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  المقدمة

 

تحتم متطلبات العمل على الملحقيات الثقافية المبادرة بتوثيق المنتوج العلمي والبحثي 
للمبتعثين السعوديين في مراحل الدراسات العليا انطالقًا من أن البحث العلمي يعد من الوظائف 

لسعودية الرئيسية التي يتعين على القائمين على سياسة التعليم العالي في المملكة العربية ا
تعزيزها ودعمها لتقديم المبتكر منها واألصيل وكل ما يتميز منها بصبغة تنموية ومردود جيد 

  . ينهض بالتنمية في مختلف المجاالت 

وإدراكًا من الملحقية الثقافية في استراليا ألهمية البحث العلمي ودوره في تجسيد رسالة 
درت الى توثيق هذا المنتوج العلمي وأولته االبتعاث وتأكيد دورها في خدمة المجتمع  فقد با

جل اهتمامها وامكانياتها من خالل توثيق ملخصات أبحاث ومشاريع الدراسات العليا التي تعد 
  . رديفًا للبحث العلمي 

وقد روعي في تبويب الدليل الذي يصدر في نسخته األولى الكترونيا وورقيا تسهيل عملية 
و البحث العلمي وذلك في خطوة الى تأسيس برنامج البحث البحث من خالل عنوان الرسالة ا

العلمي والدراسات العليا اإللكتروني في الملحقية واالرتقاء به وجعله في متناول ايدي 
  . الباحثين والمهتمين اينما كانوا

  

 

 

  

   إدارة الشؤون الثقافية
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    تعثاسم المب عصام بن عبد القادر الرحالي

 :  جهة االبتعاث وزارة التعليم العالي                           

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة التكنولوجيا سيدني

 :التخصص العام هندسة

ICT التخصص الدقيق: 

A1rahali@yahoo.com وسيلة االتصال: 

  1/لبحث باللغة العربيةنبذة عن ا

  NIEلتفسير خدمات الطوارئ

الهدف من البحث هو فتح نافذة لدراسة تقنيات النماذج لدراسة وظائف وخدمات الطوارئ 
  .نظام التشغيل الذاتيفي  في تصميم نظام لتفادي نقاط خفية من اإلخفاقات

ناقش مفاهيم يو (NIE) البرامج االلكترونية التعاونية والسلوك في ىالبحث التالي مثال عل 
 الذكية ونشاط األجهزةجزءا ال يتجزأ من  التي تمثل جال المعاكس وبروتوكوالت التعاونالم

 .البنية التحتية في مختلف المجاالت ذات الصلة لعمليات خدمات الطوارئ

An Abstract of the English research/1 

NIE Models of Emergency Services Interpretability 

The goal of the paper is to provide an insight into modeling 
techniques for studying emergency  services interoperability 
functions in system design to avoid hidden points of failures. 
Concepts of artificial Neuro-Immune-Endocrine (NIE) models for 
autonomous self-configuring and self-healing systems are discussed. 
The paper features examples of collaborative software agents’ 
behaviour in hostile environments, cooperating protocols, smart 
embedded devices and pro-active infrastructures in various areas 
related to emergency services operations. 
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 2/ نبذة عن البحث باللغة العربية

 برامج المتعلقة بالحاسوبال  البحث في دمج والتكاملية في تصميم

ال  االنترنت جزء واستخدام تطبيقات الوسائط المتعددةبوقت مضى  أياالهتمام المتزايد من 
 إجراءقابلة للتنسيق وتتطلب  جديدةجديدة بالكامل و برامج  أسواقخلق يتجزأ من نظم 

ة المعالجة تقني .وما يتصل بذلك من تطبيقات برامج الحاسوب معالجة بالكامل ولهذا الغرض
 ،الخرائط ،الجديدة تقدم فوائد عديدة متصلة بقاعدة بيانات تخدم مختلف المجاالت من الصور

  .   سوم التخطيطية و الرسومات الجزيئيةرال ،األصوات ،المصورة األفالم

An Abstract of the English research/2  

Software  A Quest for the Integrated Object Oriented Approach in
Design  

Ever growing interest in multimedia, web applications and 
embedded systems has created completely new markets and related 
software applications. New software solutions need to be scalable, 
configurable and require handling a massive amount of transactions. 
For this purpose Object-Oriented technology offers significant 
benefits as no longer ‘traditional’ relational database is seen to be 
effective in handling massive sets of images, maps, videos, sounds, 
financial instruments, engineering diagrams or molecular structures. 
The paper offers a unique insight into practice-based training in 
design of management systems with high performance capabilities 
of commercial OODBMS in Software Systems Design. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 
4 

 3/نبذة عن البحث باللغة العربية

  م حماية عامل  التدريب على جهاز محاكاة الموجات باستخدام تقنيات جديدةنظا

عدادات عملية قاعدة الموجات إالت وأنظمة الطاقة يجعل تقوية و إن الزيادة في تعقيد الموص
لبا على التغيرات في ظروف تشغيل أنظمة الطاقة أيضا تؤثر سو ،قنيات صعبة للغايةالت

أو ما  ئية وسوف تعمل على النحو المحددي من التبديالت وقاومن الصعب تحديد أ الموصالت
  .يد النظامإذا كان التنسيق من التبديالت المحافظة بسبب تعق

نسيق القائمة على حسب استخدام تقوية الت طار النظام التكامليإتبحث هذه الورقة  في  
ونوع الخطأ في غرفة التحكم  ياويسمح هذا النظام المتكامل هندس ،تقنيات الموجات

هذا . حتى وقت تشغيل وسائل الحماية والتحكم ادات في مجموعة البيانات النمطيةوالزي
 .ه وتكامله  للنماذج لتقوية قوة  النظامته وفاعليتالنظام يقدم في أطار دينامكي

An Abstract of the research/3  

or Using Interactive Protection System for Operator Training Simulat
New Wavelet Techniques 

An increase in complexity of relays and power systems makes the 
relay settings and the process of coordination quite difficult. The 
changes of operating conditions in power systems also adversely 
affect the installed relays. There is a strong requirement to avoid 
protection relay maloperation and to ensure continuing optimal 
relay coordination and operation. It is rather difficult to determine 
which of the protective relays will operate as specified or whether 
the coordination of the relays is maintained due to complexity of the 
system. This paper introduces a reliable and secure interactive 
framework system for investigation, calculation of relay settings and 
relay coordination using wavelet based techniques. The interactive 
system allows an engineer in the control room to assign the location, 
the type of fault and the relay data set pattern; then the operating 
time of the protective devices is generated. The system framework 
introduces a dynamic, interactive transient of the relay models for 
the power system. 
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 4/نبذة عن البحث باللغة العربية

  سيغما التكاملي على الحاسوب) 6(تطبيق نظام  

 ،مستوى النظم القائمة على الحاسوبنتاج عمليات التكامل من أعلى إهذه الورقة تدرس  
حسين العمليات ت هاالهدف من سيغما لتحسين عمليات النماذج) 6(وهي تقوم على نظام 

طار المفاهيم و كيف أن هذه العملية يمكن إوضع و لتطويرالنوعية الشاملة للنظام في ا
  .التكاملي طارإللعنصر تنفيذ جزئي كتنفيذها على النحو التكاملي للحلول 

An Abstract of the research/4  

The Application of Six Sigma to Integration of Computer Based 
ystemsS 

This paper introduces a process for the module level integration of 
computer based systems. It is based on the Six Sigma Process 
Improvement Model, where the goal of the process is to improve the 
overall quality of the system under development. We also present a 
conceptual framework that shows how this process can be 
implemented as an integration solution. Finally, we provide a partial 
implementation of key components in the conceptual framework. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث العزيز الصحفي  مراد بن عبد

 :  جهة االبتعاث             )كلية المعلمين بجدة(العزيز  جامعة الملك عبد

 :اسم الجامعة المبتعث إليها   جامعة أوكالند 

 :التخصص العام   علم اللغة التطبيقي

 :التخصص الدقيق تعليم اللغة

m.alsahafi@gmail.com وسيلة االتصال: 

 : /1نبذة عن البحث باللغة العربية

 حالة اللغة العربية  االستخدام اللغوي في بلد المهجر،

يرتكز هذا البحث على دراسة أوسع لنواحي ظاهرة المحافظة على اللغة العرقية األم أو 
تركز هذه الدراسة و ،مين في مدينة أوكالند بنيوزيلندالمهاجرين العرب المقيفقدانها بالنسبة ل

على جانبين متداخلين ومتفاعلين مع بعضهما وهما الكفاءة اللغوية في كل من اللغة العربية 
  .واالستخدام اللغوي في المجاالت المختلفة)  2ل(واللغة اإلنجليزية ) 1ل(

لغوية وإجراء مقابالت متعمقة مع عدد من  استبانه تم جمع البيانات عن طريق استخدام 
  .المهاجرين العرب الذين ينتمون إلى الجيل األول والجيل األول ب

كانوا أقل ثقة في ) أفراد الجيل األول ب(أظهر تحليل البيانات أن المشاركين األصغر سنًا  
 ،كين األكبر سنًالمشاركفاءتهم اللغوية العربية وخصوصًا في مهارات القراءة والكتابة من ا

وبالنسبة لمجاالت االستخدام اللغوي وجدت الدراسة أن اللغة العربية ينحصر استخدامها في 
المجاالت الخاصة كالمنزل ومع األصدقاء ولألغراض الدينية بينما تستخدم اللغة اإلنجليزية بصورة 

  .أوسع في مرافق االستخدامات العامة كالتعليم واإلعالم والتسوق

An Abstract of the research/1 

Language maintenance, diglossia and pluricentricity:  
The case of Arabic in Auckland 

This paper reports on a wider study which investigated aspects of 
language maintenance and shift amongst Arabic-speaking 
immigrants living in Auckland. The focus of this paper is on two 
interrelated aspects, namely, language proficiency in Arabic (L1) and 
English (L2) and patterns of language use in different domains. Data 
were collected by means of a self-report questionnaire and in-depth 
interviews conducted with a group of G1 and G1b Arab immigrant 
living in Auckland. Analysis revealed that younger respondents 
(G1b) were less confident in their Arabic skills, particularly in their 
literacy skills, than older respondents. In terms of domains of 
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language use, the respondents reported high frequency use of 
Arabic in the private domain such as the home, friendship, and 
religion whereas English is more widely used in the public domain 
such as education, in the media, and when shopping. 

