باريان، مرع
، عبدالباسط عبداهلل الزبيدي، خريصةء حسن بن وبر، محمد صالح باباكر، مبروك سالم لرضي، عال أحمد كمال

 بو شعور    أديب عمر العوبثاني، هاني جمال بن غوث، محمود سعيد ي، أعيبعبداهلل الذ وجدي
 شراف: ا.د. عبداهلل سالم بن غوثإ

 

 خاصة  بصبح انتشاره في ارتفاع متزايد وفقد أ ،التدخين هو مشكلة صحية عامه في كل البلدان النامية والمتطورة

ذه حضرموت. ه شكلة عادة التدخين بين طالب جامعةهدف الدراسة اإلسهام في الفهم الصحيح لمستالدول النامية. تفي 

. وقد تم 5102-5102دراسة وصفية مقطعية أجريت في سكنات جامعة حضرموت بمدينة المكال خالل العام الجامعي 

وطلب الطالب المحددين لملء  .العشوائي البسيط رتياخسكنات باستخدام طريقة األ 2ا من طالب 205اختيار العينة من 

وتم استخدام اختبار مربع كاي الختبار  20 اإلصدار SPSS وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج  ،استبيان باللغة العربية

معدل الدراسة إلى أن . تشير 1.12ة عند قيمة اإلحصائي ةوقد تم تحديد الدالل ،العالقة بين المتغيرات المستقلة و التدخين

الدارسين بكلية من الطالب معظم الطالب المدخنين هم  وأن .%05انتشار التدخين بين طالب الجامعة في مدينة المكال هو 

تأثر ل ن العامل الرئيس( وأ%4..4في مرحلة الثانوية  ) عادة التدخين  بدأوامعظم الطالب وأن  ( %4..4الهندسة بنسبة )

في  .( %22.2سجائر يوميا ) 2أقل من كما أوضحت أغلب الطالب المدخنين يدخنون  .م األصدقاءالطالب بالتدخين ه

تهم بدوا موافقأن طالب الجامعة إفبشكل عام ف .من الطالب المدخنين عندهم القدرة على ترك التدخين  %..2.حين نجد أن 

ن أغلب أظهرت الدراسة أكما  .(%95.9ات ) فكرة منع التدخين في األماكن العامة مثل  المواصالت و المنتزهعلى 

ارتفاع خطورة التدخين. فضال  في ا  مهمدوراُ ؤدى لإلرشادات من قبل الوالدين، كذلك البيئة المحيطة تمؤيدون الطالب 

ب خير بينت الدراسة ارتفاع نسبة الطالاالمتناع عن التدخين. في األنحو في توجيه الطالب مهم  ن الدعاة كان لهم دورعن أ

 سجائر يوميا .  2أقل من أغلب الطالب المدخنين يدخنون الجامعيين المدخنين في مدينة المكال و
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 بشريطب الالقسم 

  نفعالية و العوامل المرتبطة بها بين طالب كلية الطبال انتشار االضطرابات ا
 م2211-2215 بجامعة حضرموت

عتش، عبدالرحمن محمد حسن، عدنان  أحمدس، عبدالمجيد ، عبدالناصر عمر باعنمعاتق محضار سال :إعداد
بو وردة، هيثم محمد عقالن، حمزة علي السقاف، جمال عبدالرحمن إياد أد سالم بارواعي، داؤ  أحمدحسين بلبحيث، 

فرحان، مهدي محمد بافجيش، معاذ سالم العولقي، محمد عبداهلل السعدي، نايف محمد سويلم، قسام فضل عابد، 
 صالح، سعد محمد سعدقيس محمد 

 علي باطرفي  افرج بامطرف، د. سه ةد. فوزي  :شرافإ
 

كالت هم المشأحد أتعد و  .االضطرابات االنفعالية هي الشعور بالحزن و اإلرهاق نتيجة أحداث و ظروف الحياة 

هو  اسةراء الدر جإكثر من نصف االضطرابات العقلية على مستوى العالم. كان الهدف من أنها تشكل أبين الطالب كما 

بجامعة  م الصحيةتحديد نسبة انتشار االضطرابات االنفعالية و العوامل المرتبطة بها بين طالب كلية الطب والعلو 

من طالب  كلية الطب بجامعة حضرموت خالل العام  اً طالب 395جراء الدراسة التحليلية المقطعية بين إحضرموت. تم 

نات م طريقة أخذ العيوتم استخدا ،نات باستخدام االستبانة الذاتية القياسيةم، تم تجميع البيا2514-2515الجامعي 

ن معدل انتشار االضطرابات أ ظهرت النتائجأ .SPSSمرحلتين الختيار المشاركين باستخدام التحليل االحصائي  العشوائية

داللة )السنة الدراسية للطالب طة بمرتباالضطرابات االنفعالية كانت  .%52.1االنفعالية بين المشاركين من الطالب كان 

لى إباإلضافة ، (0.001)ثناء فترة االختبارات أوالضغط النفسي  ،(0.011)والحالة االجتماعية  ،(0.002)احصائية 

االضطرابات االنفعالية ن أمن خالل نتائج الدراسة الحالية تبين لنا  .((0.009) ة الطالبعائل فيمراض النفسية تاريخ األ

 ةوحالته االجتماعي ،خرى السنة الدراسية للطالبأمن ناحية  .شرة بين طالب كلية الطب بجامعة حضرموتكانت منت

لمؤثرات الرئيسة هم اأمن  د  ع  مراض النفسية في العائلة ت  لى تاريخ األإثناء االختبارات باإلضافة في أالضغوط النفسية و 

هم العوامل أمن  د  ع  ت  ن الكشف المبكر لهذا المرض أهنا نستخلص  ة بين طالب الطب. منمرتبطة باالضطرابات االنفعاليال

 . على طالب الطبغير المرغوب بها في الحد من التأثيرات العقلية في  المساعدة
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 بشريطب الالقسم 

جامعة حضرموت تجاه بلتدريس وطلبة الطب في كلية الطب يم إدراك وموقف أعضاء هيئة او تق
 منهج العرض السريري

 الحداد،  أحمدصادق مكنون، عبداهلل ابوبكر الدخن، عبداهلل  أحمدعبدالرحمن عمر باوزير،  :دإعدا
 عبداهلل جعفر الحميري، عبداهلل حسين بن طاهر، عبداهلل محمد بن عامر، عبدالرحمن هاشم بونمي، 

 عبده بالليل،  أحمدعبدالرحمن سعيد باحسن، عبدالحق عمر شامس، عبدالقادر محمد حسان، 
 يمن عبداهلل رزق، حمزة محسن الحليف، هشام سالم بازغيفان، أسعد الخنبشي، علوي ابوبكر خرد،  حمدأ

 عمر علي باقميش، عمر صالح باسالسل، محمد علوي بن شهاب
 .د علي محمد باطرفي: أشرافإ

 

ر الطلبة و هدف إلى تعزيز تطستالتعليم الطبي مؤخرا  بإصالحات وتطورات ظهر من خاللها منهج جديد ي يمر

في مهارات حل المشكالت السريرية ويمّكن من التحكم في المنهجية الدراسية المركزية الذي يمنح األقسام التعليمية مشاركة 

يم إدراك وموقف و هدفت هذه الدراسة تقاستأكبر في المسؤوليات. هناك تناقض بين معرفة طالب الطب وتوقعات المجتمع. 

(. أجريت CPCجامعة حضرموت تجاه منهج العرض السريري )–طب في كلية الطب أعضاء هيئة التدريس وطلبة ال

 2515جامعة حضرموت سنة  –طة طالب المجموعة الثامنة من السنة الرابعة بكلية الطب ادراسة مقطعية وصفية بوس

مستوى الن م يم إدراك ومواقف أعضاء هيئة التدريس وطالب الطب في المستويات السريرية )كل  و من أجل تق 2514-

 293من أعضاء هيئة التدريس و  .2جامعة حضرموت. أكمل ما مجموعه  –سادس( بكلية الطب الخامس و و  ،رابعال

( من %35أرباع ) نحو ثالثةيعتقد   .ا(بقً است االستبيان الذاتي )تم اختباره جامعة حضرمو  –من كلية الطب  اً طالب

( يعتقدون أن الطالب %44.3ج العرض السريري كما أن معظمهم )إلى تدريب خاص على منه هم حاجةً ب المدرسين أن

بقا لجلسات منهج العرض السريري ومعظم الطلبة يظنون أن منهج العرض السريري ال يطبق بشكل اسغير محضرين 

( يظنون أنهم ال يحضرون %51.5( والنصف اآلخر من الطالب )%52.2مالئم في كلية الطب جامعة حضرموت )

لتدريس عضاء هيئة األقبل جلسات منهج العرض السريري. أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى المعرفي  أنفسهم جيدا

ن أعضاء هيئة التدريس والطالب لديهم مواقف جيدة بأهمية منهج إوالطالب بمنهج العرض التدريسي منخفض وعموما ف

 جامعة حضرموت. –ي كلية الطب العرض السريري بالرغم من أنهم يرون أن النظام ال يطبق بشكل مالئم ف
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 بشريطب الالقسم 

 طفالالذين تم ترقيدهم في قسم األ نتان الوليدي عند المواليدوصف وبائي سريري  لمرضى اإل  تقديم
 حضرموت-بمستشفى حضرموت الجامعي، المكال 

اطمة محسن العي، مجاد فائز بن مرعي، فأمل شريف باعلوي، أ ،سمية محمد بازمالة، فاطمة عادل باوزير :إعداد
 كرم بن طاهرأبن شباء، ريم وليد العيلة، صابرين محمد بن جوهر، سمية  أحمدمروى 

 شراف: ا.د. عبداهلل سالم بن غوثإ
 

نتان الوليدي . اإلصابة بالعدوى البكتيريةمن اإل تتصف بأعراض شاملة ناتجة ةاإلنتان الوليدي متالزمة سريري

 اً يوم .2-.المولود يسمى باإلنتان الوليدي المبكر أما الذي يحصل في الفترة من يام من عمر أ 3ول أالذي يحصل في 

نتان تقديم  وصف وبائي سريري  لمرضى اإلهدف هذه الدراسة ستت. من عمر المولود يسمى باإلنتان الوليدي المتأخر

طفال في  مستشفى جامعة حضرموت والذين تم ترقيدهم في قسم األ اً يوم 35الوليدي عند المواليد الذين أعمارهم تقل عن 

تم جمعها من السجالت الطبية  التياعتمدت على البيانات   ةدراسة وصفية استرجاعيوهي . م2515بالمكال خالل عام 

أظهرت نتائج   .2515المستشفى الجامعي في المكال،  كل حاالت اإلنتان الوليدي مسجلة في العام بطفال في قسم األ

ناث صابة من اإلإكثر أالذكور  .٪33كانت  2515اإلنتان الوليدي في عام ببة حديثي الوالدة صاإدراستنا أن نسبة 

ن أورغم  ،(٪45( المواليد من المناطق الحضرية في المكال )٪33(؛ وجود اإلنتان الوليدي في وقت مبكر )44.5٪)

دات الحيوية ضاالمباعتداد  ان الفرق ليس ذأ الإا في منازلهم و دكثر من الذين ولأالمواليد المرضى الذين ولدوا بالمستشفى 

اد حيوي غلبها تحتوي على مضفأنتان الوليدي بالمستشفى  الجامعي و طب األطفال لحاالت اإلصيصاتصفها اخالتي ي

(. في %53.4مع السيفوتاكسيم  كمضاد حيوي مركب ) يوصف دوية وصفاً كثر األأمبيسيلين ( ويشكل األ%..53واحد )

ظهر الدراسة خرى لم تأبين الذكور. من ناحية  نتان الوليدي شيوعاً نماط اإلأكثر أمن  اإلنتان الوليدي المبكر د  ع  ي  ، خيراأل

   . سئلة حول العوامل المساعدة لحدوث المرضأالدة باإلنتان الوليدي مما يطرح ي عالقة  لمكان ونوع الو أ
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 اريةدقسم نظم المعلومات اإل

 متطلبات الحوسبة للسجالت الطبية للمنشئات الصحية بساحل حضرموت

 نموذجا   –حوسبة السجل الطبي لتسجيل المواليد والوفيات وتطوير نظام مقترح 

 حسين سعيد الحيقي، أميمة أمين باسماعيل، محمد سالم باوزير، أفنان خالد الغشيري  :إعداد

 محمد حميد عفيف :إشراف

 المعلومات لتوفير تستخدم التي الحاسوبية األنظمة من مجموعة ت الصحية المحوسبة هي:نظم المعلوما  

 اإلجراءات من مجموعة خالل من عام بوجه الصحي وبالمركز خاص بوجه والمراجعين بالمرضى الخاصة الطبية

 ةالطبي القرارات اتخاذ على تساعد وتقارير حصاءاتإ صدارا  و  واستعراضها ومعالجتها البيانات بإدخال الخاصة

 واإلدارية.

 هذه تتنوعو  المحوسبة الصحية المعلومات لنظم الرئيسة التطبيقات أحد هي: (االلكترونية) المحوسبة الطبية السجالت

 وأخرى مرضىلل الصحية الرعاية تقديم لغرض ومنها دارةاإل لغرض يستخدم ما فمنها ،نشائهاإ من الهدف بحسب السجالت

 وخواص طبيعة احيةن من التقليدية الورقية السجالت عن لكترونيةاإل الطبية السجالت وتختلف ،مواليدوال الوفيات لتسجيل

 تتميز لمقابلا وفي الورقية السجالت لها تتعرض التي والمشاكل العيوب بكثرة يتميز فاألخير ،السجالت هذه وفوائد

 المزايا. من وغيرها السجالت هذه دارةا  و  الوصول بسهولة لكترونيةاإل الطبية السجالت

 أهداف الدراسة:

 والسكان العامة الصحة وزارة توصيف متطلبات حوسبة السجالت الطبية بالمرافق الصحية لمكتب.   1

 بساحل حضرموت      

 والوفيات(. تصميم نموذج مقترح لنظام السجل الطبي المحوسب )حوسبة السجل الطبي لتسجيل المواليد.  2  

 ية التطوير:خطوات العمل ومنهج

 أواًل: توصيف متطلبات الحوسبة للسجالت الطبية:
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 النظام هذا يقتطب خاللها من يمكن التي دواتواأل للمتطلبات توصيف لىإ تحتاج الطبية السجالت حوسبة عملية

اج نحت لتيا المتطلباتإلى  التعرف تم لذلك ،المحوسبة الطبية للسجالت الجوهرية هدافاأل تحقيق يضمن صحيح بشكل

 والموارد االتاالتص وشبكات نواعهاأ بمختلف والبرمجيات والعتاد جهزةاأل حيث من متكاملة صحية معلومات نظم لبناء هاإلي

 :تيصنيفها كاآلويمكن ت ،المحوسب النظام لهذا دارةاإل وأ التطوير عملية في كانت سواء النظم هذه إليها تحتاج التي البشرية

عادةالمتطلبات اإل -  دارية.هندسة العمليات اإل دارية وا 

 المتطلبات التقنية الالزمة لتطوير البنية التحتية. -

 المتطلبات البشرية. -

  ثانيًا: إجراءات تطوير النظام المقترح:

 

 

 

 :االستنتاجات

دوات للحوسبة تسهم في بناء نظم صحية أن التحول نحو نظم المعلومات الصحية المحوسبة يتطلب وجود إ -أ

 ن خاللها األهداف المطلوبة.متكاملة تتحقق م

تحديد المشكلة

مرحلة التحليل

اتجمع الحقائق والبيان•

تحديد احتياجات •
المستفيدين

م تحديد متطلبات النظا•

مرحلة التصميم

مخططات ) نمذجة العمليات •
DFD)

مخطط ) نمذجة البيانات •
ERD)

دخال تصميم واجهات اإل•
خراجواإل

مرحلة التنفيذ

HTML+CSS+JAVASCRIPTتكويد الواجهات •

 ASP.NET using C# withبرمجة وربط قاعدة البيانات •
SQL server
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اع في الحفظ واالسترجكثيرة مشاكل ظهور  لكترونية محل الدراسة يؤدي إلىغياب نظم السجالت الطبية اإل -ب

 .وتأخر عمليات اتخاذ القرارات ،للمعلومات

 .جراءات العملإدارة واالستخدام ويسهم في تقليل كتروني بسهولة اإلليتميز نظام السجل الطبي اإل -ت

لكترونية بشكل خاص تتطلب وجود بشكل عام ونظم السجالت الطبية اإللمعلومات الصحية المحوسبة نظم ا -ث

 .كوادر بشرية لديها القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي وتقنياته

 حسب ما تم استعراضه في الدراسة.بتتطلب عملية التحول نحو الحوسبة توفير بنية تحتية  -ج

لى التحول نحو إصيف متطلبات التحول بشكل كبير وسيبرز مدى الحاجة الملحة هم النموذج المقترح في تو سيس -ح

حوسبة السجالت الطبية لما لها من دور في عمليات اتخاذ القرارات وتحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية 

 المقدمة.