 2/نبذة عن البحث باللغة العربية

  ظاهرة االستبقاء اللغوي لدى المهاجرين العرب في نيوزيلندا 

تمثل أحد أبرز التحديات التي ) Language maintenance(إن عملية االستبقاء اللغوي 
تواجه األقليات العرقية المهاجرة في البلد المضيف ، هذا البحث يسلط الضوء على نتائج 

 Language maintenance and)يت حول ظاهرة التحول أو االستبقاء اللغوي دراسة أجر
shift) تهدف الدراسة إلى رسم . لدى المهاجرين العرب القاطنين بمدينة أوكالند بنيوزيلندا

، وأنماط االستخدام اللغوي (Language proficiency)صورة عن مستويات الكفاءة اللغوية 
، وكذا االتجاهات (Language use in different domains) في عدد من المجاالت

نحو اللغة العربية    )مشاركًا   63(لدى أفراد عينة الدراسة (Language attitudes) اللغوية 
     ).اللغة الثانية(، واللغة اإلنجليزية )اللغة األم(

ئج أنه أظهرت النتا. لغوية ومقابالت شخصية شبه مقننة استبانهجمعت المعلومات باستخدام 
على الرغم من أن المشاركين أعطوا تقييمًا عاليًا لقدراتهم اللغوية، فإن المشاركين األصغر سنًا 

كانوا أقل ثقة في قدراتهم اللغوية العربية، ال سيما في مهارتي ) دون الخامسة والثالثين(
المجاالت كما أظهرت النتائج أن اللغة العربية تستخدم بصورة أوسع في . القراءة والكتابة

الخاصة كالمنزل و لألغراض الدينية، على حين تستخدم اللغة اإلنجليزية على نطاق أوسع في 
  . أما بالنسبة لالتجاهات اللغوية فكانت إيجابية نحو كلتا اللغتين. المجاالت العامة

 تناقش الدراسة عددًا من العوامل المؤثرة في ظاهرة االستبقاء اللغوي على ضوء هذه النتائج
  .بالنسبة للغة العربية في مدينة أوكالند
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An Abstract of the research/2 

speaking -tongue maintenance among Arabic-Ethnic mother
immigrants in New Zealand 

Maintenance of the ethnic mother tongue represents one of the 
major challenges faced by immigrant minority groups in their host 
country. This paper reports on a study which investigated patterns 
of language maintenance and shift among Arabic-speaking 
immigrants living in Auckland, New Zealand. The focus is on the 
participants’ reported levels of language proficiency, patterns of 
language use in a range of contexts, and attitudes towards Arabic 
(L1) and English (L2). Data were collected from the participants (N = 
63) by means of a self-report questionnaire and semi-structured 
interviews. The findings show that although the participants rated 
their proficiency in Arabic and English highly, younger respondents 
(under 35) were less confident in their Arabic skills, particularly in 
the areas of reading and writing. Arabic is reported to enjoy a high 
frequency use in such private domains as the home and religion 
whereas English is more widely used in the public domain. With 
respect to language attitudes, the respondents reported high 
positive attitudes towards both Arabic and English. Based on the 
findings, a number of factors influencing Arabic maintenance in the 
context of Auckland are discussed. 

  3/نبذة عن البحث باللغة العربية

ماذا يظن اآلباء؟  اعتقادات اآلباء العرب المسلمين نحو الحفاظ على اللغة والهوية في بلد 
  .المهجر

 لغات المهاجرين بغيرها مـن اللغـات  رة في مناطق اتصال يعد الجنس االجتماعي أحد العوامل المؤث
طفال ألومع ذلك لم يعر الدور المحتمل الذي قد يلعبه األب في عملية الحفاظ على اللغة األم ونقلها ل

في هذا المجال على دور الوالدين إجماًال  أغلب الدراساتحيث ركزت الكافي المهاجرين االهتمام 
بينما يلعب اآلباء دورًا فاعًال  وبصورة مضطردة في تربية األبناء فـي   سةئيأو على دور األم بصفة ر

العديد من المجتمعات، فعلى سبيل المثال يقوم اآلباء العرب المسلمون بدور فاعل وجلي في التربيـة  
  . كونهم رعاة ألسرهم

العرب المسلمين عرضًا للخبرات اللغوية واالتجاهات ذات الصلة الثنين من اآلباء  الورقةتقدم هذه 
 زيلندا ، كما تبرز نتائج الدراسةوا في نيوأل اللغة األم ألطفالهما الذين نشالمهاجرين اللذين يحاوالن نق

المبنية على معلومات تم جمعها من خالل مقابالت متعمقة وشبه مقننة ، كيفية إدراك هذين األبوين 
استجابتهما ألدوارهما  كزوجين  لدورهما في اإلبقاء اللغوي والحفاظ على الهوية ، وتصف

  .وكأبوين
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An Abstract of the research/3 

What do fathers think?  
 Arab Muslim immigrant fathers’ perceptions of language

maintenance and identity 

Gender has long been recognized as a factor influencing situations 
of immigrant language contact (Winter & Pauwels, 2005). However, 
relatively little attention has been given to the potential paternal 
role in the process of home language maintenance and transmission 
among immigrant children. Most of the studies in this area have 
focused either on the role of “parents” as an entity (e.g. Bradshaw, 
2006) or primarily on the role of mothers (e.g. Mills, 2004). Fathers 
play an increasingly active role in parenting in many communities. 
For example, Arab Muslim immigrant fathers, as the guardians of 
their families and the breadwinners, play a visible and active role in 
parenting.  

This presentation will share the language-related experiences and 
perspectives of two Arab Muslim immigrant fathers who are 
attempting to pass on Arabic to their New Zealand-raised children. 
The findings, based on data collected through in-depth, semi-
structured interviews, show how these fathers perceive their role in 
maintaining their children’s home language and identity and also 
describe these men’s relevant responses to their subject positions 
as husbands and fathers. 

  4/نبذة عن البحث باللغة العربية

 .منظورات حول ظاهرة النقل اللغوي للغة العربية عبر األجيال في نيوزيلندا: اللغة األم واألبوة

يلعبـون   الـذين  يصور بها اآلباء العرب المسـلمون لدراسة النوعية الكيفية التي تستكشف هذه ا
. ع النيوزيلنديمة ألبنائهم الذين نشأوا في المجتدورًا فاعًال في التربية، تحديات وفرص نقل اللغ

لدورهم في تعليم اللغة العربية ألطفالهم،  وكـذا   اآلباءوتبرز نتائج الدراسة كيفية تصور هؤالء 
قة هكذا قرارات بتعدد هويـاتهم   هية القرارات اللغوية التي يتخذونها للقيام بهذا الدور، وعالما
 .ة تغلب عليها اللغة اإلنجليزيةباء عرب ومسلمين يعيشون في بيئآك
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An Abstract of the research/4 

Mother tongue and Fatherhood: 
ansmission in New Perspectives on Arabic intergenerational tr

Zealand  

This qualitative study explores how Arab Muslim fathers, who play an 
active role in parenting, describe challenges and opportunities for 
transmitting Arabic to their New Zealand-raised children. The findings 
highlight how these parents perceive their roles in teaching Arabic to 
their children; what language decisions they make in order to fulfill 
these roles; and how such decisions are linked to their identities as 
Arab Muslim parents living in an English-dominant environment.   

 5/نبذة عن البحث باللغة العربية

  :اإلبقاء اللغوي واالزدواجية اللغوية والتعددية المركزية للغة
  حالة اللغة العربية في مدينة أوكالند

تعد اللغة العربية إحدى لغات المهجر في نيوزيلندا حيث يتحدثها المهاجرون العرب كلغة 
تمتاز حالة اللغة . ول العربية كلغة دينيةأولى كما يستخدمها المهاجرون المسلمون من غير األص

العربية في مثل هذا المجتمع المهاجر ذي الثقافات المتعددة بصفة فريدة بسبب طبيعة 
  .والتعددية المركزية للغة العربية االزدواجية

 واالزدواجيةاللغوي  اإلبقاءالجمع بين ثالث ظواهر لغوية وهي ظاهرة  الورقةتحاول هذه  
 من هذه الظواهر اللغوية  الثالث فبعد تقديم شرح موجز لكل عددية المركزية للغةغوية والتالل

تعرض المحاضرة بعض النتائج األولية ذات الصلة  لمقابالت شخصية أجريت مع مجموعة من 
  .المهاجرين العرب وأطفالهم المقيمين بمدينة أوكالند

An Abstract of the research/5 

diglossia and Language maintenance, pluricentricity:  
The case of Arabic in Auckland 

The Arabic language is one of New Zealand immigrant languages 
spoken by Arab immigrants as a first language and by non-Arab Muslim 
immigrants as a religious variety. The situation of Arabic in such an 
immigrant multicultural context is quite unique due to the pluricentric 
and diglossic nature of the Arabic language. This presentation is an 
attempt to bring together the three issues of language maintenance, 
pluricentricity and diglossia. After providing An Abstractoverview of 
these three issues, the presentation reports some relevant preliminary 
findings of semi-structured interviews conducted with a group of Arab 
immigrant parents and their children all living in Auckland.   
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  هالدكتورادرجة أبحاث 

 :    اسم المبتعث  رنا أحمد صدقة أبوزيد 

 :  جهة االبتعاث  وزارة التعليم العالي 

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  ماليزيا -جامعة ماليا 

 :التخصص العام  علم المعلومات 

 :التخصص الدقيق نظم تكنولوجيا المعلومات

ranaa.2007@gmail.com وسيلة االتصال: 

  1/نبذة عن البحث باللغة العربية

  ة في بيئة تعليم إلكترونيةيتكامل خدمات المكتبة المدرس

تقدم هذه الورقة إطار أساسي لتكنولوجيا اتصال المعلومات لدعم خدمات المكتبة اإللكترونية 
المكتبة اإللكترونية مع بيئـة   اتسعت مالحظة غياب تكامل خدمات. في بيئة تعليم إلكترونية

وأن أدبيات الموضوع تطرح عدم وجود تعاون رسمي منضبط بين المعلمـين  . التعليم اإللكترونية
يعرف . والطالب و أمناء المكتبة لتقديم وتزويد واستخدام مصادر معلومات المكتبة اإللكترونية

خـالل عمليـة   مختلفة لدعم التفاعـل   اإلطار المقترح عدة محاورات وأدوار مختلفة، ودوائر تعليمية
يتوقع من النظام أن يقدم فرص أفضل لتلبية احتياجات الطالب بأقل جهـد  . التعليم اإللكترونية

  .وفترة زمنية

An Abstract of the research/1 

Learning   -The Incorporation of School Library Services into E
Environments 

This paper proposes an ICT-based framework that incorporates e-
library services into an e-learning environment. There has been wide 
recognition that the integration of e-library services within e-
learning environments is lacking. The literature suggests that there 
is no formal collaboration between teachers, students and librarians 
in proposing, acquiring and utilising of e-library resources. The 
proposed framework defines different scenarios, roles and learning 
cycles that support different interactions within the e-learning 
process. The system is expected to provide greater opportunities to 
fulfil students’ needs with less time and effort. 
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  2/نبذة عن البحث باللغة العربية

   الل بيئة تعليم إلكترونيةتقنية االتصال المعلوماتية لخدمات المكتبة اإللكترونية خ أدواتتكامل 

  .م تكنولوجيا حديثة لخدمات المكتبة اإللكترونية والمشاركة في المعرفةتم تقدي

تقدم هذه الورقة أداة تكنولوجيا اتصال المعلومات التي تكامل بين عناصر خـدمات المكتبـة    
  .في مدرسة البيان التجربةأجريت  واإللكترونية خالل بيئة تعليم إلكترونية، 

الدائرة األولـى   ،ليم لدعم هدف التعليم اإللكترونيوائر تعد يعرف النظام المقترح عدة أدوار و 
  .الدائرة الثالثة هي أمين المكتبة و الدائرة الثانية هي المعلمو  هي المتعلم

سوف يتم تطبيـق النظـام علـى     و نظام المقترحلاالستخدام الفعلي ل تهدف الورقة الختبار 
ات الفاعلية، كما سـيتم تقيـيم الدراسـة    هيئة برنامج تجريبي يتم استخدامه فعليًا بهدف أثب

والهدف النهائي  ،التعاون بين المعنيين في المدرسةحتى يتم تحري أثر األداة على التعليم و 
 .هو تحسين نوعية التعليم في بيئة تعليم إلكترونية

An Abstract of the research/2 

library-ICT Tools for the Incorporation of  E 

New technologies are being introduced into e-library services, and 
sharing of knowledge. This paper proposes an Information 
Communication Technology (ICT) tool that integrates elements of e-
library services within an e-learning environment, using the Al-
Bayan School as a test bed. The framework defines a set of roles and 
learning cycles that support the aims of e-learning. The first cycle is 
the learner; the second cycle is the teacher, and the third cycle is 
the librarian. The aim of this paper is to test the practical usage of 
the proposed framework. The framework will be implemented in the 
form of a software prototype. The prototype will be used as a 
practical “proof-of-concept” and an evaluation study will be carried 
out to investigate of the impact of the tool on learning and 
collaboration among the target stakeholders in the school. The 
eventual aim is to improve the quality of learning in the e-learning 
environment. 
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  3/نبذة عن البحث باللغة العربية

دراسة حالة تطبيق في : استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية التعليمية في الدول النامية
  .المملكة العربية السعودية

كما أصبحت  علوماتي بمحاورات تعليمية جديدةتسمح تكنولوجيا المعلومات في المجتمع الم
خط المباشر أو غير المباشر جزء أساسي من محتوى مصادر المعلومات اإللكترونية على ال

  .التعليم

سطة في المملكة العربية تقدم هذه الورقة نتائج استبانة أجريت في مدرسة البيان المتو 
 و احة مصادر المعلومات اإللكترونيةتتحرى الدراسة رضا الطالبات مع تواجد وتنوع وإت السعودية

تظهر النتائج عوائق استخدام  و .2005/2006عام طالبة ل 350من % 76.8تغطي الدراسة 
 كما نتائج التحصيل العملية للطالبات مصادر المعلومات اإللكترونية، وتؤثر هذه العوائق على

تختبر الدراسة كيف للمكتبة أن تغطي الفجوة بين خدمات المكتبة والعوائق لدى الطالبات، 
. بي احتياجاتهن في حقبة التكنولوجياوأي من هذه الخدمات تحتاج إلعادة تعريف حتى تل

كما وتقدم نتائج هذه الدراسة إطار مقترح لتطوير نظام يمكنه حل بعض العوائق في 
 .استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية التعليمية

An Abstract of the research/3 

resources in Developing  Countries: A -The Usage of Educational E
e  Study  of  Implementation in Saudi  ArabiaCas 

In a knowledge society, information technology allows for newer 
learning scenarios. Online and offline e-resources have also become 
an essential part of content for learning. This paper presents the 
findings of a survey-based study carried out at the Al-Bayan 
Secondary School, Kingdom of Saudi Arabia. The study investigated 
the learners’ satisfaction with the availability, variety, and 
accessibility of e-resources. The study covered 76.8% of the 350 
students in year 2005/2006. The findings show students' barriers in 
using e-resources. These barriers affect the coursework component 
of the student’s results. The study also examined how the library 
can bridge the gap between their services and the student’s 
obstacles, and which services need to be redefined to address their 
needs in the technology era. The findings of this study provide a 
framework for the development of a system to overcome some of 
the barriers in using educational e-resources. 
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  4/نبذة عن البحث باللغة العربية

 إطار عملي لخدمات المكتبة اإللكترونية لدعم بيئة تعليم إلكترونية

الهدف األساسي للبحث هو أوًال اقتراح إطار تكنولوجيا اتصال المعلومات لنظام المكتبة 
عم ثانيًا تحري أثر استخدام بيئة متكاملة في دو  ياإللكترونية خالل بيئة تعليم إلكترون

  .وتحفيز منهج المدرسة واألهداف التعليمية

تقييم األثر الواقع من أداة تكنولوجيا اتصال المعلومات على التعليم والتعاون  أن وفي الواقع 
  . في بيئة التعليم اإللكترونية المدرسية

يعرف  إلكترونية وة كجزء من بيئة تعليم تقترح الدراسة إطار تطبيقي لنظام مكتبة إلكتروني
إلطار أدوار المشاركين في الدوائر التعليمية في البيئة اإللكترونية المتعاونة مع النظام المتفرع ا

كما ويعرف اإلطار مراقبة فعالية استخدام الطالب و نشاطهم في . للمكتبة اإللكترونية
نامج وإن هذا اإلطار المقترح ممكن أن يعرف على أنه بر. الحضور لبيئة تعليم إلكترونية متكاملة

 .تجريبي

An Abstract of the research/4 

Learning -To Support the e Library Services-A Framework for e
Environment 

School libraries basically support the students learning process. The 
main objective of our research is firstly, to propose an ICT-based 
framework for an e-library system within an e-learning environment, 
and secondly, to investigate the impact of using such integrated 
environment in supporting and enhancing the educational goals of 
the school curriculum. The rationale is to assess the impact of the 
ICT tool on learning and collaboration in the school e-learning 
environment. It proposes a framework for an e-library system as 
part of e-learning environment. The framework defines the roles of 
stakeholders involved and a set of learning cycles within the e-
learning environment that incorporate the e-library subsystem. The 
framework identifies possible monitoring activities that can be 
utilized for the educational assessment of learners based on their 
active participation in the integrated e-learning environment. The 
proposed framework can be realized in the form of a software 
prototype. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث حمود بن فهد الشمري

 :  جهة االبتعاث وزارة الصحة           

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة نيو إنجالند

 :التخصص العام الصحة  

 :التخصص الدقيق إدارة الخدمات الصحية

ssssr@hotmail.com وسيلة االتصال: 

  : للغة العربيةنبذة عن البحث با

 العربية السعودية المملكةخصائص مدراء المستشفيات في وزارة الصحة في 

حة في المملكة العربية عمل مدراء المستشفيات بوزارة الص طبيعةتهدف هذا الورقة لمعرفة 
 .وتحديد أهم العقبات والمشاكل التي تواجه مدير المستشفى في عمله السعودية

 
م، تم توزيع إستبانة على جميع مدراء المستشفيات 2007نتصف عام في م:  جمع البيانات 

 .٪72،9 االستجابةوبلغت نسبة   المملكة أنحاءفى جميع ) مستشفى 218(بوزارة الصحة 
 

بحاث درجة مؤهل البكالوريوس أو األ أنفى المائة من المجيبين  70يرى اكثر من :  النتائج
التأهيل المناسب لمديري هو  إداريية أو تخصص سواء في إدارة الخدمات الصح الماجستير
 .مع مدة خبرة إدارية ال تقل عن خمس سنوات  المستشفى

٪ مـن   33،3 أن٪ من مدراء مستشفيات وزارة الصحة يحملون مؤهل فني ، فـي حـين    35،8
 أو األعمال، إدارة %10بينما البقية يحملون مؤهالت في ادارة الخدمات الصحية . المديرين أطباء

  .يحملون مؤهالت في تخصصات أخرى مختلفة% 10، و %10العامة  اإلدارة

 .كذلك كان هناك تماثل كبير بين حجم المستشفى وعدد سنوات الخبرة، وكذلك المؤهل
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An Abstract of the research: 

Characteristics  of hospital managers in the public sector in Saudi 
Arabia 

INTRODUCTION: This study intends to explore the characteristics of 
the Ministry of Health (MOH) hospital managers. Also it aims to 
investigate the most challenges and problem facing them. It intends 
to describe four types of hospital managers according to their 
educational background and managerial experience.   