 :التوصيات

ين تطلبات األساسية الخاصة بتدشدعم وتوفير المالوالسكان على زيادة  العامة حث اإلدارة العامة بمكتب الصحة .1

 .محل الدراسة لكترونينظام السجل الطبي اإل

ها في ل دارة العامة وكل المرافق التابعةو توفير شبكات اتصال حديثة تربط بين اإلأ و العمل على بناءأاالهتمام  .2

 مختلف المديريات والمراكز.

نظم المعلومات  ي  يوعة من متخصصي وفن  دارة العامة يضم مجموعة متنإنشاء مركز معلومات خاصة باإل .3

 م في عملية تطوير واستخدام نظام معلومات صحي متكامل.اهسلأل

 االستعانة بالجهات االستشارية والخبراء لتقديم االستشارات في مجال تطبيق وبناء نظم المعلومات الصحية. .4

 دارات الصحية.موظفين في اإلعقد دورات تدريبية في مجال استخدام نظم المعلومات الصحية لجميع ال .5

متكامل اللى نظام المعلومات الصحية قد ورش العمل التي تناقش التحول إالبدء في وضع الدراسات الجادة  وع .4

 بما يتواكب مع التوجهات الحديثة وخصوصية البلد.
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 داريةقسم نظم المعلومات اإل

 حوسبة عمل مكتب التخليص الجمركي

 ، مريم صالح باشكيل، صالح محمد بجنفميساء علي باهرمز :إعداد

 محمد فايز الجابري :إشراف

لعلم المتاح ا لى اهتمامنا كيفية استخدام واستغالل هذاإ تبادر العلمي والتقني المتسارعر في عالم يسوده التطو 

يعمل هذا  ثالتخليص الجمركي بحي هم في تحسين جودة الحياة اليومية في شتى مناحيها والتي منها مكاتبسفي أمر ي

ركزت دراستناعلى عدة جوانب نظرية  لذا تقان؛ا  عملها بمرونة و  إنجاز تحسين جودة العمل ويساعدها على النظام على

ة مقدمال :اإلطار العام للدراسة وشملالفصل األول من هذه الدراسة تناول حيث ،التخليص الجمركي وعملية في عملية

 .راسةونطاق الد وأهميةف أهداو  أسئلةو  مشكلةو 

امة عن ع ء لمحةاالمبحث األول تم إعطفي . أربعة مباحثللدراسة وشمل  الجانب النظريتناول الفصل الثاني 

كون دراستنا لالمبحث الثاني في  وكيفية تصميمه لمحة مختصرة عن الموقع اإللكترونيقدمت و  ،نظم المعلومات اإلدارية

قمنا لتي اهتم بالدراسات السابقة ا المبحث الثالثو ،فع األطرااختصت بتصميم موقع لتسهيل عملية التواصل بين جمي

ل الثاني من الفص المبحث الرابعو  ،ما تم التوصل إليه في هذا المجال من مميزات ووظائف وخدماتإلى لتعرف بجمعها ل

 ةثالثشمل و  لثالفصل الثا في الجانب العملي للدراسةتم تناول ،النظام الحالي لعملية التخليص الجمركيتناول آلية 

مراحله استعرض منهجية البحث بفقد  المبحث الثانيأما ،لية عمل النظام المقترح ومميزاتهتطرق آل المبحث األول،مباحث

مرحلة التصميم وتم و ،(Gantt Chart)بمخطط جانت هومرحلة التخطيط وتم توصيف،من مسح ودراسة الواقع الثالث

استناجات  ضااستعر  الرابعتم في الفصل  أخيراً  والموقع. لنظام المقترحثم استعراض واجهات ا ERDو  DFDتوصيفه ب

 وتوصيات الدراسة.
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 عمالألاقسم إدارة 

 دراسة حالة جامعة حضرموت- لكترونيةمتطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإل 

 ،بدالعزيز الجوهيدانيا ع ،ماجد مقسومة أحمد ،منال يسلم لقدوف ،مروة زيد بن علي الحاج :إعداد

 أبراك سالم البندقاني

 د. خالد محمد الجابري :إشراف

 -رموت لكترونية في جامعة حضمتطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإلإلى هدف البحث التعرف است

زالة الغموض ،اليمن نهج الوصفي البحث على المواعتمد  ،مفهوم تنمية الموارد البشرية واإلدارة االلكترونيةإلى والتعرف  ،وا 

ها باستخدام وتم تحليل،( مفردة 55راء عينة البحث البالغ عددها )آدم الباحثون االستبيان الستقصاء وقد استخ ،التحليلي

فر األساليب اتو نه ال تألي إوتوصل البحث  .والنسب المئوية،واالنحراف المعياري،: المتوسط الحسابياألساليب  اإلحصائية

جراءات البرامج التدريبيةو  ،نمية الموارد البشرية في جامعة حضرموت )الدعم الماليالداعمة لت  دريبيةواالحتياجات الت ،ا 

ق األساليب وأوصى البحث الجامعة بتحقي .لكترونية بالجامعةالتي تساعد في تطبيق اإلدارة اإل ومتابعة الجهود التدريبية(

 .موارد البشرية بالجامعةنها تحسين مستوى تنمية الأالداعمة التي من ش
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  عمالاألة قسم إدار  

 سياسات التسويق فيثيرها أالجودة الشاملة وت

 النهدي أحمدناهد حسين  :إعداد

 د. هاني سالمين بلعفير :إشراف

تفرضها الظروف الدولية السائدة المحيطة بوطننا العربي وكذلك  ةالهتمام بجودة االنتاج ضرورة ملحلقد أصبح ا 

لسوقية تستهدف النهوض وترغب بتحقيق المكانة ا ةاقتصادي ةفاصبح الهاجس الحقيقي لكل منظم ،ظروف الداخلية السائدةال

ج الذي هم التركيز على جوده المنتمفأصبح من الضروري وال ،عمالاالستقرار واالستمرار في نطاق األالمالئمة وتسعى نحو 

سواق منشأة وحسن سيرتها وسمعتها في األو الأنتاج في المنظمة اإل ةستمراريًا في تسويق المنتج وكذلك امهمدورًا ؤدي ي

 مرتفعة.  اً رباحأوالعالمية مما يحقق لها مبيعات و المحلية 

هدافها أداره االعمال ذلك لبقاء واستمرارية المنظمة وقدرتها على تحقيق إهمه في مالتسويق من الحقول ال د  ع  كما ي  

دارة المنظمة واعية إلم تكن إذا وهذا لن يتأتى  ،فكارهاأو  ابمدى قدرتها على تسويق منتجاتها وخدماته يرتبط ارتباطًا وثيقاً 

 الضمان تحقيق النجاح للمنظمة ككل. تطبيق مبادئها ونظرياتها وأساليبألهمية ودور هذه الوظيفة ومؤهلة ل

وعلى  اكاألسمالمصانع في اليمن يختص بتعليب  قدمأاألسماك من ن مصنع المكال لتعليب أعلى الرغم من  :مشكلة البحث

م من طالب الماجستير والدكتوراه وعلى الرغ بخاصة  الرغم من قيام الكثير من الباحثين بتطبيق دراستهم على المصنع و 

لم عن تتك ن الباحثة لم تجد دراسةأال إ ،األسماكسياسات التسويق بمصنع المكال لتعليب  في همية دور الجودة في التأثيرأ

لة بحثها مما جعل الباحثة تحدد مشك ،األسماكسياسات التسويق بمصنع المكال لتعليب في دور الجودة الشاملة في التأثير 

 :تيبالتساؤل اآل

  حضرموت؟/ م األسماكسياسات التسويق بمصنع المكال لتعليب  في*هل للجودة الشاملة  تأثير 

 ئلة الفرعية اآلتية:   سيمكن اشتقاق األ *ومن هذا التساؤل الرئيس

 حضرموت؟ /م األسماكسياسات المنتج بمصنع المكال لتعليب في هل للجودة الشاملة تأثير  ♦

 حضرموت؟ /م األسماكسياسات السعر بمصنع المكال لتعليب في هل للجودة الشاملة تأثير  ♦

 حضرموت؟ /ك ماألسماسياسات التوزيع بمصنع المكال لتعليب في للجودة الشاملة تأثير هل  ♦
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 حضرموت؟ /م األسماكسياسات الترويج بمصنع المكال لتعليب في للجودة الشاملة تأثير *هل 

 تي:سئلة مشكلة البحث يمكن للباحثة تحديد فروض بحثها باآلأبناًء على  :فروض البحث

 ((ماكاألسال لتعليب حصائية بين الجودة الشاملة وسياسات التسويق بمصنع المكإ)) هناك عالقة تأثير ذات داللة 

 ومن هذا الفرض الرئيس يمكن اشتقاق الفروض الفرعية اآلتية:

 .اكاألسمحصائية بين الجودة الشاملة وسياسات المنتج في مصنع المكال لتعليب إ*هناك عالقة تأثير ذات داللة 

 .األسماكمكال لتعليب حصائية بين الجودة الشاملة وسياسات السعر في مصنع الإ*هناك عالقة تأثير ذات داللة 

 .ماكاألسحصائية بين الجودة الشاملة وسياسات التوزيع في مصنع المكال لتعليب إ*هناك عالقة تأثير ذات داللة 

 .سماكاألحصائية بين الجودة الشاملة وسياسات الترويج في مصنع المكال لتعليب إ*هناك عالقه تأثير ذات داللة 

  :أهداف البحث

 يح بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالجودة الشاملة وكذا التسويق.إزالة الغموض وتوض -5

ن توضح ألصحاب القرار في مصنع المكال لتعليب أة من االستنتاجات التي من شانها لى مجموعإالوصول  -4

 سياسات التسويق.في لجودة الشاملة اتأثير األسماك عالقة 

لنصائح ا األسماكاء القائمين على مصنع المكال لتعليب عطإنها ألى مجموعه من التوصيات التي من شإالوصول  -3

 رشادات الالزمة إليجاد عالقة صحيحة وفاعلة بين الجودة الشاملة وسياسات التسويق.واإل

في ى األخر  األسماكسهم في حل المشكالت المماثلة في مصانع تعليب يهمية البحث في كونه قد أتكمن  :البحث ةأهمي

همية الموضوع في كونه من المواضيع النادرة التي تبحث في موضوع أن العربي. كما تكمن واليمن والوطم/حضرموت 

بات في نه سيمد المكتهي أهميه اخرى أ هناك. و األسماكتعليب  العالقة بين الجودة الشاملة وسياسات التسويق بمصانع

 هم في مجال الجودة.محضرموت بمرجع علمي  ةمحافظ

ذي ال توجد الحضرموت / م األسماكبحث جميع المستهلكين لمنتجات مصنع المكال لتعليب يشمل مجتمع ال:مجتمع البحث

 حضرموت./ حصاء فرع مو مكتب اإلأحصائيات من قبل المصنع إحصائية بعددهم نظرا لعدم وجود إلدى الباحثة 
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بعد ذلك قامت ،بقية العشوائيةوفقا لطريقة العينة الط ةمفرد (155قامت الباحثة باختيار عينة للبحث تبلغ )عينة البحث:

عشوائية  ةفئة الرجال وفئة النساء ثم قامت الباحثة باختيار عين :هما ،و طبقتينأقسمين على البحث  ةالباحثة بتقسيم عين

 (مفردة.55قدرها ) ةمن كل طبق

باحثة قد استنتجت ليه فإن البعد النزول الميداني والتحليل المبني ععرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها. :النتائج

 :اتيما ي

 استخدام المصنع للتغليف الجذاب وعلب سهلة الفتح في تصنيع وتعليب منتجاته. -1

 الدخل المحدود. وذو  اصة  خبعدم تناسب أسعار منتجات مصنع المكال كليًا مع القوة الشرائية للمستهلكين و  -2

ل بدوره على اجتذاب أكبر شريحة من العمالء من خالل توزيع عدم اهتمام المصنع بالجانب الترويجي للمنتجات الذي يعم -3

 ة.يعمواد ترويجية مع التونة المب

 عدم اهتمام المصنع بعمل إعالنات تجارية في وسائل اإلعالم المختلفة المرئية أو المسموعة أو المقروءة. -4

 عدم وجود وكالء بيع خاصين بالمصنع في مناطق سكنية مختلفة. -5

 ي:أتعلى االستنتاجات السابقة فإن الباحثة توصي بمايبناًء  :التوصيات

 فترة وأخرى الجتذاب العمالء. بينعلى تطوير تغليف منتجات المصنع العمل  -1

ع خصوصًا المواد الترويجية الموزعة مالسيما على المصنع أن يقوم بإعادة النظر فيما يخص الجانب الترويجي و  -2

 رسمها.يس عة وبحسب السياسة التييكمية التونة المب

على المصنع أن يعمل على توسيع حلقة وكالء البيع في مناطق سكنية مختلفة نظرًا لب عد المسافات ولتصل  -3

 وعدم االكتفاء بالوكيل الوحيد. ،المنتجات بسهولة

العمل على تكوين عالقات وطيدة مع وسائل اإلعالم المختلفة لكي يقوم بنشر دعايات إيجابية عن المصنع  -4

 ومنتجاته.

 من األرباح للدعاية واإلعالن لما سيعود عليه بالنفع والفائدة. اً على المصنع أن يخصص جزء-4
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 قسم المحاسبة

 المصرفي اليمني األساسية ومدى وجودها بالجهاز ةلجان الحوكم

 ولـــيد سليم سالـــــم  بـــن جوبح، محمد عبداهلل  نهيد بن بدر :إعداد

 بــــادبيـان أحمدــاوزير، عـمــر عبداهلل  مـحـمـد عبداهلل ب أحمدمحمد، 

 د. محفوظ عبدالكريم مصلي :إشراف

ادية عقاب االنهيارات االقتصأبرز االهتمام بحوكمة الشركات في عديد من الدول المتقدمة والناشئة والنامية في 

ظام الذي لى النإطلح حوكمة الشركات زمة المالية العالمية. ويشير مصخرها األآواألزمات المالية التي شهدها العالم وكان 

ها وشركائها دارتإنها تختص بمجموعة من العالقات بين إدارة الشركة ومجلس أله إدارة الشركة والتحكم فيها وبيتم من خال

داف الشركة هأالهيكلة التي يتم من خاللها وضع خرين المرتبطين بها، كما توفر حوكمة الشركات وأصحاب المصالح اآل

 وسائل تحقيق تلك األهداف ومراقبة أداء الشركة.  وتحديد

ني وتوفير في بناء االقتصاد الوط ؤديهوغني عن القول األهمية الكبيرة التي تحتلها البنوك وتعاظم الدور الذي ت

اق المالية سو عدام هذه األو من أالتمويل الالزم لالستثمارات السيما في البلدان التي تعاني من نقص كفاءة أسواقها المالية 

هم المؤشرات االقتصادية وتطورها دليل على صحة االقتصاد وتقدمه. لذلك أداؤها من أيعتبر إْذ كما هو الحال في اليمن، 

 حوكمة الشركات أحد دمن الكفاءة، وتع لقطاع والحفاظ عليه في مستوى عال  ن من األهمية بمكان النهوض بهذا اإف

 تهيئة بيئة مالئمة لألعمال.صرفي وتحسين أدائه وبالتالي الم المداخل المهمة للنهوض بالقطاع

ها نأفي مراقبة إدارة الشركة وضمان  هماً م دوراً ؤدي هم أدوات حوكمة الشركات التي تأيعد مجلس اإلدارة أحد 

ن أ ن تشكيل لجان الحوكمة يمكنأقبول عام بين الباحثين  وهناك ،نحو الذي ال يتعارض مع مصالح المالكالتعمل على 

دورا مهما في زيادة فعالية مجلس اإلدارة في القيام بواجباته ومهامه في مراقبة اإلدارة وضمان عملها بما يتفق مع يؤدي 

 مصالح المالك. 