METHOD: Self-administered postal questionnaires were distributed 
to all managers working in MOH hospitals across the country 
(n=218). 72.9% of questionnaires were completed, which were valid 
for analysis. 

RESULTS:  Preliminary results show 35.8% of the respondent had a 
technical background, whereas 33.3% of the managers were doctors. 
Health management, business or public administration, and other 
backgrounds represented around 10% of the managers in the 
sample. More than 70% of the respondents believed that a 
Bachelor’s or Master’s degree, either in management or health 
management was appropriate qualification for hospital managers. 
There was also a significant association between the hospital size 
and years of managerial experience. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث محمد غازي كتبي

 :  جهة االبتعاث جامعة الملك سعود            

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة نيو ساوث ويلز

 :التخصص العام العمارة وعلوم البناء

 :يقالتخصص الدق العمارة المستدامة

mohammad.kotbi@gmail.com وسيلة االتصال: 

  : نبذة عن البحث باللغة العربية

  أولويات العمارة الخضراء في الرياض المملكة العربية السعودية

تتمثل العمارة الخضراء  و مارة الخضراء منتشر ومتعارف عليهفي الدول المتقدمة، مصطلح الع
التشييد والبناء في العالم في مجابهة تحديات أضرار بأنها بمثابة الدور الذي يؤديه قطاع 

عربية السعودية تمثل احد األمر مختلف في بعض الدول النامية ألسباب متعددة، المملكة ال. البيئة
كونها أكبر منتج وأكبر مصدر للزيت الخام وامتالكها أكبر احتياطي من الزيت الخام  األمثلة

بلد مثل المملكة العربية السعودية ال تعاني من أي مشاكل من المتوقع جدًا أن  وفي العالم، 
تجاه الطاقة، وبالتالي ال يوجد أي نية بتبني حركة العمارة الخضراء التي تعتمد على تقليص 

  .نمهما كا األولى،  خصوصا في القطاع السكنياستهالك الطاقة والموارد الطبيعية بالدرجة 

فإن للمملكة العربية السعودية  تماعي الفريد من نوعهواالجمع سياقها البيئي واالقتصادي  
خصائص مهمة قد تعجل في اتخاذ قرارات تتعلق برفع الوعي العام للمجتمع وأصحاب العالقة 

  .بمبدأ العمارة المستدامة والعمارة الخضراء

المتعلقة بالقطاع السكني  اإلحصاءاتهذه الورقة العلمية ستتضمن مراجعة ومناقشة عدد من  
دعم اعتماد مبدأ العمارة مما قد ي لسعودية، مدينة الرياض بصفة أكبرفي المملكة العربية ا

كما ستتضمن التطرق لبعض المؤشرات المتعلقة بالعمارة الخضراء الخاصة بمدينة  ،الخضراء
 .الرياض
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An Abstract of the research: 

Arabia Green buildings’ priorities in Arriyadh, Saudi 

In developed countries, the term green building is very common. It is 
considered a role of the construction sector to perform its duty in 
facing the impacts on the environment, but that is not the case in 
some developing countries for different reasons. Saudi Arabia is one 
example. By being the largest producer and exporter of crude oil and 
having the biggest oil reserves in the world, it is normally expected 
that the Kingdom of Saudi Arabia has no problems regarding energy 
and, therefore, it has no intentions to approach the green building 
movement, especially in the residential sector. However, with its 
unique social, environmental and economical context, Saudi Arabia 
has significant issues that would urge its decision makers to take 
immediate action to raise the level of awareness of the sustainability 
and green buildings approach. In this paper, statistics will be 
reviewed and discussed, generally from housing related issues in 
Saudi Arabia, Arriyadh in particular, which could influence the 
uptake of green buildings. It will also include exploring locally 
relevant indicator frameworks for green buildings in Arriyadh. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث سر اهللا الجا خالد بن عبد

 :  جهة االبتعاث جامعة الملك فهد

 :ة المبتعث إليها اسم الجامع جامعة ملبورن

 :التخصص العام علوم حاسب آلي        

 :التخصص الدقيق لغات برمجة

aljasser@csse.unimelb.edu.com وسيلة االتصال: 

  : نبذة عن البحث باللغة العربية

  البرامج صيانة

ن م و وقت في دورة تطوير أنظمة البرامجتعتبر صيانة البرامج مرحلة مهمة وصعبة في نفس ال
 و البرنـامج  أقسـام المتكررة في مختلف  األجزاءصعوبة هذه المرحلة وجود  يف األسبابأبرز 

يركـز علـى جزئيـة معينـة      أنكل قسم من البرنامج يجب  أنتعارض نظرية  األجزاءمثل هذه 
  .النظام البرمجي أجزاءكما يعارض نظرية تقليل الترابط بين ) االحتوائية(

 Aspectو  Object Oriented: البرمجـة تقنيتين من تقنيـات  نقارن بين  في هذا البحث  
Oriented عن طريق طرح بعض األمثلة التي تحتوي على أجزاء يجب تكرارها في البرنامج .

فـي نهايـة البحـث،     ، ووعلى نظرية تقليل الروابط االحتوائيةنعتمد في مقارنتنا على نظرية 
ها حال نموذجيا عيوب التي تحول بينها وبين كونكال التقنيتين تحتويان على بعض ال أننستنتج 

تي من ال البرمجةيشتمل البحث على بعض التعديالت المقترحة على لغات  و لمثل هذه الحاالت
  .شأنها تحسين وتسهيل البرمجة في مثل هذه الحاالت
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An Abstract of the research: 

Program maintenance 

Program maintenance is an important and frequently a difficult part 
of the software life cycle.  One reason for its difficulty is the 
presence of crosscutting concerns: aspects of a program that cannot 
be confined to a single program component.  Crosscutting concerns 
defy the standard wisdom of program design that individual 
components should be highly cohesive (they should address only 
one concern) and loosely coupled (they should not share concerns 
with other components).  We consider several approaches to a 
simple maintenance task in both object-oriented and aspect-oriented 
languages, analyzing how well they maintain high cohesion and low 
coupling.  We conclude that none of these approaches is entirely 
satisfactory, and present a few changes to aspect oriented 
programming language design that would better support 
maintenance in the face of crosscutting concerns. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث عبد اهللا بن محمد سنان الهذلي

 :  جهة االبتعاث                            جامعة الطائف

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  كيرتن للتكنولوجيا جامعة

 :التخصص العام فيزياء

 :التخصص الدقيق نانوتكنولوجي

alhuthali73@hotmail.com يلة االتصالوس: 

  : نبذة عن البحث باللغة العربية

المراقبة المستمرة في الوضع الطبيعي لتأكل مينا األسنان البشرية عند تعرضها للمشروبات 
 الغازية

غير عضـوية   المركبات العضوية و  كلآت البحث العلمي المنشور هو جزء من بحث أوسع يدرس
الواسعة  االستخداماتذات ) Acids(ألحماض و ذلك أثناء تعرضها ل) Human tissues(في 

 In-situ(كـل  آم توظيف تقنية جديدة لمراقبة التفي المشروبات الغازية، و في هذا البحث ت
Monitoring Technique (  تم  تصميمها من قبل البـاحثين الـدكتور:Jim Low   و طالـب

قياس و التـي تعطـي   عبد اهللا بن محمد الهذلي، حيث تميزت بدقة و حساسية ال: الدكتوراه
 و تسمح بتسجيل القـراءات فـي الوقـت الحقيقـي    ) high accuracy(نتائج عالية الدقة 

)real-time( استخدامفي دراسة تغيرات الوزن  كما تم  لالستخدام، و التي يمكن تكييفها 
جانب التقنية السابقة و ذلك بطريقة تم تصميمها  إلى )AAS(الذري االمتصاصجهاز مطياف 

طبيعة العناصر التي تفقدها العينات نتيجة لتعرضها لألحماض  و  بل الباحثين للحصول علىمن ق
أن األحمـاض   إلـى أوزان هذه العينات، و قد خلصـت الدراسـة   التي تظهر كتغير دقيق في 

 استخدامإمكانية  إلىكل لهذه المركبات و بشكل كبير جدا، كما خلصت الدراسة آتسبب الت
المـاء فـي    امتصـاص في مراقبـة  ) In-situ Monitoring Technique(التقنية الجديدة 

ـ      المواد األخـرى مثـل جسـيمات النـانو    المركبات المقواة باألليـاف أو المركبـات المقـواة ب
)nanocomposites(   كما يمكن تطبيق التقنية الجديدة مع بعض التعديالت الطفيفـة فـي ،

  .تربةلك في دراسة الخصائص الفيزيائية لدراسة نفاذية السوائل في المواد المسامية و كذل
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An Abstract of the research 

situ monitoring of dental erosion in tooth enamel when exposed -In
to soft drinks 

The prevalence of dental erosion and decay in human teeth has 
increased dramatically in the few decades as a result of an 
increasing consumption of soft drinks and commercial fruit juices. A 
simple weighting method is described for the in-situ monitoring of 
dental erosion in tooth enamel when immersed in a soft drink. When 
compared to the conventional method, this new method is far 
superior in terms of accuracy of data collected and the ease of data 
collection in real-time. Atomic absorption results suggest that the 
increasing weight loss in tooth enamel during dental erosion in soft 
drinks can be attributed to the continuous leaching of Ca2+ ions, in 
addition to phosphorus, oxygen, and hydrogen. This technique can 
be easily adapted for use in the in-situ monitoring of water 
absorption in fibre-reinforced composites or other composite 
materials. With minor modification, it can also be used for the in-situ 
measurement of liquid infiltration into dry porous materials or in soil 
physics. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث علي بن متعب الشامي