ن الغرض األساس لهذه الدراسة هو استكشاف مدى التزام البنوك اليمنية بدليل حوكمة البنوك اليمنية وتحديدا إ

فآت لجنة إدارة المخاطر، ولجنة المكاو لجنة الحوكمة، و لحوكمة األساسية وهي لجنة التدقيق، بتشكيل لجان افيما يتعلق 
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والترشيحات. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم 

ظاهرة من هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بال قفيرًا كيفيًا وكميًا، كما ال يبوصفها وصفا دقيًقا ويعبر عنها تعب

أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبني عليها 

حث إلى بالتصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع. لذلك تم االتجاه في معالجة اإلطار النظري لل

التي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، مصادر البيانات الثانوية 

واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة، كما تم معالجة 

 وضوع الدراسة من خالل اللجوء إلى جمع البيانات األولية من التقارير السنوية للبنوك.الجوانب التحليلية لم

فر امنها بسبب عدم تو  ةً بنكًا وقد تم استبعاد ست 13يتكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك العاملة في اليمن وعددها 

 حجم العينة النهائي من أحد عشر بنكًا.يتألف بيانات كافية عنها وبذلك 

بنوك بمتطلبات دليل الحوكمة في ال كامالً  اً أن البنوك اليمنية بشكل عام لم تسجل التزام تظهر نتائج الدراسة

أن بعض ظهر في تفاوتت في مدى التزامها بإنشاء لجان الحكومة األساسيةإْذ اليمنية الصادر عن البنك المركزي اليمني، 

وكمة األساسية كما نص على ذلك دليل حوكمة البنوك اليمنية. هذه البنوك البنوك قد حقق التزامًا كاماًل بإنشاء لجان الح

تشمل البنك اليمني لإلنشاء والتعمير، البنك التجاري اليمني، البنك العربي، بنك التسليف التعاوني الزراعي، البنك األهلي. 

ع لت لجنة المراجعة حضورًا في جمياآلخر. سج هابعضبإنشاء عدد من اللجان وتجاهلت  أما البنوك األخرى فقد التزمت

ي متزايدًا لدى القطاع المصرف اً حساسإيليها لجنة المخاطر مما يعكس البنوك اليمنية ماعدا بنك التضامن اإلسالمي، 

بالمخاطر المحيطة ببيئة االستثمار في اليمن. لجنة المكافآت والترشيح هي األقل حضورًا في المصارف اليمنية. أظهرت 

تقليدية التزامًا أكبر بمتطلبات حوكمة المصارف باليمن مقارنة بالبنوك اإلسالمية وربما يعود ذلك إلى قدم وعراقة البنوك ال

 حديثة النشأة.الالخبرات المصرفية لهذه البنوك مقارنة بالبنوك اإلسالمية 

األساسية  الحوكمه ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحثون بضرورة استكمال البنوك اليمنية إنشاء لجان في

دوره ن الباحثين يوصون البنك المركزي اليمني أن يضطلع بإالتي نص عليها دليل حوكمة البنوك اليمنية وبشكل خاص ف

لزامها بتطبيق معايير الحوكم ة. يوصي األساسي ةالجيدة ومنها إنشاء لجان الحوكم ةفي الرقابة على البنوك اليمنية وا 
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إلى التعريف بالحوكمة وأهميتها في القطاع المصرفي رامية من المؤتمرات وورش العمل ال د  الباحثون بضرورة إقامة عدي

اليمني وغيره من القطاعات. يوصي الباحثون بضرورة أن تتضمن المقررات الدراسية في الجامعات اليمنية مقررًا عن 

 هو مطبق في الجامعات األخرى خارج الوطن. حوكمة الشركات نظراً لألهمية المتزايدة لهذا الموضوع وعلى نحو مماثل لما
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 قسم المحاسبة

 سهم السعوديةمحددات الرفع المالي بين الشركات المدرجة في سوق األ

 القثمي، سالم عبداهلل سليمان باظروس أحمدلي سالمين عمر الضريبي، صدام حسن ع :إعداد

 د. خالد سالمين الجعيدي :فإشرا

 ،وعدد اجتماعات مجلس اإلدارة( ،اسة اختبار عالقة كفاءة مجلس اإلدارة )حجم مجلس اإلدارةهدف هذه الدر ستت

)تداول(  ةوديالسع ةوجودة التدقيق الخارجي بالرفع المالي للشركات الم درجة في السوق المالي ،وربحية الشركة، وحجم الشركة

مشاهدة بعد استبعاد الشركات ذات البيانات  432الدراسة بعدد  تمثلت العينة النهائية لهذهإْذ  ،م2515حتى  2512عوام من لأل

تحليل انحدار المربعات الصغرى  Ordinary-Least Square (OLS)وقد تم استخدام التحليل اإلحصائي  ،الناقصة أو الشاذة

( Fل اإلحصائية )قيمة . أظهرت نتائج التحاليفي تحليل العالقات الم فترضة SPSSاالعتيادي باستخدام البرنامج اإلحصائي 

F-value  =252.921  عند مستوى داللة إحصائيةSig = 0.000  ن قيمته أقل بكثير من نموذج الدراسة وذلك أللمالئمة

ن مة نموذج الدراسة وذلك ألءمال  2Adjusted Rوكذلك أظهر مؤشر القيمة المعدلة لمربع معامل االرتباط المتعدد  ،5.51

ن أوبذلك يمكن القول ب ،في المدى المقبول مقارنة بالدراسات السابقة د هايمكن عهي قيمة و  5.435قيمته التفسيرية بلغت 

من العوامل التي لها ارتباط بمشكلة الدراسة. أما فيما يتعلق  %43.5العامل التابع )الرفع المالي( قد تم تفسيره بما نسبته 

 (Sig=0.000)ائج هذه الدراسة وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية أوضحت نت دباختبار الفرضيات العلمية لهذه الدراسة فق

وبذلك  ،ةالسعودي ةبين ربحية الشركة ودرجة الرفع المالي للشركات المدرجة في السوق المالي(P-value 27.384) وبقيمة 

النظرية في بيئة األعمال السعودية.  والدراسات العلمية المؤيدة لهذه Trade-off Theory تتوافق هذه النتيجة مع نظرية التوازن 

 = P-value)وبقيمة  (Sig=0.044)داللة إحصائية وفي نفس السياق أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة عكسية ذات 

نتيجة مع ، وبذلك تتوافق هذه الةالسعودي ةبين حجم الشركة ودرجة الرفع المالي للشركات المدرجة في السوق المالي  (2.021-

ة في بيئة األعمال السعودية. والدراسات العلمية المؤيدة لهذه النظري Information Assymmetryة نظر تناظر المعلومات وجه

ثبات عالقة كفاءة مجلس اإلدارة وجودة التدقيق بالرفع المالي بناًء على نموذج إير بالذكر أنَّ نتائج هذه الدراسة لم تستطع دالج

على نتائج هذه الدراسة مهمة لواضعي السياسات على مستوى الدولة، و ت ع د  لمملكة العربية السعودية. الدراسة المقترح في بيئة ا

النظري  فتستطيع الدراسات المستقبلية االستفادة من الدليل ،مستوى الشركات فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالرفع المالي
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والتطبيقي الذي تقدمه هذه الدراسة لفهم القضايا المتعلقة بالرفع المالي في بيئة أعمال المملكة العربية السعودية، وبقية الدول 

 العربية األخرى.

ة العربية المملك ،الرفع المالي ،جودة المراجع الخارجي ،كةحجم الشر  ،ربحية الشركة ،دارةات البحث الدالة : كفاءة مجلس اإلكلم

 .السعودية
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 قسم العلوم البيئية

 دراسة وتقييم األثر البيئي لمصافي عدن  

 عوض عمر عوض عوتق :إعداد
 د. خالد صالح يسلم باواحدي :إشراف

ت و مصادره والكميا تج عن مصافي عدن ودراسة أسبابهلنايم التلوث او هذا البحث هو دراسة أولية حول تق

ودلت  ة.أشالعاملين والسكان والطبيعة بمحيط المنفي ثاره آيم و التراكمية للملوثات و كيفية معالجتها و التخلص منها و تق

 :تينتائج البحث على اآل

( في محطة توليد الطاقة بصورة dB 95ا تجاوزت الحد المسموح )نهر قياسات مستويات الضجيج أتشي التلوث بالضجيج:

مما يدق ناقوس الخطر وتتجلى اثاره الواضحة على العاملين و الطيور المهاجرة والطبيعة،  dB 155 لىإوصلت إْذ كبيرة 

ضرارها على العاملين باستخدام معدات الصحة أويمكن تفادي  dB 94بينما معدالتها في وحدات التكرير تصل الى 

 لوحدات.والسالمة في هذه ا

لتربة ن متوسط نسبة الزيوت والهيدروكربونات في اإذ إجدا  بة بالزيوت في منطقة المصافي عال  تلوث التر تلوث التربة: 

 VACUUMصحي واالنسكابات الواضحة وقد حصلت وحدات الالعلى الرغم من تفادي مناطق الطمر غير  %13.5هي 

لى معالجه متقدمة كالمعالجات الحرارية وغسل محتاجة إ مما يجعلها %55المعدالت على أعلى  OXIDIZERSوال

 و تركها تتالشى طبيعيا مع الحفاظ عليها من التلوث مجددا.وحدات فتحتاج لمعالجات بيولوجية أالتربة أما باقي ال

ي وه رتلقي المصافي المياه العادمة في البحر من مصدرين هما المياه المستعملة في عمليات التكريالتلوث الحراري: 

تبرد في أحواض الفصل والترسيب، وأيضا هناك مياه التبريد للمحطة الكهروحرارية تملك درجة حرارة سليمة جدا فهي 

درجة مئوية مما  °23هيفدرجة حرارة مياه البحر  أّمضادرجة مئوية  °49هذه المياه الملقاة في البحر  وتصل درجة حرارة

 يشكل خطرا كبيرا على البيئة البحرية.

فيها هو  جدا فمعدل محتوى الزيوت المستعملة الملقاه في البحر عال   نجد أن تركيز تلوث المياهلتلوث النفطي البحري: ا

1.PPM والPH  وال 3.93هوTDS  فهذه الخواص تعمل على تلويث الساحل المحاذي بشكل كبير  22222 >هو

دروكربونات في مياه البحر في منطقة المصافي هي ن تركيز الهيأ إلى جدا فمن خالل دراسات سابقة أشارت النتائج
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 كان ي حين فببقية العينات في المناطق المختلفة في عدن،  ةً على المستويات مقارنأميكروجرام/لتر وهي  91354..15

 .الجافميكروغرام/غرام من الوزن  28.2134تاكيز الهيدروكربونات البترولية في الرواسب في منطقة المصافي

جيدة  سرعة استجابته للمخاطرإْذ إن يم قسم السالمة والحريق في المصافي جيد نسبيا و تقسالمة المهنية: الصحة وال

صابات تكون في قسم الصيانة ومحطة كثر اإلأن أنجد و  ،خطاء ظاهرةصابات واضح ومعالجة األومعدل انخفاض اإل

 .قساملك هذه األيضا لتهاأالكهرباء وذلك لطبيعة العمل واستخدام المعدات الخطرة و 

دام مادة استخزالت تستخدم في المصافي كوالمسرطنة والمحرمة دوليا التي ما وقد تم رصد بعض المواد السامة

لى سكب الكلور إضافة إ، Mg3(Si2O5)(OH)4مادة االسبستوس ، و (C4H2OPbوكتيل )رابع ميثيل الرصاص  األ

 ر المضخات.مياه البحر لمنع الكائنات البحرية من الدخول عبفي 

للجهات المعنية سائلين المولى التوفيق في مهامهم وجهة التوصيات الم وضعت بعضوعلى إثر هذا التقييم 

 جيال الحاضرة والقادمة و لزرع مفهوم التنمية المستدامة في الوطن.لحماية األ
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 قسم األحياء البحرية

نمو أسماك البلطي  فيلى العليقة وتأثيرها إLactobacillus acidophilus ضافة البكتيريا النافعة إ
Oreochromis mossambicus 

 داليا عبداهلل باكرمان :إعداد

 محمد عبداهلل الدحيل  د. :إشراف
 

ولى تم فيها عزل البكتيريا النافعة )البروبيوتك( التجربة األ :جريت ثالث تجارب خالل هذه الدراسةأ

Lactobacillus acidophilus األسماكغذاء  لىإضافة البكتيريا النافعة حية إبن الرائب. التجربة الثانية تم فيها من الل 

رش البكتيريا فيها  مَّ تفخرى الطريقة األأما لى مكونات العليقة إبطريقتين: في الطريقة األولى تم اضافة البكتيريا النافعة 

و والتركيب البيوكيميائي مؤشرات النمفي أثير البكتريا النافعة حبيبات العليقة. التجربة الثالثة تم فيها معرفة تعلى النافعة 

 Oreochromis mossambicusسماك البلطي أعاشة ليرقات واإل

من اللبن الرائب.  Lactobacillus acidophilusولى: تم عزل البكتيريا النافعة )البروبيوتك( في التجربة األ 

(، ووضع Nutrient Brothمل من مرق التزريع البكتيري المغذي ) 99ى لأضافته أمل من اللبن الرائب و  1خذ أتم  فقد

ضافته ا  مل و  1خذ أريا النافعة في الوسط المغذي تم ساعة. بعد نمو البكتي 34درجة مئوية لمدة  33نة عند ضافي الح

 5.1خذ أتم  ومن ثم .5-10- 1-10)لى غاية ) إنسه ومن ثم عملت عدة تخافيف منه مل من ماء الببتون لتجا 9لى إ

درجة  33ساعة عند درجة  .4( لمدة Nutrient Agarجار البكتيري)طباق وسط األأمل من كل تخفيف وتزريعه في 

تريا طباق وسط التزريع البكتيري. لوحظ وجود نوع بكتيري واحد فقط للبكأمئوية. تم عد المستعمرات البكتيرية يدويا على 

طباق التزريع، وكانت المستعمرات بيضاء اللون ودائرية الشكل وكبيرة ألى ع  Lactobacillus acidophilusالنافعة 

 الحجم.

دهون   %15بروتين و %35سماك البلطي تحتوي على في التجربة الثانية: تم عمل ثالث عالئق غذائية أل 

نية )البروبيوتك العليقة الثا اأمَّ ليها البكتيريا النافعة إف ي لم يضأولى كانت الشاهد معادن. العليقة األ %2فيتامينات و %2و

ضافة البكتيريا النافعة إتم ف( 2ما العليقة الثالثة )البروبيوتك أضافة البكتيريا النافعة الى المكونات الجافة للعليقة. إ تمَّ ف( 1

كانت بتركيز  (1عاشة البكتيريا النافعة في العليقة الثانية )البروبيوتك إن أظهرت النتائج ألى حبيبات العليقة. عبرشها 
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x2101،24  كانت بتركيز ف( 2عاشة البكتيريا النافعة في العليقة الثالثة )البروبيوتك إا أمَّ مستعمرة لكل جرامx 2101،45 

دخال إفي ين تمعنوية مابين الطريقتين المستخدم اً نها كانت فروقأر ظهأحصائي لكل جرام من العليقة. التحليل اإلمستعمرة 

مستعمرة لكل مل عند  36x310ن كمية البكتيريا النافعة كان تركيزها أ. علما باألسماكلى عليقة إحية البكتيريا النافعة 

 لى العليقتين من البروبيوتك.إدخالها إ

قة عشوائية على بطري Oreochromis mossambicusالتجربة الثالثة تم فيها توزيع مائة وعشرين يرقة بلطي 

سابيع على عليقة خالية من البكتيريا النافعة أ 4ذه اليرقات تم تربيتها وتغذيتها لمدة ض زجاجية. هاحو أمجموعتين في ستة 

تكرارت لألحواض الزجاجية(  3تكرارت لألحواض الزجاجية( بينما المجموعة الثانية ) 3ولى ))الشاهد(، للمجموعة األ

في البروبيوتك( البكتيريا النافعة ) ثيرأة تجل معرفأغذيت بعليقة تحتوي على البكتيريا النافعة )البروبيوتك( وذلك من 

فضل أن أظهرت أسابيع من التربية، أ 4سماك البلطي. النتائج بعد أعاشة ليرقات مؤشرات النمو والتركيب البيوكيميائي واإل

تغذت على ي الت األسماكعلى البروبيوتك مقارنة ب .جم عندما تم تغذيتها بالعليقة المحتوية12،33نمو ليرقات البلطي كان 

نه كانت كمية الغذاء المستهلك في مجموعة أجم. مع 15،55العليقة الخالية من البروبيوتك والتي بلغ الوزن النهائي لها 

تي كبر من تلك المستهلكة من قبل المجموعة األخرى الأ التي تغذت على العليقة الخالية من البروبيوتك )الشاهد( األسماك

معنوية ( اظهرت وجود فروق T-Testحصائي باستخدم تقنية اختبار الطالب )لتحليل اإلغذيت بعليقة البروبيوتيك. ا

 سماك وكمية الغذاء المستهلك بين المجموعتين التي تغذت على عليقتي الشاهد و البروبيوتك.بالنسبة للوزن النهائي لأل

نسجة أالبروتين المتراكم في  بالنسبة لمؤشرات النمو: التحول الغذائي و النمو اليومي ومعدل النمو ومعدل 

لى التي تغذت ع األسماكي يوجد فرق بين مجموعة أداللة معنوية  اوالوزن الصافي عند نهاية التجربة كان ذ األسماك

بين يوجد فرق الفما بالنسبة للبروتين والدهون أالتي تغذت على عليقة الشاهد.  األسماكعليقة البروبيوتك مقارنة بمجموعة 

 .األسماكلياف والمعادن في جسم في كمية األ ة الشاهد ولكن كان هناك فرقروبيوتك ومجموعمجموعة الب

ه . ومن خالل النتائج المتحصل عليها في هذةلى العليقة وهي حية عملية معقدإدخال البكتيريا النافعة إعملية 

المحتوية على  اكاألسمن عليقة إية وكذا فح األسماكلى عليقة إضافة البكتيريا النافعة إنه يمكن أالتجربة يمكن استنتاج 

كة ولذا يوصى باستخدامها خالل المراحل العمرية لسم األسماكالبكتيريا النافعة )البروبيوتك( تساعد على تحسين نمو 

 .األسماكخرى لما لها من مؤشرات مفيدة على نمو وصحة األ األسماكالبلطي و 
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 قسم األحياء البحرية

   }الثمد{ صفراء الزعانفالالهضمية ألسماك التونة دراسة محتويات القناة 
YELLOW FIN TUNA (THUNNUS ALBACAERS) BONNATERRE 1788  

 في مياه حضرموت
 عمر فؤاد باجنيد :إعداد

 محمد عبداهلل الدحيل  د. :إشراف
 Tunnus albacares صفراء الزعنفة التم في هذا البحث دراسة تركيبة الغذاء وتركيب القناة الهضمية للتونة 

سباب عزوف أمن خالل تحليل محتويات المعدة لمعرفة  )2514 (في مياه حضرموت في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر

التونة عن تناول الطعوم المقدمة لها من قبل البحارة المحليين، تم نقل العينات من أماكن الحصول عليها وهي مصنع 

بمنطقة شرج المكال إلى مختبرات كلية العلوم البيئية واألحياء البحرية وذلك  اكاألسمو سوق حراج  األسماكالمكال لتعليب 

فساد العينات، تفاوتت  عمل على %5& %10ألن الفورمالين الذي تم استخدامه بتراكيز  -25بتجميدهاعند تهتك وا 

عينات بين ممتلئة كليًا  15 ،عينة معدتها فارغة 19عينة من ضمنها  29سة من العينات البالغ عددها يطوال المقاأل

إلى  4.55سة من يوزان المقكما تفاوتت األ،سم 4... نحوسم بمعدل طول 135سم إلى  54وجزئيًا وطول شوكي بين 

 25.55إلى  4.55دة  بين يص  الم   األسماكمن   % 82.75862أكثر من  ،كجم  13.68276كجم بمعدل وزن  55..3

ثالث مجاميع تسود فيها  ، 2.2302W=0.0006FLيتبالوزن كاآلوكانت عالقة الطول ،كجم 12.25كجم بمعدل 

 3.3Portunus،ساردينSelarboops،11.53%Sardinella sirmجدب 42.31%  ولى بنسبةالمجموعة األ

pelagicus سنان تبدأ القناة الهضمية من الفم باألسنان الفكية المخروطية المسننة  ثم األ ،طعام مهضوم 5..3،سرطان

هرمي  سنان البلعومية وتترتب هذه االسنان في تسلسللموجودة في الشق الخيشومي األول تليها إلى الداخل األالخيشومية ا

ثم المستقيم إلى  معاءعورية ثم األثم المعدة البوابية إلى الفؤادية يليها الندوب األ ئىتراتبي من الخارج إلى الداخل نحو المر 

يد صن استخدام طريقة إذى الثمد من ناحية طريقة الصيد فسباب العزوف لأت تنوع ،Yالمخرج وتأخذ القناة شكل الحرف 

كونه لد لك إلى طبيعة الثمذيرجع  اً قليلة الحركة وان كان الطعم حقيقيالنفع من الطرق أمتحركة ذات طعم صناعي تكون 

وتؤثر  ايرهزيادة في الملوثات وغبجدارة وأيضا ضعف حالة الطعوم نتيجة التغيرات الحاصلة في المنطقة من  اً سريع اً سباح

 استجابة الثمد للصيد.في  االظروف البيئية مثل درجة الحرارة وغيره
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 األسماكتكنولوجيا األغذية و  قسم

 مؤشرات قبول المستهلك والتركيب الكيميائي التقريبي لبعض معلبات التونة المحلية
 محمد عبده السعدي :إعداد

 د. أوسان معروف باهرمز :إشراف
 

من أهم األغذية من حيث قيمتها الغذائية. فهي مصادر غنية بالبروتينات ذات القيمة الحيوية العالية،  األسماكد  ع  ت  

في مقدمة الصناعات  األسماك. وتأتي صناعة تعليب 3-عدم التشبع وبالذات من فئة األوميجاالكثيرة واألحماض الدهنية 

 . السمكية وبالذات صناعة تعليب أسماك التونة

ونظرًا ألهمية التونة كمنتج سمكي محلي مرغوب للمستهلك، ومع تعدد األسماء التجارية ) الماركات ( للتونة 

هذه  تالمعلبة وعدم وجود دراسات سابقة تبين أهم مؤشرات القيمة الغذائية وقبول المستهلك لهذه المنتجات، فقد أجري

يم و الجودة لمعلبات التونة المحلية الرئيسة من خالل دراسة التقعطاء معلومات أولية عن بعض مؤشرات إالدراسة بهدف 

الحسي) رغبة المستهلك (، والتركيب الكيميائي التقريبي لهذه المنتجات. واستخدمت في هذه الدراسة ثالثة أنواع من معلبات 

ن والرماد وبة والبروتين والدهتم حساب متوسطات قيم الرطإْذ . ةكثر رواجا في السوق المحلية المحلية، األالتونة الرئيس

والصفات الحسية متمثلة في اللون وشكل التعبئة وشفافية الزيت والرائحة والطعم وطراوة النسيج اللحمي واالنطباع العام 

 نواع التونة المدروسة.ألمعلبات التونة المعلبة المدروسة. أجريت هذه التحليالت بواقع ثالثة تكرارات لكل تحليل لكل نوع من 

(، للداللة على (ANOVAحادي االتجاه األجراء التحليل اإلحصائي للنتائج المتحصل عليها باستخدام اختبار التباين إوتم 

 ،p)≤  0.05وجود فروق معنوية بين العينات في داخل كل مجموعة، وتم حساب أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية)

 SPSS (IBM SPSS Statistics، version 23.)وذلك باستخدام برنامج 

لصفات نواع في جميع ايم الحسي ألنواع التونة المعلبة المدروسة وجود فروق معنوية بين األو أظهرت نتائج التق

(، بالنسبة لصفات ) الرائحة  p≤0.05 ول على أعلى الدرجات )تحصل النوع األإْذ الحسية، عدا صفة شفافية الزيت. 

بالنسبة لصفات ) اللون وطراوة النسيج  ،p)≤ 0.05 اني على أقل الدرجات )تحصل النوع الثفي حين وشكل التعبئة(، 

لصفات اللون والطعم وطراوة النسيج  p) ≤  0.05ول والثالث في أعلى الدرجات )األان اللحمي (، في حين اشترك النوع

ين متوسطات وجود فروق معنوية بظهرت نتائج التركيب الكيميائي التقريبي ألنواع التونة المعلبة المدروسة عدم أاللحمي. 
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(، وقيم 61.30 -(% 63.52 تراوحت قيم الرطوبة بينفقد العينات في معظم التقديرات الكيميائية، عدا قيم الرماد. 

(. أما فيما يتعلق بالرماد، فقد تراوحت 11.18 -% 12.26(، وقيم الدهن بين )% 25.02 - 23.12البروتين بين )

 ول والثاني. مقارنة بالنوعين األ ،p)≤ 0.05 تحصل النوع الثالث على أعلى قيمة ) إذْ ، (1.27-% 1.88القيم بين )

نستنتج من نتائج هذه الدراسة أن جميع أنواع التونة الثالثة ذات قيمة غذائية متقاربة جدًا، وهذا ربما يرجع في 

لكين اك الثمد(، بينما تباين تقييم المستهاألساس الستخدام نفس المادة السمكية الخام في جميع هذه المصانع )وهي أسم

 لجودتها الحسية.
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 األسماكتكنولوجيا األغذية و  قسم

 بعض مؤشرات الجودة الغذائية وقبول المستهلك لسمكة الكمل

(Arius Thalassinusكمثال لألسماك منخفضة القيمة االقتصادية ) 

 إلهام سالم العوبثاني :إعداد

 أوسان معروف باهرمزد.  :إشراف  

 
عالية القيمة الغذائية، وبالذات لما تحتويه من بروتينات ذات قيمة حيوية عالية،  المن األغذية  األسماك د  ع  ت  

 أهمية كبيرة لشريحة واسعة من األسماك. وفي بالدنا تحتل 3-خاصة من نوع أومغيابوأحماض دهنية غير مشبعة و 

 للبروتين الحيواني. اً مصدر  األسماكعلى  السكان الذين يعتمدون بشكل رئيس

ج السمكي النتاإمن مشكلة االستفادة المنخفضة من جزء كبير من  -على مستوى العالم–ويعاني القطاع السمكي 

( والتي يعزف المستهلك عن شرائها بالرغم من underutilized fishمنخفضة القيمة االقتصادية )ال األسماكفيما يعرف ب

منخفضة القيمة االقتصادية على الصعيد المحلي ال األسماكقد تكون ذات قيمة غذائية مرتفعة. ومن أهم  كاألسماأن هذه 

تتميز هذه السمكة إْذ (. Arius Thalassinus( أو ما تعرف محليًا بالكمل )marine catfishسمكة الشبوط البحري )

في  ألسماكامن األشواك. كما يمكن االستفادة من هذه فرها محليًا بكيمات كبيرة وأسعار رخيصة، وبلحمها الخالي ابتو 

 (. value-added productsإنتاج منتجات ذات قيمة غذائية مضافة )

لذلك أجريت هذه الدراسة بهدف تقدير بعض مؤشرات الجودة الغذائية ألسماك الكمل متمثلة في التركيب الكيميائي 

الرائحة والطعم متمثلة في اللون و اللعينات الطازجة، وكذلك الصفات الحسية التقريبي )الرطوبة والبروتين والدهن والرماد( ل

يم و بعد طبخها بثالث من طرق الطبخ الشائعة محليًا.  واستخدم للتق األسماكوطراوة النسيج اللحمي واالنطباع العام لهذه 

درجات: ابتداًء من أدنى درجة  3( المكون من hedonic scaleالحسي اختبار قبول المستهلك بطريقة مقياس هيدونيك )

= يعجبني بشدة(. كما تم أيضًا حساب فاقد الطبخ لكل  3= ال يعجبني بشدة( وانتهاًء بأعلى درجة )الدرجة  1)الدرجة 

جراء إم وتم حساب متوسطات القيم المتحصل عليها. كما تطريقة. أجريت هذه التحليالت بواقع ثالثة تكرارات لكل تحليل، 

وجود فروق معنوية بين هذه إلى (، للتعرف  ( ANOVAحادي االتجاه األاستخدام اختبار التباين حصائي بالتحليل اإل
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 SPSS (IBMوذلك باستخدام برنامج  ،p)≤  0.05المتوسطات، وتم حساب أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية)

SPSS Statistics، version 23). 

( ومحتوى 25.55على محتوى مرتفع من البروتين )% األسماكهذه أظهرت نتائج التركيب الكيميائي احتواء   

، على التوالي. وبينت نتائج %1.35و  %34.39كانت قيم الرطوبة والرماد في حين (، 3.25متوسط من الدهن )%

 يم الحسي أن أسماك الكمل قد نالت اإلعجاب لجميع المستهلكين ) بدرجة متوسطة( بغض النظر عن طريقة الطبخ.و التق

حصلت ت إْذ  القبول العام(. ،طراوة النسيج ،ومع ذلك وجدت فروق معنوية بين طرق الطبخ الثالث في صفات )الطعم

لصفتي الطعم والقبول العام،  بينما تحصلت طريقة التسبيك  ،( p≤0.05 طريقة القلي السطحي على أعلى الدرجات )

هرت نتائج فاقد الطبخ وجود فروق معنوية بين طرق الطبخ ، لصفة طراوة النسيج. وأظ( p≤ (0.05 على أعلى الدرجات

( في العينات %15جاء أقل فاقد ) في حين (،%35المختلفة. حيث أعطت طريقة الطبخ بالقلي العميق أكبر فاقد )

 المطبوخة بطريقة التسبيك.
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 قسم الحاسوب

 شارة للغة اإل LLDنظام 

 فتاح، علي سالم بشير، محمود سعد مصعبحسين سعد م :إعداد
 د. علوي عبداهلل السقاف :إشراف  

 أدى ياةالح مجاالت كافة في الذكية واألجهزة الحاسوب واستخدام وتكنلوجي علمي تطور من العالم يشهده ما إن

 وقدراً  للمتعلم وىالقص ةالفائد لتحقيق اإللكتروني التعليم خالل من العصر بتكنلوجيا التعليمية العملية دمج ضرورة إلى

 تطبيق تطوير في يتمثل الذي اإلشارة للغة LDD نظـام عمل فكرة جاءت هناء ومن ،المهارات وتنمية اإلبداع من عالياً 

 ونمذجة مثيلتب نظـامنا هتمفقد ا كثيرة فئات من يتكون الذي اليمني القاموس على اعتمـادا والبكم للصم اإلشارة لغة يحاكي

 .المجتمع أفرادو  الكمبيوتر، و األلوان، و األفعال، و األسبوع أيام، و األرقامو  ،الحروف أهمها من ئـاتالف هذه بعض

 أحد مثيلت كيفية مشاهدةيقوم  ثم التعليمية القائمة خالل من الفئات هذه ىأحد باختيار المستخدم يقوم حيث

 .شارةاإل بلغة معناها على يدل فيديو مقطع خالل من السابقة الفئات عناصر

 ستخدمالم على يسهلإْذ  الفئات عناصر جميع فيها يوجد حيثالتي  القاموس قائمة النظام في يوجد وكذلك

  الكلمةب الخاص المفضلة رمز على النقر خالل من المفضلة قائمة إلى إضافتها ويمكن معينة كلمةعن  فيها البحث

 مايو 22 ومدرسة والبكم للصم األمل مدرسة في والبكم الصم معلمي من عدد على التطبيق عرض وبعد

 :تيةاآل للنتائج توصلنا الطالب من عدد على التطبيق واختبار

 والبكم للصم الدراسية مناهجال تطوير مرحلة في همةم خطوة يعد التطبيق هذا نإ (1

 .لكترونياإل التعليم إلى التقليدي التعليم من لالنتقال خطوةي ع دَّ هذا التطبيق  (2

 جلخ أي دون هئأخطـا تصحيح من يتمكن الطالب جعلت التطبيق في الموجودة الكلمات مشاهدة إعادة يةإمكان (3

 خوفأو 

 ،التسليةب التعليم تدمج التي التعليمية التطبيقات من النوع هذا مثل نو شجعي والمعلمات المعلمين أغلب نإ (4

 .مفيد هو بماالمتعلمين  وقت واستغالل

 .تعلمها وسهولة والبكم الصم للغة المجتمع فهم إلى تؤدي التطبيقات هذه مثل (5
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 قسم الحاسوب

 محاكاة الوسائل التعليمية لرياض األطفال

 سعاد عبود عوض عبود بن عبدان، رقية طالب محمد محسن باصرةإ :إعداد

 د. محمد سالم بن وهالن :إشراف

تغلب على لفي اأثر مهم لما لها من وذلك ،في عمليتي التعليم و التعلموظيفة مهمة الوسائل التعليمية تؤدي 

توفير الوسائل  ىلإلذلك تسعى األنظمة التعليمية  ،بعض المشكالت التي يعاني منها التعليم نتيجة للتغيرات المعاصرة

 مومن المعلو  .نتاجها واستخدامهاا  وتدريب المعلمين والمعلمات على كيفية تصميمها و  ،التعليمية بالمدارس ورياض األطفال

ها في العملية لذا يعد وجود   ،صبحت طاغية بشكل كبير على المجتمع بكافة فئاتهأبوسائلها المختلفة أن التكنولوجيا  

التعليمية تطويرا و إثراًء لها، وتيسيًرا لعمليتي التعليم والتعلم، وي قصد بذلك استخدام  الوسائل التكنولوجية في العملية 

اض االطفال المشكلة التي تواجهها ري ىتتجل .ضوئية، وفيديو وشرائح، وحاسبات وغيرهاالتعليمية؛ من وسائل  صوتية  و 

ك تسعى األنظمة لذلكثر عرضة للضياع والتلف. أيضا وهي أ ،ةوتكاليفها الباهظ،صعوبة توفير الوسائل التعليمية في

تنشئة في م اهسطفال لها؛ واإلانجذاب األ توفير الوسائل التعليمية بالمدارس ورياض األطفال وذلك الستغاللإلى التعليمية 

 ةفي هذا المشروع  عمل تطبيق يضم كافة الوسائل التعليمي قد تمو  .طفل متميز بكل مداركه الحسية والعقلية والجسدية

زام لتالالتنفيذ وقد تم في عملية ا .ةوهادف ةممتع ةطفال والتي يستفيد منها الطفل بطريقها معلمة رياض األإلي التي تحتاج

 جمع البيانات وتحليلها فتم استخدام االستبيان والمقابلة وسيلتين لجمعو  ،خطة العملإعداد ؛ بداية من ةسس البحثيبكل األ

ولي وذلك ألنها تعمل على مراحل التحليل وتم استخدام منهجية النموذج األ ،تحديد منهجية تطوير مناسبةو  ،البيانات

التي سوف  مما يساعد في كثرة التعديالت،ار هذه المراحل إلى أن يتم استكمال النظامتم تكر إْذ يوالتصميم بشكل تسلسلي، 

ن لم يكن هذا النظام جاهمن  توفر للمستخدم نظامًا يمكنهو  ،مصغرا للنظام اً نقوم بها، فتعطي نموذج  اً ز التفاعل معه وا 

رنامج تصميم المخططات(؛ ثم تنفيذ الب،هاتمرحلة التصميم )تصميم الواج ،لالستخدام الفعلي ؛عمل خوارزمية حل مناسبة

حقيق حد ت تية : ج اآللى النتائإ تم التوصلة لهذا المشروع وبعد اختبار التطبيق  الذي يعد النتيجة الرئيس برمجيا واختباره.