 :  جهة االبتعاث جامعة الملك فيصل          
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  /1نبذة عن البحث باللغة العربية

اختبار لوي القدم لمتالزمة قناة : تقييم ميكانيكي حيوي الختبارين سريريين أللم أسفل القدم
  عظم الكعب واختبار ويندالس اللتهاب الرباط األخمصي

تم  و التوتر في أعصاب القدم واألصابع اورة علىدرسنا تأثير األوضاع المختلفة للمفاصل المج
م قياس التوتر في العصب القصبي أثناء حركة الكاحل، أما التوتر في أعصاب أخمص القد

التوتر في العصب القصبي ازداد مع حركة الكاحل وهذا  ،فقد تم قياسها مع حركة األصابع
هذا التوتر ازداد أكثر  و ل الورك مثنًياصالتوتر ازداد أكثر عندما كان مفصل الركبة ممدوًدا أو مف

تمت  و أثناء وضع مفصلي الركبة والورك استطالةوأكثر عندما كانت األعصاب في حالة 
نستنتج أن التغير . القدم مع أوضاع مفصل الكاحل أخمصمالحظة النمط نفسه في أعصاب 

هذا االستنتاج مهم  و رةفي التوتر الحاصل في األعصاب يتأثر كثيًرا بوضعية المفاصل المجاو
لمعرفة أسس الميكانيكا الحيوية للتمارين العالجية لبعض المشكالت مثل آالم أسفل القدم 

 .  الناشئة من الضغط على األعصاب

An Abstract of the research/1 

Biomechanical evaluation of two clinical tests for plantar heel pain: 
version test for tarsal tunnel syndrome and the e-the dorsiflexion

windlass test for plantar fasciitis 

We studied the influence of different positions in neighbouring joints 
on strain in the tibial and plantar nerves during ankle and toe 
movements. Tibial nerve strain at the ankle was measured during 
ankle dorsiflexion in ten cadavers. Plantar nerve strain was 
measured during toe extension. Tibial nerve strain increased with 
ankle dorsiflexion (mean increase: 3.9%) and strain was higher when 
the nervous system was pre-tensioned by either knee extension or 
hip flexion. Strain was even higher when the nerve bed was 
elongated at both the hip and knee prior to performing dorsiflexion. 
A similar trend was observed for the plantar nerves with ankle 
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positioning. In conclusion, the change in nerve strain is strongly 
influenced by positions in neighbouring joints. This insight in nerve 
biomechanics provides a foundation for progressive mobilization 
exercises for disorders such as tarsal tunnel syndrome. 

  /2نبذة عن البحث باللغة العربية

 التشخيص التفريقي والعالج: دراسة نقدية أللم أسفل القدم الناشئ من األعصاب

ختلفـة مثـل التهـاب    يمكن أن يحدث بسبب حاالت م وفل القدم من األعراض الشائعة ألم أس
لدهنيـة  ة اوكسر عظمة عقب القدم، وتمزق الرباط األخمصي، وتليف الوساد  الرباط األخمصي

ا هاًما في حدوث ألم أسفل إصابة العصب القصبي أو أي من فروعه يلعب دوًر و أسفل القدم
م تم ذكره بإسهاب على الرغم من أن دور هذه األعصاب في حدوث ألم أسفل القد ، والقدم

لذلك فإن الغرض من ا األلم وعالجه مايزال موضع خالف إال أن تشخيص هذ كتب في مجموع ما
ال هو الدراسة النقدية لألبحاث المتاحة التي تناولت ألم أسـفل القـدم الناشـئ مـن     هذا المق
  .األعصاب

وفعالية التشخيص السريرى   ع تأثر األعصاب في القدم والكاحلهذا المقال سوف يناقش مواق 
 .واالختبارات الكهربائية التشخيصية، والتشخيص التفريقي، والعالج التحفظي والجراحي

An Abstract of the research/2 

A review of plantar heel pain of neural origin: differential diagnosis 
and management 

Plantar heel pain is a symptom commonly encountered by clinicians. 
Several conditions such as plantar fasciitis, calcaneal fracture, 
rupture of the plantar fascia and atrophy of the heel fat pad may 
lead to plantar heel pain. Injury to the tibial nerve and its branches 
in the tarsal tunnel and in the foot is also a common cause. 
Entrapment of these nerves may play a role in both the early phases 
of plantar heel pain and recalcitrant cases. Although the 
contribution of nerve entrapment to plantar heel pain has been well 
documented in the literature, its pathophysiology, diagnosis and 
management are still controversial. Therefore, the purpose of this 
article was to critically review the available literature on plantar 
heel pain of neural origin. Possible sites of nerve entrapment, 
effectiveness of diagnostic clinical tests and electrodiagnostic tests, 
differential diagnoses for plantar heel pain, and conservative and 
surgical treatment will be discussed. 
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  /3نبذة عن البحث باللغة العربية

الشد وحركة األعصاب الوركي، والقصبي، واألخمصي أثناء اختبار رفع الرجل المستقيمة 
 المعدَّل

، في حين أن اختبار الرافعة الرسغييستخدم اختبار ثني ولف الكاحل لتشخيص متالزمة النفق 
الغرض من هذه الدراسة هو تقييم مـا إذا كـان    ، ودم لتشخيص التهاب الرباط األخمصيتخيس

جرى تقييم كال االختبارين على . هذان االختباران قادرين على نحو انتقائي التأثير في األنسجة
ست جثث من خالل قياس التوتر في الرباط األخمصي والعصب القصـبي وأعصـاب أخمـص    

جرى قياسها باستخدام مسـماك   الحركة الطولية لألعصاب ، وت اإلزاحةالقدم باستخدام محوال
ب، ولكن أيًضا في اختبار ثني ولف الكاحل أدى إلى زيادة كبيرة في توتر األعصا ، ورقمي

د التوتر في الرباط األخمصي، و مع بسط أصابع القدم أثناء اختبار الرافعة ازدا الرباط األخمصي
األعصاب كانت دائًما في االتجاه القاصي أثناء اختبار ثني ولـف  حركة  ،أيًضا في األعصاب

 ختلفة لها عالقة بألم أسفل القدمأثر في أنسجة م –على حد سواء  –كال االختبارين . الكاحل
 .هذا يشكك في قدرة هذين االختبارين على التشخيص التفريقي آلالم أسفل القدم و

An Abstract of the research/3 

and excursion of the sciatic, tibial, and plantar nerves during  Strain
a modified straight leg raising test 

The dorsiflexion-eversion test is used to diagnose tarsal tunnel 
syndrome, whereas the windlass test is used for plantar fasciitis. 
The purpose of this study was to evaluate whether these tests are 
able to selectively load the structures they aim to examine. Both 
tests were evaluated in six cadavers by measuring strain in the 
plantar fascia and the tibial and plantar nerves using displacement 
transducers. Longitudinal excursion of the nerves was measured 
with a digital caliper. The dorsiflexion-eversion test significantly 
increased strain in the nerves, but also in the plantar fascia. With 
the windlass test, extension of all toes significantly increased strain 
in the plantar fascia, but also in the nerves. Nerve excursion was 
always in the distal direction during the dorsiflexion-eversion test. 
Both tests mechanically challenge various structures that are 
associated with plantar heel pain. This questions the usefulness of 
the tests in the differential diagnosis of plantar heel pain. 
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  /4نبذة عن البحث باللغة العربية

الشد في العصب القصبي و األعصاب األخمصية أثناء حركة القدم و الكاحل و تأثير األوضاع 
 المختلفة للمفاصل المجاورة

هـذه  . عدَّل لتشخيص ألم أسفل القدم العصبي المنشأُيستخدم اختبار رفع الرجل المستقيمة الم
الدراسة تقّيم فرضية أن الشد في األعصاب حول القدم الذي تسببه حركة الكاحـل يزيـد مـع    

ُاستخدمت محوالت إزاحة لقياس الشد في األعصـاب الـوركي،   . ثني الورك خالل هذا االختبار
حركـة  . قياستها بالمسـماك  حركة األعصاب تمت. والقصبي، واألخمصي في ثماني جثث

هذا التوتر ازداد وامتد مـن الـورك   . الكاحل أدت إلى حركة وزيادة التوتر في العصب لوركي
بما أن ثني الورك كان له تأثير علـى األعصـاب حـول الكاحـل     . إلى الكاحل مع ثني الورك

ل قـد يكـون   والقدم ولكن ليس على الرباط األخمصي، فإن اختبار رفع الرجل المستقيمة المعدَّ
 .مفيًدا لتشخيص ألم أسفل القدم

An Abstract of the research/4 

Strain in the tibial and plantar nerves with foot and ankle 
movements and the influence of adjacent joint positions 

A modified straight leg raising test (SLR) been suggested to 
diagnose neurogenic plantar heel pain. This study evaluates the 
hypothesis that nerve strain around the foot caused by ankle 
dorsiflexion can be further increased with hip flexion during the 
modified SLR. Displacement transducers were used to measure 
strain in the sciatic, tibial, and plantar nerves and plantar fascia of 
eight cadavers. Nerve excursion was measured with a digital 
calliper. Ankle dorsiflexion resulted in a significant strain and distal 
excursion of the tibial nerve. With the ankle in dorsiflexion, the 
proximal excursion and tension increase in the sciatic nerve 
associated with hip flexion were transmitted distally along the nerve 
from the hip to beyond the ankle. As hip flexion had an impact on 
the nerves around the ankle and foot but not on the plantar fascia, 
the modified SLR may be a useful test to differentially diagnose 
plantar heel pain 
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  /5نبذة عن البحث باللغة العربية