يق ميزة حقت ،طفال تمكنهم من التعامل الواعي واآلمن مع معطيات العصر ومتطلباتهدنى من الثقافة الحاسوبية لدى األأ

ميم  المتميز التص، و أداء النظام لوجود وسائط متعددة يتفاعل معها الطفل  مما يساعد على تنمية قدراته العقلية المختلفة
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ملية مشروع محاكاة الوسائل التعليمية خطوة فعالة نحو تحسين ع ديعيشد انتباه الطفل له. الذي والجذاب لواجهات التطبيق 

 التغلب على مشكلة توفير الوسائل التعليمية.طفال و التعليم برياض األ
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 غذيةقسم الزراعة واأل

  4CaSOوكبريتات الكالسيوم  NaCLتأثير تداخل كلوريد الصوديوم 
   (كليانسونا وغنيمي)نسبة نمو أصناف القمح في وبعض المؤشرات األخرى 

 في وادي حضرموت
 ، يوسف جليل بارمادة، علوي عبداهلل العيدروس، طائع، حاتم هادي قروان أحمديوسف  :إعداد

 مجدي صالح نويصر ياسر منصور الجابري عيدروس علي بن شهاب،
 محمد عثمان العمودي د أ.:شرافإ

 

 ،حدى الغرف المختبرية التابعة لقسم األراضي والمياه بمحطة البحوث الزراعيةإأجريت تجربة مختبرية في 

توية على أوراق ترشيح وذلك لغرض دراسة التحمل الملحي لبادرات أصناف القمح واستخدمت فيها أطباق بيتري مح

ساعة في اليوم باستخدام  12وبمعدل إضاءة  2± 22كليانسونا وغنيمي وكان معدل درجات الحرارة خالل فترة التجربة 

  .مصابيح الفلورسنت االعتيادية

 ،ملي مولر 122و  02 ،02 ،42 ،22 ،2م بتراكيز نباتها بمحلول كلوريد الصوديو إتمت معاملة البذور قبل 

ملي مولر  122 ملي مولر ومذابه في 0و  3 ،2كما جرى تحضير تراكيز متصاعدة من ملح كبريتات الكالسيوم وبتراكيز 

 12لمدة  استمرت التجربة .وتركت كمية من البذور دون معاملة بالملح بمثابة الشاهد ،حداث التفاعلكلوريد الصوديوم إل

 تم احتساب نسبة اإلنبات وطول المجموع الخضري وطول المجموع الجذري والطول الكلي للبادرات.  إذأيام 

نف كليانسونا بذور القمح ص في نموملح كلوريد الصوديوم كان واضحاً  تركيزأوضحت النتائج أن تأثير مستويات 

ملي مولر إذ  122عند التركيز نمو أقل معدل  وقد سجل النمونخفاض نسبة اإلى  فقد ادى هذا التركيزوصنف غنيمي 

 %5عند مستوى معنوي قدره  %5224لدى صنف الغنيمي مقارنة بالشاهد  %5لدى صنف الكليانسونا و %1225بلغ 

وبخصوص تأثير تداخل كلوريد الصوديوم مع مركب كبريتات الكالسيوم أظهرت النتائج أن مستويات تركيز كلوريد 

سم وذلك  222سم و  424بلغ الطول إذ طول المجموع الخضري والمجموع الجذري للنبات في ر الصوديوم كان له األث

وهذا يدل  %5سم وذلك عند مستوى معنوي قدره  420ملي مولر مقارنة بالشاهد  122ملي مولر و  02عند التركيزين 

  .المدروسة مؤشرات النمو فيأن زيادة تركيز كبريتات الكالسيوم لم يكن له تأثير معنوي على 
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 قسم الزراعة واألغذية

 المستهلك بالبيانات المسجلة غذية في السوق المحلية ومدى اهتماماأل تأنواع عبوا

مبارك ربيحان، سالم صالح رجب باخريصة، محمد صالح عوض باجراد، مبارك سالم مبارك  أحمدمحمد  :إعداد
 علي باجبير صبيح، شاهر ناصر بن يماني، علي صالح علي بافضل، علي هادي

 محمد عاشور الكثيري  د أ.راف:إش

ئق الحفظ اوتتعدد وتتنوع طر  ،حفظه مكانة عظيمة في نشاطه، ويتحل يظل الغذاء هو االحتياج الرئيس لإلنسان

وتعد العبوات وسيلة جيدة لإلعالن عن المنتج الغذائي ومكوناته  .لحمايته من الفساد ؛تحتاج إلى عبوات كلهانها أ إال

 .لغذائية وغيرها من المعلوماتا وقيمته

ي السوق أنواع العبوات فإلى والتعرف  ،همية التعبئة والعبواتأهمية حفظ الغذاء و ستهدف هذه الدراسة عرض أت

 .ن بالبيانات المسجلة على العبواتمدى اهتمام المستهلكيإلى  وكذا التعرف  ،المحلية

كما تم مسح ميداني لنماذج العبوات من المحالت  ت من المصادر،حفظ األغذية والعبوا هميةأتم جمع المعلومات حول 

 .ول البيانات المسجلة على العبواتاراء مجموعة من المستهلكين حاستطالع وكذا  ،التجارية

ن اهتمام المشاركين بفترة الصالحية جيد ولكن االهتمام بالبيانات الغذائية وبقراءة أهمها أخرجت الدراسة بنتائج 

ت عليها ن بعض العبواأضعيفة وقد بين المسح فما معرفتهم بنظام الترقيم الدولي )الباركود( أ ،فظ محدودطريقة الح

 معلومات محدودة غير كافية.فعليه خر أما بعضها اآلمعلومات تفصيلية 

 توصي الدراسة بضرورة رفع مستوى وعي المستهلكين بأهمية قراءة البطاقة الغذائية بكل تفاصيلها كما توصي

 التي ال تحمل معلومات كافية. ،بعدم شراء السلع المجهولة الهوية
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 المحاسبةقسم 

 محاسبة التضخم ودورها في صدق وعدالة القوائم المالية

 سماء فرج يسر عبد الخير، محمد سالم عوض الخديد،أمحمود علي برك يفمان،  :إعداد
 عبدالحكيم كرامة باصالح، عوض علي عوض حمدون ، طارقنحسن علي صالح الحامد، عدنان جمعان عبيد سليما

 علي محسن الحامد أحمد شراف:إ

ي الغالب فدولة فال نكاد نجد  ،جتاحت معظم دول العالماقتصادية التي تعد ظاهرة التضخم من أبرز الظواهر اال

ديد من انت نتيجة لعالتي كتعاني من شبح التضخم. واليمن كغيرها من الدول تعاني من ظاهرة التضخم االقتصادي ال

صادي ثار مباشرة في الوضع االقتآلعل أهمها الظروف السياسية التي تمر بها البالد والتي كان لها ، سبابالعوامل واأل

 لى حالة تضخم اقتصادي أكثر. إقادت االقتصاد اليمني المتضخم إْذ  ،الحالي للبالد

 نمين على الفكر المحاسبي والتطبيق العملي يهتمو ى الجانب المحاسبي جعل القائإلثار التضخم آن امتداد إ

كون النظام التقليدي للقياس المحاسبي والمبني على مبدأ ل ؛قتراحهم لنموذج محاسبة التضخمابهذه المشكلة من خالل 

جات مخر  فيثاره آفرض ثبات وحدة القياس المحاسبي )النقد( يعاني قصورا واضحا تنعكس  إلىالتكلفة التاريخية المستند 

 ،خم(رتفاع األسعار )التضافي فترات  خاصة  وباتخاذ القرارات عند متها ءهذا النظام )القوائم المالية( مما يقلل من مال

رورة ى المناداة بضإللمختصة بوضع المعايير المحاسبية ن في المجال المحاسبي والجهات اياألمر الذي أضطر الباحث

 رتفاع األسعار )التضخم(.المبدأ التكلفة التاريخية خالل فترات تعديل البيانات المحاسبية المعدة وفقا 

نموذج القيمة  ،هدفت الدراسة بيان دور محاسبة التضخم بنماذجها المختلفة )نموذج التكلفة التاريخية المعدلةاست

ية في ظل فترة المالونموذج تكلفة االستبدال( في تحقيق الصدق والعدالة للقوائم  ،نموذج صافي القيمة البيعية ،الحالية

 ،جودة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها تلك القوائم المالية للسمتخدمين في فترة التضخمفي ثر ألها من  التضخم وما

المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية المعدة وفق التكلفة التاريخية غير مناسبة التخاذ القرارات المختلفة إذ إن 

 نها التعبر عن حقيقة نتيجة نشاط المشروع وحقيقة مركزه المالي. أل ؛المستخدمينمن قبل 
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ومن  ،من الدراسات التي تناولت دور محاسبة التضخم في تحقيق الصدق والعدالة للقوائم المالية عديدةهناك 

ة على أساس البيانات الموازنات التخطيطي إعدادن ألى إتوصلت التي  ،(2513دراسة علي عباس ) ;هم تلك الدراساتأ

بين  لى تحليل دقيق ومناسب لالنحرافاتإوضع الحقيقي للمنشأة كما اليؤدي التاريخية في فترات التضخم اليعكس ال

فصاح المحاسبي للقوائم المالية ن التضخم يؤثر في اإلألى إتوصلت التي  ،(2554دراسة مدحت )و المخطط والفعلي. 

ن طريقة المعدل الموزون لتسعير ألى إتوصلت التي  ،(2555دراسة زهير خضير )كذاك فتعطي مخرجات مالية مضللة. 

إْذ ة الدراسة ئيالدراسات السابقة باختالف ب نن دراستنا الحالية تختلف عإالمواد المخزنية التتوافق مع ظروف التضخم. 

ية اليمنية جمهور ائم المالية في الصدق وعدالة القو في التضخم بنماذجها المختلفة الدراسة على أثر محاسبة  هذهركزت 

نه البالد عاني مت ذين الوضع االقتصادي المتضخم الإ إذ ،ارية والصناعية بوادي حضرموتت التجآوبشكل خاص المنش

 فالسها. إوالصناعي تعلن من المؤسسات العاملة في النشاط التجاري  اً ن كثير ألى إخيرة أدى خالل السنوات األ

العملي  أما في الجانب ،الكتب والدوريات والرسائل الجامعيةعلى جميع بياناتها العلمية ي تاعتمدت الدراسة ف

استمارة استبانة بعد عرضها على عدد من المحكمين  ،ستعانة بالدراسات السابقةوباال ،والميداني فقد صمم الباحثون

لة دد المؤسسات المسجن عإذ إضرموت ويتكون مجتمع الدراسة من المؤسسات التجارية والصناعية بوادي ح ،لتحكيمها

وقد  .مؤسسة 5.44 بلغ ،م2513بحسب البرشور المعلن من قبل الغرفة في عام  ،وصناعة وادي حضرموت ةبغرفة تجار 

ركزت الدراسة على اختيار عينة عشوائية للدراسة تتمثل في المؤسسات التجارية والصناعية بمدينة سيئون كبرى مدن وادي 

 على العاملين في الجانب المالي والمحاسبي لتلك المؤسسات. ةستبانا 35مؤسسة وتم توزيع  .3حضرموت وعددها 

لى مجموعة إمة من قبل المستجيبين توصل الباحثون تلّ س  حصائي لالستبيانات الم  بناء على التحليل الوصفي واإل

ي ظل فترة فو سات واألجراءات المحاسبية أن غالبية المؤسسات بوادي حضرموت التلتزم بتطبيق السيا ;من النتائج أهمها

ي مخرجات قوائم المالية فيعطال فين التضخم يؤثر ألى إ. كما توصل الباحثون ةجراءات وسياسات بديلإالتضخم ولديهم 

سبية ن ضعف داللة المعلومات المحاألى إمما يثر تساؤال حول صدق وعدالة تلك القوائم المالية. وتوصل الباحثون  ةمضلل

سعار. غيرات في األثار التبمراعاة آضرورة تعديلها يقضي الواقع الحقيقي  نتكلفة التاريخية وعدم تعبيرها عدة وفق الالمع

 ،ن تعديل القوائم المالية وفق نماذج محاسبة التضخم المختلفة )نموذج التكلفة التاريخية المعدلةألى إكما توصل الباحثون 
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م المالية هار صدق وعدالة القوائظإنموذج كلفة االستبدال( يسهم في  ،بيعيةالقيمة النموذج صافي  ،نموذج القيمة الحالية

 نه يظهر قوائم مالية ذات جودة عالية في ظل فترات التضخم.ألى إضافة إ

توفير تطبيق محاسبة التضخم لاألهتمام ب :باحثون مجموعة من التوصيات أهمهاوبناء على نتائج الدراسة قدم ال

 قوائم مالية معدلة بنماذج محاسبة التضخم ضمن التقرير السنوي وتقديممصداقية والعدالة على القوائم المالية. من ال مزيد  

ثون أيضا الجهاز احكما يوصي الب ،ثر التضخمألمعدة بالتكلفة التاريخية لبيان ضافية مع القوائم اإفي صورة قوائم مستقلة 

قوائم لالقياسية المالئمة التي يمكن استخدامها في تعديل عناصر وبنود ا رقامصدار المزيد من األإحصاء بالمركزي لإل

 بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية لتالفي المشاكل المحاسبية المعاصرة.  وكذا االهتمام المالية.
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 المحاسبةقسم 
 القوائم المالية فيثر المحاسبة اإلبداعية أ

 رجاء، جهاد عبدالقادر اليافعي، خلود عوض باخميس،با أحمدبوبكر أ :إعداد
 حمن محمد الحداد، عبدالعزيز سالم سبيتان، عبدالكريم قاسم بن شحبل، محمد عيدروس الجفرير عبدال

 د. خالد هاشم فضل :إشراف
 

قتصادية الاوبدأت عندما واجهت الوحدات  من القرن الماضي،ت اّ يتعد المحاسبة اإلبداعية حدثاً من مواليد الثمانين

صعوبات في مدة الركود التي حدثت في تلك المدة إذ كانت هناك ضغوط على الوحدات االقتصادية خاللها لتحقيق 

 ستفادة من الفجوات الموجودة في القواعدالمحاسبة اإلبداعية عملية تحويل األرقام المحاسبية من خالل االوت ع ّد  .األرباح

لقائمون على ب اغما يجب أن تكون عليه إلى ما ير  ّماواإلفصاح لتحويل القوائم المالية مالمحاسبية واختيار أدوات القياس 

قرارات التي في الكذاك التأثير عدالة معلومات القوائم المالية و في وهذه المرونة أدت إلى التأثير  ،ها أن تكون عليهإعداد

 .تستعمل المعلومات المحاسبية

األساليب ى إلالقوائم المالية والتعرف في خدام أساليب المحاسبة اإلبداعية تأثير است هدف الدراسة إظهار  ستت

ها فيمن هنا كانت مشكلة البحث تركز على الممارسات التي يقوم  القوائم المالية.في المستخدمة وكيفية الحد من أثرها 

جعل حدودة ال تتناسب مع أهميتها مما يمن اإلدارة وجعل االستفادة من تلك القوائم المالية استفادة م المحاسبون بتعزيز  

لوصول إلى ابيانات القوائم المالية و في إلى التأثير  وتؤدي المعلومات المحاسبية تظهر لمصلحة طرف على حساب آخر 

ءمتها عدم مالكذا سوف تظهر نتيجة أعمال الوحدة االقتصادية على غير حقيقتها و لذا عدم عدالة وصدق هذه البيانات 

 :يأتومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها ما ي .قراراتالتخاذ ال

  إن المحاسبة اإلبداعية هي"مجموعة من األساليب واإلجراءات التي يعتمدها المحاسب لتحقيق مصلحة بعض

لذا فإن لممارسات المحاسبة اإلبداعية جانباً سلبياً لمفهوم اإلبداع  ،ب المصالح في الوحدات االقتصاديةً أصحا

 .بةلعدالة التي تسعى إليها المحاستغالل المهارات الفكرية واإلبداعية للوصول إلى أهداف ال تحقق اعبر اس

  أساليب  لى تبنيإالمحاسب  ألكي ال يلج ؛لى زيادة االهتمام بالجانب األخالقي لهاإإن مهنة المحاسبة تحتاج

 .المحاسبة اإلبداعية
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 لقوائم الماليةبة لعدم الوثوق ا من األسباب الرئيسداعية وتنوعهيعد انتشار أساليب المحاسبة اإلب. 

  إن أساليب المحاسبة اإلبداعية تختلف باختالف الهدف منها و الظروف والفرص المتاحة أمام إدارة الوحدة

وأوردت األدبيات المحاسبية عددًا من الوسائل واألساليب التي يمكن أن تستخدمها  ،االقتصادية لممارستها

ًا في أو صورية تؤثر سلبي ،و خسائر غير حقيقيةأنتاج أرباح إ صادية غير أن ذلك يؤدي إلىالوحدات االقت

مكانية االعتماد عليها أو  ن يكون أفي عملية اتخاذ القرار ويمكن  الوثوق بهانوعية المعلومات المحاسبية وا 

 سبب ذلك بيان الوضع المالي للوحدة االقتصادية بشكل أفضل.

واستنادا  ية.بيانات القوائم المالفي  ؤثريم أساليب المحاسبة اإلبداعية ال ينة البحث أن استخدايرى غالبية أفراد ع

 :تيةلى النتائج السابقة تم صياغة التوصيات اآلإ

  العمل على بث الوعي الكافي حول المحاسبة اإلبداعية من أجل بيان أضرارها ثم الحد منها ومحاربتها

 بالوسائل الصحيحة.

 ألزمة التي تكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية وتساعد على لر القوانين والتشريعات اسرعة إصدا

 .لكي تكون المعلومات المقدمة خالية من استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية؛ الحد منها

 وذلك من خالل وضع ضوابط كافية ،العمل على تقليل قدرة اإلدارة على التالعب في القوائم المالية

 .م البدائل المحاسبية المتاحةالستخدا

  إصدار تشريعات تتضمن عقوبات لحاالت التالعب والتحريف في البيانات المالية وبما يحد من استخدام

 أساليب المحاسبة اإلبداعية.

  ضرورة توجيه المهتمين والمختصين من مزاولي المهنة من المحاسبين والمدققين وتوخي الدقة من

 .عية والتعامل مع تلك الممارسات بأعلى القيم والسلوكيات األخالقيةممارسات المحاسبة اإلبدا

 اذ هم في اتخارسات المحاسبة اإلبداعية لكي تسن تكون المعلومات المحاسبية خالية من ممضرورة أ

 .القرارات السليمة
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 قسم اللغة االنجليزية

 روبنسون كروزو: الشخصية االستعمارية

 رانيا عوض برقعان ،منال خالد العوبثاني، آمال عمر باقطيان :إعداد

 رشا سعيد باظريس :شرافإ

المركزية األوروبية لألمم األخرى من خالل تحليل شخصية روبنسون  ةظر ندراسة كيف البحث  اهدف هذستي

لكولونيالية. مفاهيم من النظرية ما بعد ا كروزو في رواية دانيال ديفو المعروفة. و لتحقيق هذا الهدف، تبنت الباحثات ثالثة

هذه المفاهيم هي: االستعالء مقابل الدونية، التأثير الثقافي و الديني، و التوسع األوروبي. تكمن أهمية هذه الدراسة في 

. ةأنها تناقش خصائص الشخصية االستعمارية لروبنسون كروزو بالرغم من أن الرواية كتبت قبل أوج الحقبة االستعماري

في  -هممن وجهة نظر  –ءعلى اآلخر الدني هدف السيطرة  ستو عليه فإن شخصية كروزو ترمز للغرب المستعلي الذي ي

 كل أنحاء العالم. 

 

 

 قسم اللغة االنجليزية

 دراسة تحليلية :تاجر البندقيةبروتوكوالت حكماء صهيون و عالقتها بمسرحية شكسبير  

 الظاهري، عادل بن مخاشن، سالم باجمال، عالء بن عاطفبراهيم إيدان، : عبداهلل باسو إعداد

 شراف: أ.د. خالد يسلم بلخشرإ

والت حكماء ضوء ثالثة مفاهيم مقتبسة من بروتوكفي هدف هذا البحث تحليل مسرحية شكسبير تاجر البندقية ستي

ي تحليلي في هذه الدراسة بحث كيففإن لذا طبيعتهم المادية، و ميلهم لالنتقام. و صهيون. هذه المفاهيم هي: خبث اليهود، 

زمن  – 14مجال األدب. و قد وجد الباحثون أن هناك عالقة تشابه وطيدة بين خصائص الصهيونية سواء في القرن 

 إلى يومنا هذا.   -وقت صدور البروتوكوالت – .1و القرن أ -المسرحية
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 قسم الجغرافيا

 دراسة أهم الملوثات البيئية في مدينة المكال

 ، سلمى باعباد، رانيا باعلويفاطمه الحامد :ادإعد

  *د. خالد صالح باواحدي :إشراف

 قسم العلوم البيئية -كلية العلوم البيئية واألحياء البحرية *

 

تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها تتناول واحدة من المشكالت اليومية التي تواجه المجتمع متمثلة في التلوث 

ضافة إلى إصحة اإلنسان النفسية والجسدية في واحدًا من الملوثات المؤثرة د  ع  الضوضائي الذي ي  ث وبخاصة التلو البيئي 

يجاد ز تلوث المياه الساحلية وهي مصدر ر  اسبة لها. الحلول المنق وترفية لإلنسان مما يتطلب االهتمام بها ودراستها وا 

ة الدراسات التي تناولت موضوع التلوث في مدينة المكال  وكذا ة للقيام بهذا البحث ندرة ومحدوديومن أهم األسباب المحفز 

زيادة وتفاقم مستوى التلوث في مدينة المكال خالل السنوات األخيرة األمر الذي يتطلب بذل الكثير من الجهد في مجال 

 البحث العلمي عن األسباب الكامنة وراء هذه المشكلة.

 تم وفيها يةالميدان الدراسة بتجميع المادة النظرية للبحث تلتها مرحلة تم إنجاز هذه الدراسة على عدة مراحل بدءاً 

 لتحليلنتهاء بمرحلة اوا مختلفة أوقات وفي المكال مدينة وأحياء مناطق في الضجيج لمستوى القياسات ببعض القيام

  .والستين الخور عينات مياه المختبري وفحص

للشك  أوضحت بما اليدع مجاالً همة مر في الحصول على نتائج وبشكل كبي هذا الجهد الميداني والمختبري أسهم

من المشمولين باالستطالع يعانون  %95 نحون أن الضجيج أصبح واحدًا من أهم مصادر التلوث في مدينة المكال و أ

لى عالسيارات والمركبات بجميع أنواعها وماتحدثه من إزعاج بلغ أ والمصدر الرئيس للتلوث الضجيجي ه أن منه، كما

 أوقات الظهيرة. في معدالته

واحل لى تلوث سريف الخاطئ لمياه الصرف الصحي أدى إمن جانب آخر بينت التحاليل المختبرية أن التص

أهم متنفس للمواطنين وأن هناك زيادة في معدالت تلوث المياه الساحلية بالمواد السامة والمعادن التي ت ع د  منطقة الدراسة 

 األحياء البحرية الساحلية في المستقبل.في ثر رضة األمر الذي سيكون له عظيم األالحية الممالثقيلة والكائنات 
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 قسم الجغرافيا

 مناخ ساحل حضرموت

 ، علي عمر بركان، هدار محمد هدارحسن عبداهلل القويري :إعداد

 عبداهلل يوسف محمد د. عبدالحكيم :إشراف

ن للمدة م منطقة ساحل حضرموت بوالعوامل المؤثرة فيها   العناصر المناخيةبيان الهدف من هذه الدراسة 

عربي يحدها من الجنوب البحر ال ،وبي الشرقي من الجمهورية اليمنيةتقع منطقة الدراسة في الجزء الجن .م2512 -م.255

قية ر طراف الشومن الشرق محافظة المهرة ومن الغرب األ ،طراف الجنوبية لهضبة حضرموت الجنوبيةومن الشمال األ

شماال ) شمال  14.54جنوبا عند خط الساحل و .14.1كما تقع حدوها الفلكية ما بين دائرتي عرض  ،لمحافظة شبوة

عند مدينة الشحر شرقًا  )شرق خط جرنتش(  55.25عند مدينة بروم غربا و53..4خط االستواء ( وبين  خطي طول

كم تقدر الكثافة  ،صاً شخ 454523نحو بم 2515ا عام وقدر عدد سكانه، 2كم 4443بلغت مساحة منطقة الدراسة نحو  

 .2شخص /كم  41 بـ   السكانية لمنطقة الدراسة

 ،الرياحو  ،الضغط الجويو  ،الحرارةو  ،عة عناصر مناخية )اإلشعاع الشمسيفي دراستهم على سب ونالباحث عتمدإ

 ناصر المناخ وتوزيع أثره  وتأثره على( في محاولة إلظهار واقع كل عنصر من عالرطوبة النسبية والتبخرو ،األمطارو 

 ،لدوليمطار الريان ابصاد الجوية  ر ن على محطة األو وقد اعتمد الباحث  ،نين الدراسةمستوى أشهر السنة والفصول  وس

ع السكان والمقابالت الشخصية م ،باإلضافة إلى المشاهدات الميدانية ،رصاد الزراعية بمنطقة القف بغيل باوزيرومحطة األ

باإلضافة إلى   ،ن في دراستهم على المنهج الوصفي والكمي والمنهج التحليلي واالستنتاجيو كما اعتمد الباحث  .محليينال

هداف وأ ،لبحثولت مشكلة اسبق فصول الدراسة  مقدمة تنا، حصائي للبيانات الرقميةتحليل اإلالبرامج التي لها عالقة بال

 .ربعة فصولعلى أوقسم البحث  ،حدود الدراسةرات الدراسة و مبر و  ،سةفرضيات الدراو  ،أهمية الدراسةو  ،الدراسة

لتطور التاريخي لمنطقة الدراسة وا ،من موقع ومساحة .ناقش المظاهر الجغرافية لمنطقة الدراسة :ولالفصل األ

ما  ةاريس متنوعتضتتميز المنطقة بوجود طابع إذ  ،كما ناقش الوضع الجيومرفولوجي ،هميتها بالنسبة لألقاليم المجاورةأو 

لمكال احوال الديمغرافية للمنطقة وتوصل إلى أن مدينة خيرا األأو  ،دى إلى تنوع المناخ فيهاأبين سهول وجبال ووديان مما 

أن  منطقة الدراسة منطقة تاريخية عاشت  ليه هذا الفصلإخرى ومن أهم ما توصل بالمدن األوازنًة كثر سكانا مهي األ
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بخاصة و مراحل استعمارية وتقلب في نظام حكمها من مرحلة إلى أخرى بكثيرة ومرت  نت أجياالً واحتض متعددة  اً قرون

انها لخصوص. كما يتميز سكدينة الشحر التي كانت تعد العاصمة االقتصادية والسياسية لمنطقة الدراسة على وجه ام

 .ةنطقة من مقومات سياحيضافة إلى أنها تتميز بطابع سياحي فريد نتيجة ما توفره تلك المإ ،بالتحضر

نطقة الدراسة في م : ناقش هذا الفصل العناصر المناخية لمنطقة الدراسة وتوصل إلى صفاء السماءالفصل الثاني

ى بمعدالت كبيرة من اإلشعاع الشمسي في ساعات النهار وصعود اإلشعاع األرضي  إلى الفضاء ظمما يجعلها تح

كثر ت الحرارة صيفا لتصل إلى اارتفعت درجافقد لبا  على  درجات الحرارة  مما انعكس س  .الخارجي في ساعات الليل

وصل هذا إذ ضغط الجوي لإلى انخفاض  المعدل السنوي لذلك  دىوأم °23.3ووصل المعدل السنوي لها  م°35ن م

لرياح الجنوبية . وا%52و تحتل الرياح الجنوبية الشرقية المرتبة األولى بمعدل يصل إلى  ،ملليبار1515المعدل إلى 

 . دي والبحر العربيوالجنوبية الغربية تهب في فصل الصيف آتية من المحيط الهن

لسنة وهو معدل ا/ملم 42وصل هذا المعدل إذ انخفاض المعدل السنوي لألمطار الساقطة على منطقة الدراسة 

يقومان بدور ين اللذلمائي البحرية منخفض كثيرًا مع تذبذب وعشوائية سقوط األمطار بسبب التضاريس وظاهرة التقلب ا

وكذا . فصل الشتاء هو أكثر الفصول مطراً و  ،ويعد شهر يناير البداية الحقيقة لسقوط األمطار .سقوط األمطار في سلبي 

ارتباط القمم المطرية في منطقة الدراسة ارتباطًا واضحًا بالمنخفضات الجوية التي تصيب البحر العربي في موسمين األول  

 .ر(بريل حتى يوليو( والثاني )من سبتمبر حتى ينايأ )من

على صل قسم هذا الف فقد .سةمناخ منطقة الدرافي : ناقش هذا الفصل العوامل الجغرافية المؤثرة الفصل الثالث

 :بحثينم

 إلى  بروز تأثير واضح للمسطحات المائية التي تعملالبحث : توصل العوامل الجغرافية الثابتة  :ولألالبحث ا

 على تلطيف الجو صيفا واعتداله شتاء.