نموذج تجريبي لأللم لتقييم خصوصية اختبارات حركة العصب المتوسط في التشخيص 
 التفريقي آلالم اليد

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تمرينات عالجية مختلفة النزالق األعصاب، بمـا فيهـا تقنيـات    
طرائق ("قليل التوتر إلى أدنى حد جديدة تهدف إلى انزالق العصب خالل النفق الرسغي مع ت

مع طرائق االنزالق، من المفترض أن يزيد التوتر في العصب بسبب استطالة األعصـاب  "). االنزالق
وفي الوقت نفسه يقابله انخفاض في استطالة األعصاب عند ) كبسط الرسغ(عند مفصل معين 

سـماك  رسـغ قيسـت بم  الحركة والتوتر في العصب المتوسط حول ال). كثني المرفق(مفصل 
طرائق االنزالق أدت إلى حركة في العصب تقـدر بــ    ، رقمي ومحول إزاحة في ست جثث

الحد األدنى للتوتر في األعصاب كـان   ،و٪ أكبر من أي طريقة أخرى 30والي ملم، ح 12،4
  . أثناء عمل تقنية االنزالق

وفي الوقت نفسـه فـإن    االنزالق العصبي المرتبط بحركة الرسغ يمكن أن يزيد إلى حد كبير
تعـد هـذه    و حد كبير بتحريك المفاصـل المجـاورة  التوتر في العصب بمكن أن ينخفض إلى 

التمرينات الجديدة النزالق األعصاب تمرينات معقولة لمتالزمة النفق الرسغي وتستحق مزيـًدا مـن   
 .التقييم السريري

An Abstract of the research/5 

el to investigate the specificity of the An experimental pain mod
neurodynamic test for the median nerve in the differential diagnosis 

of hand symptoms 

This study aimed to evaluate various nerve gliding exercises, including 
novel techniques that aim to slide the nerve through the carpal tunnel 
while minimizing strain (‘‘sliding techniques’’). With the sliding 
techniques, it is assumed that nerve strain increase due to nerve bed 
elongation at one joint (e.g., wrist extension) is simultaneously 
counterbalanced by a decrease in nerve bed length at an adjacent joint 
(e.g., elbow flexion). Excursion and strain in the median nerve at the 
wrist were measured with a digital calliper and displacement transducer 
in six cadavers. The sliding technique resulted in an excursion of 12.4 
mm, 30% larger than any other technique. Minimal peak strain values 
were for the sliding technique. Nerve gliding associated with wrist 
movements can be considerably increased and nerve strain 
substantially reduced by simultaneously moving neighbouring joints. 
These novel nerve sliding exercises are biologically plausible for carpal 
tunnel syndrome and deserve further clinical evaluation. 



 

 
28 

  /6نبذة عن البحث باللغة العربية

الحركة و الشد في العصب المتوسط لمتالزمة النفق الرسغي أثناء تمرينات جديدة النزالق 
 األعصاب

ي القدم يستخدم لتشخيص متالزمة قناة عظم الكعب، بينما اختبار ويندالس يسـتخدم  لاختبار 
الغرض من هذه الدراسة هو تقييم ما إذا كان هذان االختباران قادرين  ،اللتهاب الرباط األخمصي

جرى تقييم كال االختبارين على ست جثـث   و أن يشدا األنسجة المعنية –تقائي على نحو ان –
ب األخمصية باسـتخدام  س الشد في الرباط األخمصي والعصب القصبي واألعصامن خالل قيا
  . الحركة الطولية لألعصاب جرى قياسها باستخدام فرجار رقمي ووجدنا أن محوالت الشد

ـًا فـي الربـاط        النتائج أظهرت أن اختبار ل ي القدم زاد الشـد فـي األعصـاب، ولكـن أيضـ
ـًا في األعصابو في الرباط األخمصي مع اختبار ويندالس زاد الشد . خمصياأل حركـة  . أيض

  .ي القدما في االتجاه البعيد مع اختبار لاألعصاب كانت دائًم

ـًا   على األنسجة المختلفة التـي   –على حد سواء  –يتبين أن كال االختبارين يؤثران ميكانيكي
ن على التشـخيص  لها عالقة بألم أسفل القدم، وهذه النتيجة تشكك في مقدرة هذين االختباري

 .التفريقي آلالم أسفل القدم

An Abstract of the research/6 

Longitudinal excursion and strain in the median nerve during novel 
nerve gliding exercises for Carpal tunnel syndrome 

The dorsiflexion-eversion test is used to diagnose tarsal tunnel 
syndrome, whereas the windlass test is used for plantar fasciitis. The 
purpose of this study was to evaluate whether these tests are able to 
selectively load the structures they aim to examine. Both tests were 
evaluated in six cadavers by measuring strain in the plantar fascia and 
the tibial and plantar nerves using displacement transducers. 
Longitudinal excursion of the nerves was measured with a digital 
caliper. The dorsiflexion-eversion test significantly increased strain in 
the nerves, but also in the plantar fascia. With the windlass test, 
extension of all toes significantly increased strain in the plantar fascia, 
but also in the nerves. Nerve excursion was always in the distal 
direction during the dorsiflexion-eversion test. Both tests mechanically 
challenge various structures that are associated with plantar heel pain. 
This questions the usefulness of the tests in the differential diagnosis 
of plantar heel pain. 
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  1/نبذة عن البحث باللغة العربية

 ثالثية األبعاد افتراضية إدماج الثقافة في مناهج تعليم اللغة الثانية من خالل بيئة

تكنولوجيا االتصال المحوسبة تحمل في طياتها الكثير من المميزات التي ترقى بتعليم اللغـة  
يئات الحقيقـة االفتراضـية   الثانية في فصول الدراسة العصرية في هذا السياق بالذات تسهم ب

بعدد من المميزات التي تدعم العوامل التحفيزية واالجتماعيـة والتخاطبيـة لـدى     األبعادالثالثية 
من ضمن هذه المميزات تمكـين الطالـب مـن تقمـص الشخصـيات االلكترونيـة        ،طالب اللغة

  .تحادثيهومساعدته على تكوين مساحات افتراضية للتخاطب مع اآلخرين من خالل منظومة 

في هذه الدراسة المبنية على حالة كيفية يتم اختبار مفهوم الثقافـة فـي بيئـات التبـادل     
ناطقة باالنجليزيـة وتـتعلم    إحداهاالتخاطبي على شبكة االنترنت بين مجموعتين من الطالب 

يـة  اللغة اليابانية واألخرى ناطقة باليابانية وتـتعلم االنجليزيـة مـن خـالل بيئـة افتراضـية ثالث      
 .تختتم الدراسة بطرح حلول نقدية وتوجهات بحثية مستقبلية.األبعاد

An Abstract of the research/1 

Integrating culture in the second language curriculum through a 
dimensional virtual reality environment-three 

Networked computer technologies have a strong potential for 
enhancing second language (L2) learning in the modern classroom. 
Three-Dimensional Virtual Reality Environments (3D VREs), in 
particular, provide features to support student motivation, 
socialization and interaction. These include, for example, the ability 
for L2 learners to present as avatars, build virtual structures and 
interact with others in conversational modes. In this preliminary 
qualitative case study, we examine the perception of culture 
through online exchanges between both Japanese and English 
learners within the Virtual Babel project. Critical reflections and an 
agenda for further research conclude our paper. 
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  : /2نبذة عن البحث باللغة العربية

 في ملبورن من قبل الجالية العربية االتصالإستخدام تقنيات 

وسيلة مهمة للتواصل بين المهـاجرين فـي أصـقاع    لقد أصبحت تقنيات التخاطب اإللكترونية 
التخاطـب وكيفيـة    أنماطيهدف تقييم . العالم وبين أهاليهم وأصدقائهم في وطنهم األم

التواصل إلى تقييم مستقبل اللغات األقل استخداما وتفاعلها مع العوامل التي تدرس في بحوث 
هـذه  . تقليدية ووسائل البث اإلعالمـي التخاطب وسائل التواصل ال أنماطتشمل . اللغة التقليدية

الدراسة تقدم بحثا مسحيا الستخدام اللغة العربية على شبكة اإلنترنت من قبل الجالية الناطقـة  
باللغة العربية بمدينة ملبورن وتصف توجهاتهم وآرائهم تجاه استخدام وسائل التقنية التخاطبية 

للخيارات اللغوية لهذه الجالية عنـد اسـتخدام   كما أن هذه الدراسة تقدم تحليال نقديا . الحديثة
نتائج هذه الدراسة تم وضعها في مقارنة نقدية مع نتائج بحـث مشـابه فـي    . هذه التقنيات

 .أوساط الجالية البولندية بملبورن

An Abstract of the research/2 

-The use of Arabic through communications technologies by Arabic
ng people living in Melbournespeaki  

Electronic communication technologies are becoming an important 
mode of communication that emigrants use to interact with relatives 
and friends in the country of origin and those dispersed around the 
globe. Assessing the amount and patterns of this communication 
and how it interacts with the factors traditionally studied to assess 
prospects for minority languages, including traditional 
communication and broadcasting media, becomes an important area 
of research. The present questionnaire- and interview-based study 
describes the current use of Arabic through the Internet by the 
Arabic-speaking people living in Melbourne. It uncovers this 
community’s attitudes toward modern communication technologies 
and describes the language choices they make when using these 
technologies. The findings of this study are compared with the 
results of a study of the use of communications technologies by a 
similar sample of Polish-speaking Melburnians (Fitzgerald & Debski, 
2006). 
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  : /3نبذة عن البحث باللغة العربية

 معلمي اللغة اإلنجليزية بالمملكة العربية السعودية مكانة الثقافة األجنبية في برامج إعداد

مكانة الثقافة األجنبيـة فـي بـرامج     إلىيقدم الباحث في هذه الدراسة نتائج بحث يتطرق 
مـن خـالل توظيـف طرائـق البحـث        ليزية بالمملكة العربية السعوديةإعداد معلمي اللغة اإلنج

لمفهـوم  ) ديناميكيةالغير (لى أن انتشار الرؤى اإلستاتية ، توصلت الدراسة إ)النوعي(الكيفي 
ال يتجـزأ   اتعتبر جزءالثقافة في قطاع التعليم يؤدي إلى تهميش دور الثقافة األجنبية  والتي 

البيوثقافيـة الحديثـة لتطـوير    تبني الدراسة على النظريـات  . من منظومة تعلم اللغة األجنبية
  .للثقافة) ديناميكية(مفاهيم حركية 

توصي الدراسة بتفعيل دور سياسة التعليم وتصميم طرق تدريس اكثر فاعلية لتفعيل دور الثقافة  
كما أن تعريض الطالب للثقافة األجنبية من قبل  ،ا يتناسب مع خصوصية بيئة الدراسةاألجنبية بم

وتصحيح هـذا التعـرض    لتوجيهرسمية عبر وسائل التقنية أصبح ضرورة ملحة القنوات التعليمية ال
 .المعلوماتي واإلعالمي الذي قد يقود إلى الكثير من المخاطر الثقافية االنفتاحفي ظل 

An Abstract of the research/3 

service EFL teacher -The place of foreign culture in the Saudi pre
education 

In this paper, the researcher presents the results of an investigation 
of the place of foreign culture in pre-service EFL teacher education. 
Grounded in the context of Saudi Arabia, qualitative analysis 
indicates that widespread static views of culture across the 
education sector minimise the place of culture in both policy and 
practice. Intercultural approaches need to be adapted as a way to 
reconceptualise culture dynamically. Implications included 
recommending supportive policies, appropriate pedagogies, and 
computer-assisted exposure to better emphasise the place of foreign 
culture within pre-service EFL teacher education. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 اسم المبتعث  طارق فيصل الياس                        

 :  جهة االبتعاث جامعة الملك عبد العزيز

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة أدليد

 :التخصص العام التعليم

 :التخصص الدقيق تطبيق اللغة

 tariqis@hotmail.com وسيلة االتصال: 

  /1نبذة عن البحث باللغة العربية

كلغة عالمية على نظام تعليم اللغة االنجليزية بالمملكة العربية  األمريكيةتأثير اللغة االنجليزية 
  السعودية

سبتمبر بأمريكا على نظام  تعليم اللغة االنجليزية بالمملكة  11ث هذه الورقة أثر أحداث تبح
العربية السعودية واثر هذه الظاهرة في المجتمع السعودي على ضوء النقاش الدائر اليوم بين 

 .أساتذة اللغويات بالوطن العربي

An Abstract of the research/1 

t Of The American English As A Global The Attitude And The Impac
Language Within The Saudi Education System 

This paper investigates the impact of 9/11 on the educational system 
in Saudi Arabia. In particular, it discusses how this phenomenon 
took its course to influence the English teaching system in Saudi 
Arabia, and the attitude and the impact of this new phenomenon in 
the Saudi society, in light of the current debate between Arab 
linguists on the issue of more English less Islam. It  also presents a 
case study on a group of Saudi freshmen students studying English 
at King Abdul Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia. A 12-item 
questionnaire, related to this topic was distributed to 65 Saudi 
students studying English in their second semester of the New 
English Curricula. The findings provide valuable data on how the 
youth feel towards Western ideology, learning English and Western 
culture. Although the findings are context specific, they indicate 
that the Saudi students agree (for the most part) that both the 
study of the English language and its culture are necessary in order 
to develop their English comprehension. 
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  : /2نبذة عن البحث باللغة العربية

  الهويات والعالقات في علم التدريس

التعامـل التربـوي    فـي سياسـات  تركز هذه الورقة على أهمية البعد الثقافي واالجتمـاعي  
اللغـة االنجليزيـة    تأثيرتتناول و  المملكة العربية السعودية ة فيالدراسيوالتعليمي في الفصول 

عالقـة المعلـم    إلـى  باإلضـافة كلغة عالمية على فصول تعلم اللغة بالمملكة العربية السعودية 
وخلصـت   ،والطالب داخل الفصل والتي أخذت اهتمامًا ملحوظًا في جهات التعلـيم العالميـة  

  .لثقافي للحصول على نتائج أفضل في العملية التعليميةضرورة االندماج ا إلىهذه الورقة 

An Abstract of the research/2 

Identities and Relations in Pedagogy: The Social Cultural Meanings 
of classroom Interactions from A Saudi  politicsand Micro 

Perspective 

In recent years the impact of global English on EFL classrooms, 
especially in relation to student-teachers power rations and to the 
connections that are possible between them, have sparked 
particular interest in Middle Easter settings. This situation is 
especially significant just now as the interactions between the 
Middle East and the West are crucial at the moment. This paper 
deals with Saudi teachers and students of English at University 
level, in this case King Abdul Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia. 
Through analysis of EFL classroom interactions, this paper will 
examine how the teachers and roles in TESOL settings negotiate 
power relations through their identities and roles within their Saudi 
culture. The focus of analysis is on power relations in the 
classroom(s) including students' and teachers' identities and the 
micropolitics of classroom interactions. This paper intends to shed 
some light on how an Arabic/Saudi classroom discourse develops in 
terms of the socio-politics involved in the pedagogy. Findings from 
the Saudi’s end indicate that what is needed in the Saudi context is 
an EFL pedagogy which integrates Western global influences with 
Saudi/Arabic cultural values and context-specific language learning 
practices. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    بتعثاسم الم إبراهيم خليل إبراهيم أبو نادي  

 :  جهة االبتعاث جامعة األمير سلطان           

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة جريفيث

 :التخصص العام   نظم معلومات

 :التخصص الدقيق الحكومة اإللكترونية

 i.abunadi@griffith.edu.au وسيلة االتصال: 

  : نبذة عن البحث باللغة العربية

 لنجاح تبني الحكومة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية العوامل المساهمة

وتقديم خدمات  االلكترونيةالمملكة العربية السعودية عازمة على تنفيذ مشروع الحكومة 
هذه المبادرة ستكون بال معنى  أنبيد  ، 2010عالمية للمواطنين بحلول عام إلكترونية من الدرجة ال

هو تحديد عوامل  الدراسةفإن الغرض من هذه  ولذلك  ،ى هذه الخدماتلم يعتمد المواطنون عل إذا
  .العربية السعودية ةفي المملك ةالنجاح التي من شأنها تيسير استخدام الحكومة االلكتروني

بعد أن تم دراسة آخر البحوث العلمية المختصة في هذا الصدد تم توزيع استبيانات لعدد من  
و من ثم تم تحليل النتائج التي تم .ة المحتملين في المستقبلمستخدمي الحكومة اإللكتروني

يشمل عوامل نجاح تبني الحكومة  إطاراالحصول عليها من الدراسة العملية و التي بدورها وفرت 
 .اإللكترونية من قبل المواطنين

An Abstract of the research 

n Saudi ArabiaSuccess Factors Contributing to eGovernment Adoption i 

Saudi Arabia is predetermined to implement eGovernment and provide 
world-class government services to citizens by 2010. However, this 
initiative will be meaningless if the people didn’t adopt these 
electronic services.  
Therefore, the purpose of this study is to determine success factors 
that will facilitate the adoption of G2C (government to citizen) 
eGovernment in Saudi Arabia. The results of the literature review have 
been deployed into surveys with Saudi eGovernment users. The 
discussion of the analysis from results obtained from the practical 
study has provided a framework that encompasses the eGovernment 
adoption success factors for Saudi Arabia. 



 

 
35 

  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث هاني بن محمد الزيد 

 :  جهة االبتعاث لتقنيةمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وا

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  كوينزالند التقنية

 :التخصص العام أمن الشبكات الالسلكية  

 :التخصص الدقيق أمن تجميع البيانات في شبكة الحساسات الالسلكية

alzaidh@gmail.com وسيلة االتصال: 

  1/نبذة عن البحث باللغة العربية

  الحسية الالسلكية مقابل الهجمات بعيدة المدى تختبار الشبكاالبناء بيئة فعلية 

تها ومن ثم إرسالها إلى جهاز شبكات الحساسات الالسلكية قادرة على جمع المعلومات ومعالج
بعض التطبيقات الحرجة  كالتطبيقات العسكرية أو عنـدما تكـون المعلومـات المتبادلـة      ، وآخر

ى درجة عالية من الحمايـة  يكون هذا النوع من الشبكات عل السلكيًا في غاية األهمية تتطلب أن
) wormhole attack(فأحد أنواع الهجمات المؤثرة على هذه الشبكات مايسمى بـ  والسرية

 و من بنـاء هـذه الشـبكة    تحقيقهلمراد على تدمير التطبيق ا) إذا لم تكتشف(والتي لها قدرة 
الالسـلكي   االتصـال حتى لـو كـان    حدوثهمكن لسوء الحظ، أن هذا النوع من الهجمات من الم

يقومـون   يمكن تفادي حدوث هذه الهجمات عن طريـق التشـفير، فالمهـاجمين ال    مشفر، ألنه ال
بإضافة بيانات جديدة أو تعديل ماهو موجود، هم يقومون بنقل البيانات من إحدى جهات الشبكة 

  . سائط نقل عالية السرعةبأسرع من الوقت الالزم وذلك من خالل إستخدام و أخرىإلى 

قمنا في هذه الورقة ببناء محاكاة للشبكة الحسية وإثبات وجود هذا النوع من الهجمـات ومـن   
 .ثم قمنا بتنفيذ أحد الحلول لمواجهة هذا النوع من الهجمات

An Abstract of the research/1 

bed for Wormhole Attacks-A Sensor Network Test 

Sensor nodes are able to gather information, process, and send them 
to the next node. In some applications, these sensor devices must be 
secured, especially when the captured information is valuable, 
sensitive or for military usage. Wormhole attacks are a significant type 
of security attacks which can damage the sensor networks if they go 
undetected. Unfortunately, these attacks are still possible, even if the 
communication is secured. The attacker records packets at one point 
of the network, passes them into another node which injects the 
packet into the network again. This attack cannot be avoided by using 
cryptographic techniques because attackers neither generate new nor 
alter existing packets. They only forward legitimate packets from part 
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of the network to another. In this paper we build an actual test-bed, 
which is called BANAID, to simulate this attack on sensor networks and 
then implement one of the current solutions against this attack. 