: توصل إلى  وجود عالقة عكسية بين منخفض البحر األحمر ودرجة الحرارة فكلما قل تكرار الثاني البحث

تعرض المنطقة لكتل هوائية متنوعة منها الكتل الهوائية المدارية البحرية والكتل كذا   .المنخفض ازدادت درجات الحرارة

 .ة القارية والكتلة الهوائية القطبيةالهوائية المداري

 ع المنطقة  تحت تأثير إقليم المناخ المداري الجاف الحار صيفًا والمعتدل شتًاءوقو : توصل إلى الفصل الرابع
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 ،واخيرا توصي الدراسة بضرورة تعزيز الدراسات المترولوجية وجعل البيانات المناخية في متناول أيدي الجميع

ادة القوى من  عن االستففضال ،تناولها البحثكثيرة االرتفاع الشديد لدرجات الحرارة  بطرق آثار فضال عن التقليل من 

 .من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة الدراسة ،مطارر القليلة عن طريق وسائل حصاد األمطامياه األ
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 قسم الفيزياء

 مع األفق وزاوية اتجاه اللوح الشمسي زاوية ميالن اللوح الشمسي

 محمد عبداهلل بن صالح، واصف نصر مبروك :إعداد

 سالم فرج بامسعود  د.  :إشراف

من أهم  اني عدَّ زاوية ميالن اللوح الشمسي مع األفق وزاوية اتجاه اللوح الشمسي بالنسبة لحركة الشمس اليومية        

مية الطاقة الكهربائية المتحصل عليها من الخلية الشمسية. في هذا المشروع تم العوامل ذات التأثير الجلي في تحسين ك

دراسة التأثير الواقع في كفاءة اللوح الشمسي تجريبيا والتي يسببها تغير زاوية ميالن اللوح الشمسي وأيضا زاوية اتجاه اللوح 

ها يحاكي حركة الشمس من شروقها إلى حالة غروبالشمسي بالنسبة لالتجاهات األربع.  في هذه الدراسة تم استخدام جهاز 

للوح الشمسي بسبب تغير زاوية  Open Circuit  Voltage  (Voc)لمعرفة التأثير الحاصل في جهد الدائرة المفتوحة

للوح الشمسي ااتجاه وميالن اللوح الشمسي. وقد لوحظ من تحليل البيانات المتحصل عليها لعدة زوايا ميالن 

ن جهد الدائرة أالشمسي )شرق وغرب وشمال وجنوب( في أربعة اتجاهات فقط للوح (0°،15°،45°،60°،75°،90°)

تلف كمية تخ إذْ تأثيرا مباشرا نتيجة لعدم سقوط األشعة الشمسية بشكل عمودي على سطح اللوح الشمسي  المفتوحة يتأثر

 للوح الشمسي.الطاقة المتحصل عليها من اإلشعاع الشمسي باختالف زوايا ميالن واتجاه ا
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 قسم الفيزياء

 غشية الرقيقةرية لبعض األحساب فجوة الطاقة البص

 ثروة سمير باوزير، فاطمة خالد جوبان، شادية عبدالرشيد الحضرمي، عفراء خميس بن جمعان :إعداد

د. عبداهلل خميس بايعشوت :إشراف  

 ،ZnTe، InTe، Ag10Te90تناول مشروع البحث دراسة فجوة الطاقة لبعض أشباه الموصالت  )

cu20Se80، SiO، InSe، CdTe، ZnSإذ ) ( تم رسم العالقة بين الطاقة الفوتونhvواالمتصاصية ).  ومن خالل

تقاربت مع الفجوة البصرية  Egoptلوحظ أن فجوة الطاقة    . فقدهذه العالقة تم إيجاد فجوة الطاقة البصرية لهذه األغشية

 .لألبحاث التي تم اختيارها
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 قسم علوم الحياة

 نسبة اإلنباتفي ح الصوديوم )كلوريد الصوديوم( مختلفة من أمال اتكيز تر تأثير 

 ونمو البادرات لنبات القمح 

 أسماء حسين العمودي، ترويه سعيد الخامر، سماح عبود لجرب، سميه فرج جوبح، :إعداد

 العظمي أحمدبوبكر العاجم، هدى أعبير علي الحمري، مروى 

 مثنى الرشيدي أحمدغازي  د أ. :شرافإ

 اتكيز ر وذلك لدراسة تأثير ت ،عة حضرموتجام -كلية العلوم-أجريت تجربة مختبرية في مختبر قسم علوم الحياة

 ونمو البادرات لنبات القمح )صنف غنيمي(. وتضمنت اإلنباتنسبة في )كلوريد الصوديوم(  ح الصوديوممالأمختلفة من 

ح الصوديوم مالأكل ملح من ل/لتر( زمليمو  011 ،21 ،51 ،01 ،2 ،)صفرات تركيز  2ملت معامالت ش 2 التجربة

حصل م في التجربة. وتتلخص أهم النتائج المتاستخدم التصميم العشوائي التاو  ،المدروسة. وكررت كل معاملة ثالثة مرات

 :تيفي اآلعليها 

بات واضحًا بفروق معنوية في نسبة اإلنبات لبادرات نن التركيزات المختلفة من كلوريد الصوديوم أظهرت انخفاضا إ -

 مليموز|لتر(.011و  21 ،51العالية ) اتالمدروسة بما فيها التركيز  ات) صنف غنيمي( في التركيز   القمح

طول و  ،سات الصفات المدروسة ) طول الساقأمالح كلوريد الصوديوم تأثيرا معنويًا في انخفاض قيا اتأثرت تركيز  -

فاض أظهرت زيادة االنخإذ الوزن الجاف ( لبادرات نبات القمح  )صنف غنيمي( تحت الدراسة و  ،زن الطريالو و  ،الجذر

 .كلما زاد تركيز ملح كلوريد الصوديوم

لدراسة في صفات نمو البادرات تحت اتالفًا واضحًا اختلفت نتائج الدراسة لبادرات نبات القمح ) صنف غنيمي (انخ -

مليموز|لتر( من كلوريد  01و  2) اتبينها.والتركيز وازنة د الصوديوم كل على حده عند المبزيادة تركيز ملوحة كلوري

 األخرى. اتالصوديوم هما األقل ضررًا من التركيز 
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 قسم علوم الحياة

 نمو جراثيم المكورات العنقودية فيتأثير زيت الحبة السوداء 

 باحارثــــة، ســـــالم فــــــرج خمـــــــيس الحمــــــد،  أحمدـــــــــد إبراهيم صالح عمر بامطــــــــــــرف، حسـام سعي :إعداد

 باعـــامـــر عبـداهلل ســـالم محفـــــوظ رويشــــــــد، فـــــــؤاد محـمــــــــد مبـــارك الحــــــار، محمـــــد سعيـــــــــــــد علـــي

 علي بن حميد عيظةد.  :إشراف

جراثيم ى تثبيط نمو العلها قدرتة ومن ذلك كثير ة الطبيها الاستخداماتداء بع رفت الحبة السو 

األساسي زيت لادراسة تحليلية لمعرفة تأثير هدف البحث إجراء قد استوامتالكها خصائص عالجية أخرى، و 

 .نمو الجراثيمتثبيط في  لحبة السوداءوالمستخلص الكحولي )االيثانولي( لزيت ا

لحبة السوداء زيت ال الكحوليمستخلص المن  مختلفة اتتركيز و  ت األساسيالزي تأثيردراسة  تمت

المكورات م يثاجر نمو عينات من  فيالتثبيطية  تهااليـم فعـيو تقل %52 ،%02، %42، %02، %22هي 

 .فر على األطباقالح  االنتشار من  م طريقةدااستخيشريشية القولونية في المختبر بالعنقودية الذهبية واإل

الت جراثيم عز في للزيت األساسي للحبة السوداء تأثير تثبيطي نتائج البحث حصول أظهرت 

كان أعلى معدل قطر تثبيط لتركيز في حين ، مم2معدل أعلى قطر تثبيط المكورات العنقودية الذهبية ب

مم  0ومعدل أقل قطر تثبيط كان ، %22مم عند تركيز  0زيت الحبة السوداء لالمستخلص الكحولي 

ستخلص مللزيت األساسي و عدم وجود أي تأثير تثبيطي  البحث أظهرت نتائج حين ، في%52ز عند تركي

 راثيم االيشريشية القولونية.الت جزْ ع  في  زيت الحبة السوداء الكحولي

لعدوى لعالج ا اً حيويًا زيت الحبة السوداء مضادأنه باإلمكان استخدام  ي ستنتج من هذا البحث

 يم المكورات العنقودية الذهبية.الجرثومية المتسببة بجراث
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 قسم الكيمياء

 نات مختلفة للكافورإيميتحضير 

 فاطمة عبدالحكيم التميمي، فاطمة محمد باعبيد، لفى سعيد باوزيرا  ، عهود عمر المحمدي :إعداد

 د. محمد هادي الدوح :إشراف

مثل  همةمعديد من المجاالت اليدخل في إذ الكافور من المركبات الطبيعية التي لها استخدامات واسعة يعد  

نشطة ن األم متالكه مجموعةً اوالطب الشعبي كما يدخل ايًضا في مجال الكيمياء الطبية؛ بسبب  ،الغداءو مجال التجميل، 

هتمام تمرار االا ألهميته واسالبيولوجية المفيدة؛ األمر الذي يجعل من مادة الكافور مادة مضادة للفيروسات والبكتيريا؛ ونظرً 

راسته في الوقت الحاضر؛ فقد تشجعنا الصطناع عدد من مشتقات إيمينات وهيدرازونات الكافور؛ بغية الحصول على بد

 بلورات نقية منها ودراسة نشاطها البيولوجي.

 تيةللحصول على المركبات إيمينات وهيدرازونات الكافور قيد الدراسة، تم اختيار الهيدرازينات واألمينات اآل

 .1( كما هو موضح في شكل B3كب النيكوتين أميد )فيتامين إضافة إلى مر 

NH2

NHNH2

NO2

NHNH2

NO2

NO2

N

NH2

O

OH

Nicotinamide (13)

p-Nitrophenylhydrazine (2)

o-Aminophenol (6)

2,4-Dinitrophenylhydrazine (3)

 
 

( mmol 6.5تتلخص عملية الحصول على مركبات إيمينات وهيدرازونات الكافور بإضافة كمية من األمين )

، g1ظيفة وجافة أخرى يضاف ) وفي أنبوبة اختبار ن ،من المذيب mL 5ثم يضاف له  ،في أنبوبة اختبار نظيفة وجافة

mmol 6.568 ويضاف له 14( من الكافور ،mL 5  من المذيب مع قطرة أو قطرتين من حمض الخليك الثلجي، تسخن

.المستخدمة ألمينات والهيدرازيناتل التركيب الكيميائي: 1 شكل  
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وبة األخرى على محتويات األنبفي حمام مائي ومع بداية الغليان تسكب محتويات األنبوبة الثانية بالتنقيط  فياألنبوبتان 

حتى انتهاء اإلضافة، ثم تضاف كمية من المذيب إلى المادة الناتجة، وتسكب محتويات المادة  جدار األنبوبة مع الرج

وعاء به ثلج ويترك حتى يتكون راسب، يفصل الراسب عن المحلول بالترشيح البسيط ويترك حتى يجف. تم  فيالناتجة 

ن المركبات التي تم الحصول عليها يوضح صور ولو  4تعيين درجة االنصهار لجميع المركبات المتحصل عليها. وشكل 

 من التفاعل السابق.

 

 

 

 

 

 

عند خلط الكافور مع مشتقات األمينات األولية باستخدام طرق مختلفة، ّتكون راسب ذو لون غامق يتأرجح بين 

الت المميزة من التفاع هذا التفاعل داللون األحمر البرتقالي إلى اللون البني؛ اعتماًدا على طبيعة األمين المستخدم. ويع

مركبات الكربونيل  نويستخدم هذا التفاعل في الكشف ع ،لمركبات الكربونيل ويعطي نسبة إنتاجية عالية في أغلب األحيان

في المختبر. وقد تم إجراء تغييرات طفيفة في ظروف التفاعل؛ بهدف تحسين كمية الناتج واختصار وقت التجربة. فعلى 

لحصول تم افقد اللون األحمر البرتقالي بطريقة التنقيط بالتسخين  يذ 15ول على مركب اإليمين سبيل المثال، تم الحص

بطريقة التسخين الرجعي عند حرارة مرتفعة وبنسبة إنتاجية  15. كما تم الحصول على مركب %43عليه بنسبة إنتاجية 

يوضح تحضير المركبات  1ومخطط  دقيقة( 15دقيقة( من طريقة التنقيط بالتسخين ) 35وزمن أعلى ) %33حو ن

 المدروسة.

والهيدرازينات مع الكافور. لون اإليمينات والهيدرازونات الناتجة من تفاعل األمينات: 2 شكل  

 15مركب  17مركب  16مركب 
 

 18مركب 
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في جميع األحوال تم إضافة قطرات من حمض الخليك؛ كعامل مّحفز يؤدي إلى تنشيط الخاصية اإللكتروفيلية 

في األمين أو  النيتروجين ذرةفي فر المجموعة الكربونيل في الكافور؛ مما يساعد في عملية إضافة زوج اإللكترونات المتو 

 الهيدرازين لمجموعة الكربونيل.

لقد كان الهدف من هذه الدراسة هو الحصول على مركبات بلورية من إيمينات وهيدرازونات الكافور وفحص 

تي قمنا ولكن جميع المحاوالت ال ،بجامعة حضرموتوالعلوم الصحية الطب  ةنشاطها البيولوجي والطبي بالتعاون مع كليت

ها للحصول على بلورات جيدة من هذه المركبات لم تنجح وفي كل مرة نحصل على مسحوق وراسب ناعم. ونظًرا لعدم ب

فر بعض المذيبات في القسم، لم نستطع الحصول على المذيب المناسب أو خليط من مذيبين مناسبين لبلورة النواتج اتو 

ونشاط المركبات الكيميائية العضوية وغير العضوية تتأثر  والحصول على بلورات منتظمة ونقية. من المعروف أن خواص

 ،بحجم تلك الجزيئات؛ لذلك كان أحد أهداف هذا البحث هو الحصول على بلورات متناهية الصغر في مدى حجم النانو

ا البحث ذودراسة خواصها الفيزيائية والبيولوجية. ومع اعتقادنا بإمكانية التوصل لهذا الهدف، فإننا نوصي باستمرار ه

 لمية.ومراجع ع ،مواد كيميائيةو  ،ودعمه والتواصل مع الجهات المختلفة؛ لتوفير البيئة العلمية المناسبة من أجهزة

 
 
 

.: تفاعل الكافور مع األمينات والهيدرازينات1مخطط   
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 قسم الكيمياء

 الكاليكسارين

 ةباشامخ عاشور بايعشوت، محمد أحمد باضاوي، يونس ةكرام العطاس، صادق حسين محمد :إعداد

 الدوح هادي محمد د. :إشراف

ولها شكل يشبة التاج، توجد في  .هو نوع من أنواع المركبات المعقدة الضخمة   Calixareneكاليكسارينال

شكال متعددة تحضر عن طريق تفاعالت التكثيف في وجود حفازات حمضية أو قاعدية، ابتكرها العالم األلماني أدولف أ

  (.Adlof Von Baeyerباير)

ز يتي لها صلة بالبيئة. للكاليكسارين أهمية في التطبيقات ال الة السموم ستخدم في معالجة مياه الصرف الصحي وا 

احدة تحضيرها وو  يجاد المادة المطلوبإربع منها لم نتمكن من أجريت خمس محاوالت للتحضير، أمن المعادن الثقيلة. 

  Calixareneالكاليكسارين  في تحضيرها حققت الهدف
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 حاسوبالقسم علوم 

 تنسيق معلوماتي بمنظمات المجتمع المدنينظام 

 لوزان محسن العي، سمية أحمد الحميري، ريم عبد الحكيم بارعيدة، رقية عبداهلل باعوم، أحالم محمد مقرم  :إعداد

 د. محمد عبداهلل بامطرف :شرافإ

في طنين افي ظل األوضاع األليمة التي تشهدها المنطقة من حروب وأوضاع معيشية صعبة يعيشها بعض المو 

رموت تتمتع بمساحة جغرافية ونظرًا  إلى أن محافظة حض ،ونزوح بعضهم إلى محافظة حضرموتمحافظات اخرى 

مات خدمما يجعل من الصعب على الجمعيات و المؤسسات الخيرية والتنموية المتمركزة بها إدارة وتقديم ال ،شاسعة

ر بسبب عدم وجود آلية حص ،شأن في عملية تقديم الخدماتوو الونظرًا لما يعانيه ذ ،لمستحقيها ضمن هذه المساحة

قد كانت ف ،معتمدة لدى جميع منظمات المجتمع المدني في حصر المستفيدين و جدولة  جميع بيانات الفئات المراد دعمها

تكون عائقا  يواستنتاج أبزر المشكالت الت من الناحية المعلوماتيةفي فهم آلية عملها  هنزوالت إلى بعض الجمعيات دور لل

عدم و  ،وماتي بين منظمات المجتمع المدنيعدم وجود آلية للتكامل المعل :يم الخدمات للمستفيدين ومن أهمهافي عملية تقد

االزدواجية و  ،موحدة تتيح عملية حصر المستفيدينعدم وجود قاعدة بيانات  ،وقالب موحد لكل فئات المستفيدين وجود هيكلة

 في تقديم الخدمات.

علوماتي مظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي فقد وقع اختيارنا على مشروع ) نظام تنسيق و في 

تقديم الدعم  لفئة الراغبة فيا( الذي يتيح ألي جهة استخدام هذا النظام وبالمتطلبات التي تريدها لمنظمات المجتمع المدني

ة معلوماتية مرجعيأن يكون هدف النظام ستاعمة( دعم المستفيدين. يلها. و يسهل الكثير على مستخدمي النظام )الجهة الد

توفر بيئة تكامل معلوماتية تحافظ على خصوصيات كافة الجهات و توفر آليات لمشاركة المعلومات الخاصة باألنشطة 

وحد كتروني ملكافة المنظمات في مجاالت عملها من خالل استخدام وسائل تقنية المعلومات و االتصاالت عبر نظام إل

و موزع يستوعب معظم األنشطة و الخدمات لمنظمات المجتمع المدني بطريقة سهلة االستخدام قابلة للتخصيص بحسب 

 هياكل بيانات موحدة و آليات عمل ال تتعارض مع اإلجراءات المعتمدة لدى المنظمات.

ل على إيجاد مرجعية معلوماتية يتناول هذا البحث تنسيق جزء من عمل منظمات المجتمع المدني  والذي يعم

رسمية وموحدة ومعتمدة وذلك من خالل عمل موقع إلكتروني يتيح ألي منظمة أو جهة داعمة العمل داخل بيئة الموقع 
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ومن خالل عملية تسجيل الدخول بإمكان الجهة الداعمة إدارة الخدمات التي تعمل عليها  ،عن طريق تسجيل دخولها

جدولة بيانات جميع الجهات المستفيدة لجميع أنواع تم نوع الخدمة بحسب جهة المستفيدة والخصائص المطلوبة من ال

 . خدمات التي تديرها الجهة الداعمةال

 ،دخال الجهة الداعمة لمستفيد معينإيعمل النظام على كشف التعارضات وذلك من خالل عرض إشعار عند 

و التراجع عن أ ،إما االستمرار في إدخال المستفيد ،يح له خياراتويت ،عار أن المستفيد تدعمه جهة أخرىيتضمن هذا اإلش

 .اإلدخال

باإلضافة إلى أنه يعمل على توفير بيئة عمل توفر خصوصية البيانات لكل جهة و إمكانية إعطاء الصالحيات  

 الخاصة  بناء على مستويات متعددة للمستخدمين.

حديد ت على إضافة أي فئة من المستفيدين  مع القدرة علىتتمثل مرونة النظام في قدرة المنظمة أو الجهة  

و إضافتها لها أ ،في قاعدة البياناتمن قبل مكن للمنظمة أو الجهة اختيار الفئة إذا كانت موجودة إذ ي، بيانات المستفيدين

ئة مستفيدة دون ف كما يمكنها إضافة الخصائص )بيانات المستفيد( التي تريدها من كل،فبذلك تضاف إلى قاعدة البيانات

تدخل النظام في خياراتها ودون تدخلها في خصوصيات المنظمات األخرى ودون تدخل المنظمات في خصوصياتها. مما 

يكشف االزدواجية دون التدخل في سياسات عمل و  ،و مرجعية شاملة للمعلومات اً حدمو  اً ر ر مصدف  يو يميز النظام أنه 

 . المعلوماتي بين الجهات والمنظماتالدعم  ويقدم  ،المنظمات أو الجهات الداعمة

   Microsoft sql serverلكتروني مبني على قاعدة بيانات شاملة وموحدة باستخدام إفبهذا يكون قد تم بناء نظام 

يجادو  ،لتفي بمتطلبات البيانات وهياكلها بحسب النماذج والقوالب الموحدة و  ،مدةة معلوماتية رسمية موحدة ومعتمرجعي ا 

ان تبعية وملكية البيانات لكل منظمة مع دعم كشف التعارضات واالزدواجية في العمل و تعزيز ثقة الجهات الممولة ضم

 والمنظمات وعرض تقارير تفصيلية و شاملة عن المشاريع الخدمية التي تقدمها الجمعيات  أو المؤسسات التنموية.
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 حاسوبالقسم علوم 

 الخاصة نظام إدارة مراكز ذوي االحتياجات

 عبد اهلل مقرم، محمد عبد اهلل باحشوان، أحمدأبوبكر عوض بانجار، سعيد محمد جوهر،  :إعداد

 عبدالرحمن عمر باعباد 

 هشام عوض باحميش .د :إشراف  
 

، لباتبتلبية تلك المتطمع تطور مجاالت الحياة وزيادة التعقيدات أصبحت ثورة تكنولوجيا المعلومات ملزمة 

ركيزة أساسية في كل التعامالت في مختلف مناحي الحياة  إضافة إلى كونه أحد وسائل التواصل الحديثة وأصبح الحاسوب 

هي دور وال ينت ،صبح أحد الوسائل اإلعالمية الرئيسةإذ أبين مختلف الشعوب وال ننسى أيضا دوره اإلعالمي المؤثر 

الواحد  ما وصل إليه القرنفي  اً وأساسي اً ره رئيسفقد شمله أيضا مجاالت أخرى بل وأضحى دو  ،الحاسوب عند هذا فقط

 من تطور. والعشرون

الحاسوب في مجال قواعد البيانات وتنظيم وتحسين األداء الفني لمراكز ذوي  ؤديهوما يهمنا هنا هو الدور الذي ي

 .االحتياجات الخاصة وتسهيل سرعة الوصول للمعلومات وطباعة التقارير

دف تحويل النظام الجاري في مراكز ذوي االحتياجات الخاصة من النظام ستهنشائه يوالمشروع الذي نحن بصدد إ

هدف إلى االستغناء عن الطريقة اليدوية ومعالجة المشاكل الواقعة فيها وتحسين مستوى ستاليدوي إلى نظام آلي حاسوبي ي

 .العمل

 ،هيكل اإلداري من مدير وموظفينوتتمركز مهمة هذا النظام في إنشاء وتنظيم قواعد بيانات تضم بيانات ال

م يتم ربط قواعد ثوتقويمهم فيها،  ليهاعوأيضا بيانات تشمل األطفال والحاالت المرضية لهم واألنشطة التي يتم تدريبهم 

رعة الوصول وس ،مهاالحاالت المرضية للطفل وتقوي البيانات هذه بموقع ويب يسهل لإلدارة والمربين متابعة وتحديث

إلى  مما يؤدي هذا،ويمك ن أولياء األمور من متابعة أطفالهم من خالل هذا الموقع ،طباعتها عند الحاجة إليهاللمعلومات و 

 .تحسين األداء الفني للـمراكز
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 صحة المجتمعتمريض قسم 

 النساء الالتيلمعرفة والمواقف حول اآلثار الجانبية لإلمبالنون ) الغرسة ( بين مستوى ا
 م2211عام لى مراكز الرعاية الصحية األولية في مديرية المكال خالل إحضرن 

 عبداللطيف مبارك مفلح، أمل خالد باهرمز، آالء سالم صالح الجهري، أمل صالح العيدروس،  :إعداد

 سالم بن عروة، ء، ميساطرموم أحمد، دعاء عبداهلل العطاس، محمد عوض باعيسىعلي صالح 

 باعنتر سالم ةمنير ، باثقيلةد جمعة سعي 

 د. نوال سعيد بانافع :إشراف

معدل النمو السكاني في اليمن وكذلك الخصوبة، بدأ يتناقص خالل العقود األخيرة. أهم سبب وراء هذه النتيجة : الخلفية

 . نونطويلة المدى هي )الغرسة(اإلمبالالسرة الحديثة األتنظيم هو استخدام ومعرفة واحدة من وسائل 

لى إاالهداف : تحديد مستوى المعرفة والمواقف حول اآلثار الجانبية لإلمبالنون ) الغرسة ( بين النساء الالتي حضرن 

 .2514عام مراكز الرعاية الصحية األولية في مديرية المكال خالل 

باستخدام استبيان ذاتي  ،2016سبتمبر عام   25–أغسطس   22منجريت هذه الدراسة الوصفية المقطعية أ: المنهجية

مراكز الرعاية الصحية األولية في مديرية المكال. وقد تم نَّ إلى حضر النساء اللواتي و زع بين   ،سئلةدخال مغلق األاإل

  SPSSتحليل البيانات باستخدام برنامج 

 ،سنة 0.722المعياري االنحراف ±  34-25 هن بين ، يتراوح متوسط االعمار 192: عدد المشاركات في الدراسة النتائج

طفل  نلديه (%43.8)و ،حياءأالد أو 3  ≥ نلديه ،(%71.8)كثر من الثلثين أو  ،(%80.7)االغلبية ربات بيوت  تكان

فقط  ،للحمل اً مانعتستخدم الحبوب  (%26.0)مع الغالبية  ،رعاية قبل الوالدة تلقين (%80.7) ،سنوات 5قل من أ

فقط  ،سمعن من األقارب واألصدقاء (%63.5) ،( سمعن عن اإلمبالنون%94) ،تستخدم حاليا اإلمبالنون (14.6%)

 ،معرفة متوسطة ن( ليه%15.6) ،معرفة عالية عن إمبالنون ن( لديه%2.1( سمعن عنها من وسائل االعالم. )2.5%)

ك باستشارة ظهرن مواقف جيدة تجاه اآلثار الجانبية وذلأ( %65.7معرفة منخفضة. األغلبية ) فلديهن( %68.3) ماً أ

  زالة الغرسة.إ( قررن %9.4فقط ) ،الطبيب
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ز الرعاية ت على مراكن االستخدام الحالي لإلمبالنون منخفض نسبيًا بين النساء المتردداأاالستنتاج : كشفت الدراسة 

(. وبشكل %38.6حو )ننسبة المعرفة باآلثار الجانبية  ،على  رعاية ما قبل الوالدة نغلب النساء حصلأ ،وليةالصحية األ

جود الجيدة نحو اآلثار الجانبية، مع و  نمواقفه نغلبية اظهر خرى األأمعرفة منخفضة. من ناحية  نعام فإن الغالبية لديه

 المواقف.بارتباط بين استخدام الغرسة والمعرفة 
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 صحة المجتمعتمريض قسم 

 نمط الحياة الصحي بين طالب جامعة حضرموت

سالم مدهش،  ةحسام راشد ثابت،  عايش هاني محمد  العمودي، ،حامد سعيد بيزار ،رياض عبداهلل السومحي :ادإعد

 عمر جبر      ةمبارك باحسن، مديح ةالصعدي، بشاير مبارك باحسن، ماجد أحمدفنون 

 د. عبداهلل سعيد الحنشي :إشراف

 بالنسبة لنا ءة، والحياة بدون الصحة ليست سوى عبهو نمط حياة صحي مهم جدا لحياة جيد  أسلوب الحياة الصحي:

والهدف من هذه الدراسة هو تعزيز أسلوب الحياة والعادات الصحية. وتشمل الفروع الجانبية اإلدراك الذاتي،  ولآلخرين.

دارة الضغوطات من الطالب  في ج ،والمسؤولية الصحية، وممارسة الرياضة معة اوالتغذية، ودعم العالقات البينية، وا 

 حضرموت.

هدف إلى تحديد وجهة نظر الذكور واإلناث في جامعة حضرموت ستت ،الدراسة وصفية مستعرضة  موضوع وطرق الدراسة:

 حول نمط الحياة الصحي في مدينة المكال، محافظة حضرموت، اليمن. (التمريض، والطب، واآلداب، والبنات)وكلياتها 

( طالبا 2.49) بين من اإلناث( عشوائيا من 125من الذكور و  95) 225ن تتكون مالتي تم اختيار عينة الدراسة    

وتم شرح الغرض من الدراسة والسؤال ألولئك الذين  وطالبة من كل كلية طالبا 55بمعدل وطالبة في جامعة حضرموت، 

على ورقة  ارك للردوالوقت الذي يقضيه كل مش ،حو أسبوعيننوتراوحت مدة جمع البيانات  كانوا على استعداد للمشاركة

 دقيقة وفقا لمستوى تعليم كل مشارك. 45-25االستبيان )الذكور واإلناث( 

ن األسئلة  معلى عدد  ويحتوي االستبيان على الخصائص االجتماعية والديموغرافية لجميع المشاركين في هذه الدراسة. و 

. 2514-2515اسة خالل العام الدراسي وقد أجريت هذه الدر  لجمع وجهات نظر الطالب حول أسلوب الحياة الصحي.

 الكليات المختارة في الدراسة.ات وقد تم الحصول على إذن من عماد

والمتوسط الكلي للطلبة في العالقات البينية  ،(2،4534في التغذية ) الدراسة لطلبة الكلين أن المتوسط ذكر المشاركو 

الكلي للطلبة الذين لديهم مسؤولية صحية (، والمتوسط 2،9513في النشاط البدني ) الكلي(، والمتوسط 3.4.،1)

(، والمتوسط الكلي للطلبة في إدارة اإلجهاد 449.،1للطلبة في الجانب الروحاني )  الكلي(، والمتوسط 2،4.4)

(2،3434.) 
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لمساعدة  تتدخالمن تطوير مكن مقدمي الرعاية الصحية في  جامعة حضرموت ستاستنتجنا أن حاجة الطلبة  االستنتاج:

الطالب في تحسين أنماط الحياة الصحية في البيئة الجامعية، وسوف تساعد في وضع البرامج التعليمية المناسبة و تعزيز 

الصحية   ةوالمسؤولي البدني والنشاط للتغذية الكلين المتوسط أن و وخالل هذه الدراسة  ذكر المشارك أسلوب الحياة الصحي.

ن أسوأ نمط حياة صحي في الجانب أوذكر أيضا  متوسطة. -اإلجهاد  لصحي موتفع بينما إدارةونوعية أسلوب  الحياة ا

 الروحاني.
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 صحة المجتمعتمريض قسم 

دراسة مراقبة تطبيق معايير السالمة الجراحية لمنظمة الصحة العالمية بين المستشفيات في مدينة 
 م(2211أكتوبر-أغسطسالمكال )

 جوهر،  بن عبداهلل حمزة، أيمن محمد مري، خديجةالع عمر رسم :إعداد

 ، الديب هود حسن، علوان رجب أيمن ، العسرني عوض خولة، باسلوم سلمان مةيكر 

 سبيت عمر إيمان، فرجاب محمد سارة، نصيب جمعان أحمد

 دحمان بن محمد مها. د :إشراف

ومنها األخطاء .سالمة المريضفي رة من األخطاء التي تؤثر لعمل الجراحي في غرفة العمليات مجموعة كبييرافق ا الخلفية:

ات. قد أو قبل مغادرة المريض غرفة العملي،أو التي قد  تحدث قبل البضع الجراحي ،التي تحدث قبل التحضير للتخدير

 .لمعرفة مدى تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية في مستشفيات مدينة المكال أجريت هذه الدراسة 

هدف الدراسة هو معرفة مدى تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية للسالمة الجراحية في مستشفيات  :راسةهدف الد

 .2514أكتوبر(-مدينة المكال )أغسطس

عايير مستشفيات في مدينة المكال لدراسة مدى تطبيق م ستة  في جريت الدراسة الوصفية المقطعية أ :الطريقة و التصميم

(.جمعت البيانات عن طريق استخدام االستبيان و 35أكتوبر -1مة الصحة العالمية)أغسطسالسالمة الجراحية لمنظ

 ومثلت الرسوم حصائيةلتحليل النتائج برنامج الحزم اإل واستخدمنا.ضىمر  115وذة وكان مجموع العينة المأخ.المقابلة

  ورد.و كسل والجدوال ببرنامج أالبيانية ببرنامج 

 كثر تطبيقان اإلجراءات المتخذة قبل خروج المريض من غرفة العمليات هي األإتية: اآلتائج اظهرت دراستنا الن النتائج:

ثم اإلجراءات المتخذة قبل شق الجلد .(%4.33.وتليها اإلجراءات المتخذة قبل تخدير المريض ) ،(94،15 )%

خاصة المستشفيات ال عالمية فين مدى تطبيق معايير السالمة الجراحية طبقا لنظمة الصحة الأ(.وقد الحظنا %.1.5.)

جراء جراحي مهمل إكان أكثر إذ  ( للحكومية.%..،4.للخاصة و) (%93،45على نسبة من المستشفيات الحكومية )أ
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وغير مطبق في مستشفيات مدينة المكال هو وضع عالمة في جسم المريض على المنطقة التي سوف تجرى بها الجراحة 

 (.%34.5وكانت نسبة تطبيق هذا اإلجراء)

ن مدى تطبيق معايير السالمة الجراحية طبقا لنظمة الصحة العالمية في المستشفيات الخاصة في مدينة إ اإلستنتاجات:

لتأكد من اطبيقا في المستشفيات الخاصة هي )جراءات تن أكثر اإلإذ إالمكال أكثر تطبيقا من المستشفيات الحكومية. 

ياس التأكد من وضع جهاز ق ،التأكد من أدوية وأجهزة التخدير ،من اسم المريضقبول المريض للعملية الجراحية والتأكد 

 جراءات تطبيقا وضع عالمةدوية في وقتها المحدد( وأقل األإعطاء األ ،دوات الجراحيةتأكد الممرض من كافة األ ،النبض

جراءات كثر اإللحكومية فقد كانت أأما بالنسبة للمستشفيات ا .في جسم المريض على المنطقة التي سوف تجرى بها الجراحة

عد القطن  ،التأكد من أدوية وأجهزة التخدير ،تطبيقا ) التأكد من قبول المريض للعملية الجراحية والتأكد من اسم المريض

التأكد من اسم العملية الجراحية للمريض( وأيضا كانت أقل االجراءات تطبيقا وضع عالمة في جسم ،و االهتمام بالتطهير

يض على المنطقة التي سوف تجرى بها الجراحة. لذلك نوصي بزيادة وعي العاملين حول اتباع معايير السالمة المر 

 .الجراحية

 

  

 