  2/نبذة عن البحث باللغة العربية

  دراسة استقصائية لتجميع بيانات امن في الشبكات الحسية الالسلكية

الطاقة المستهلكة نقل البيانات بين األجهزة الحسية الالسلكية يستهلك حصة كبيرة من إجمالي 
 ستهالكافتقنيات تجميع البيانات يمكن أن تساعد إلى حد كبير على تقليل   في هذه الشبكات

). base station(الطاقة وذلك بواسطة إزالة البيانات الزائدة المرسـلة إلـى مركـز الـتحكم     
ص األمنية مثل سالمة البيانات من التعديل وحفظها من المتطفلين في تقنية تجميع البيانات ئالخصا

ـ ى شبكة الحساسات الالسلكية في بيأضحت أمرًا بالغ األهمية وخصوصًا عندما ُتبن أو  ائيـة نة ئ
نحـن فـي هـذه    . قريبة من األعداء حيث أن أجهزة الحساسات الالسلكية بطبعها عرضًة للفشل

الورقة نناقش القضايا األمنية في تجميع البيانات في هذه الشبكات ومن ثم نقوم بشرح وتطوير 
م بعدها سـيت  ،البيانات لتجميعفي أي تقنية  افتراضهنموذج محاكي للمعتدي والذي من الممكن 

مراجعة الحلول المقترحة السابقة بحثًا عن مصادر القوة والضعف ومن ثـم تصـنيفها إلـى فئتـين     
إطار تنظيمي يعطـي   اقتراحوأخيرًا سيتم  األجهزة التي تقوم بجمع البياناتعلى عدد  استنادًا

 .فهم أفضل لتقنية تجميع البيانات الموجودة مما يسهل عملية المقارنة بينهم

An Abstract of the research/2 

Secure Data Aggregation in Wireless Sensor Networks: A Survey  

Data communication between nodes consumes a large portion of the 
total energy consumption in Wireless Sensor Networks (WSNs). 
Consequently, data aggregation techniques can greatly help to reduce 
this consumption by eliminating redundant data traveling back to the 
sink. The security issues such as data integrity, confidentiality, and 
freshness in data aggregation become crucial when the WSN is 
deployed in a remote or hostile environment where sensors are prone 
to node failures or compromises. In this paper, security issues in data 
aggregation will be discussed and then the adversarial model that can 
be used in any aggregation scheme will be explained. After that, the 
existing secure data aggregation schemes will be surveyed. Finally, a 
conceptual framework will be proposed to provide new designs with 
the minimum security requirements against certain type of adversary. 
This framework gives a better understanding of those schemes and 
facilitates the evaluation process. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث الصغير  نيهشام بن محمد األم

 :  جهة االبتعاث وزارة التعليم العالي

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة جرفث

 :التخصص العام             تقنية المعلومات

 :التخصص الدقيق امن المعلومات

h.alsaghier@griffith.edu.au  وسيلة االتصال: 

  2/نبذة عن البحث باللغة العربية

 االستراتيجيات والتطبيقات: التعامالت الحكومية االلكترونية في المملكة العربية السعودية

ونتيجة للتطـور   االلكترونيةتعامالت الحكومة رات مباد أطلقتالعالم  أنحاءالحكومات في جميع 
مجـال الحكومـة االلكترونيـة باهتمـام      حظي، االلكترونيةالسريع في تنفيذ وتطبيق الحكومة 

لتعـامالت الحكوميـة   فـي احتماليـة اسـتخدام  المـواطنين     بحـث   همالباحثين، ولكن قليل من
  .االلكترونية ومدى ثقة المستفيد في هذه التعامالت

، البنية التحتية للمفاتيح العامـة  تركز على الناحية الفنية مثل األمر القائمة في هذا األبحاثظم مع 
  . االلكترونيةتعامالت الحكومية تناقش ثقة المواطنين في  الورقةهذه  و

تعامالت الحكومية االلكترونية هم كيفية حصول ثقة المستفيد في الهدف من هذا البحث هو ف
توضـيح نظـرة    إلـى  أيضـا يهدف هذا البحـث  كما  ،ستفادة من هذه التعامالتاال قابليةومدى 

ثر على ثقة المستفيد ؤوذلك بتحديد العوامل التي ت االلكترونيةتعامالت الحكومية المواطنين تجاه 
  .هذه التعامالت من

، ونيـة االلكترعلم النفس، وعلم االجتماع، والتجارة : تخصصاتنموذج البحثي المقترح مستمد من ال 
النموذج الحكومات لتسـهيل وتنميـة ثقـة     ، وسيساعد هذابالحاسب االلي اإلنسانوعلوم اتصال 

 .االلكترونيةتعامالت الحكومية في المواطنين 
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An Abstract of the research/2 

government in Saudi Arabia-E :current state, strategies, and practices  

Governments all over the world have launched their e-government 
initiatives. As a consequence of the rapid development and 
implementation of e-government applications, research on e-
government has gained a great deal of researchers’ attention. 
However, very little has been written on citizens’ likelihood to use and 
trust e-government. Most of existing literatures on trust in e-
government focus on technical perspective such as PKI. This paper 
presents the citizens’ trust aspects in e-government. The aim of this 
research is to understand how the trust process is taken place in e-
government. The research aims also to clarify the attitudes citizens 
have toward e-government. This is contextualized by investigation the 
factors that are most likely influence the citizens’ trust in e-
government transactions. The proposed conceptual model of citizens’ 
trust in e-government is integrated constructs from multiple 
disciplines: psychology, sociology, e-commerce, and HCI.  
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث  نرجس ابراهيم دقنه 

 :  جهة االبتعاث وزارة التعليم العالي 

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة سيدني

 :التخصص العام            مختبرات

 :التخصص الدقيق العالج الكيميائي للسرطان

ndeqnah@yahoo.com.au وسيلة االتصال: 

   :عن البحث باللغة العربية نبذة

  لمرض السرطان معتمده علي ماده البالتين جديدةتركيب عالجات كيميائه 

رسالة البحث عبارة عن تركيب عدد من المركبات الكيميائية والتي تخضع لتركيب كيميائي 
من خالل  يالكيميائمن صحة تركيبها  التأكدومن ثم ) نظرية دارا( معين حسب نظرية  معينة 

 للتأكد اإلشعاعية أوالتحليل الكيميائي الدقيق لعناصر المركبات وعدد من االختبارات الضوئية 
في المركبات المستخدمة في العالج الكيميائي  األساسيعنصر البالتين هو الجزء  أن من

من نقاوة المركبات يجري اختبار فعاليتها بتعريضها لعدد من  التأكدالسرطانية وبعد  لألورام
هي  أنواعو نقوم باستخدام ثالث  السرطانيةاليا السرطانية في معامل خاصة بمزارع الخاليا الخ

خاليا سرطان المبيض مقاومة للعالج ن المبيض والثانية هي نوعين من خاليا سرطااألولى 
مركبات الالهدف من البحث العام والتجارب المعملية هي تركيب عدد من  .الكيميائي السابق

 .الستخدامها في العالج الكيميائي مستقبال الكيميائية

An Abstract of the research: 

planaramine platinum (II) Complexes-Studies on new trans 

The study deals with new transamine platinum(II) complexes, to 
prepare a new anti ancer drugs based on Dhara’s method and 
confirm the resulting compound with microanalysis and different 
type of spectral studies including IR, FT Raman,1H NMR, mass 
spectrum. 

After that study of the activity of the compound against different 
type of cancer cells in the cell culture lab including   A2780 parent 
cell of Ovarian cancer cell , A2780cisR  first type of resistant ovarian 
cancer cell and A2780ZD0473R second type of  resistant Ovarian 
cancer cell lines by MTT reduction assay also Binding with genomic 
and plasmid DNA by gel electrophoresis, so this study to examine a 
new compound against Ovarian cancer. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث الشيخ آل عبداللطيف بن عبدالعزيز بن زياد

 :  جهة االبتعاث التقنية و للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  الجامعة الوطنية في كانبيرا

 :التخصص العام اآللي الحاسب ومعل

 :التخصص الدقيق ندسة برمجياته

ziyad.alshaikh@anu.edu.au وسيلة االتصال: 

   :نبذة عن البحث باللغة العربية

 النمطي للنمو مقاربة البرمجيات، لعمارة المركزي السياق منهجية

 البرمجيات ندسةه مجال في التصميم و التحليل أساليب من كثير في مًاهم دورًا السياق يلعب
 في السياق أن نعتقد أننا غير  .أحيانًا) النمطية التصاميم و البيانات تدفق مخطط في متمثلة

  .العمل نطاق وتحديد األنظمة بحدود للتعريف االستخدام محدود البرمجيات ندسةه

 و التحليل مراحل في مركزيًا دورا السياقي المنظور يؤدي بحيث ربةمقا نقدم الورقة ذهه في 
 لـذلك  طبقـاً  و .أكبـر  مهف و معنى إلى يؤدي مما البرمجيات، تطوير من التصميم و العمارة
 نقـدم  ثـم  والتصميم، والعمارة المطلوبات في بدوره التعريف و السياق لمصطلح تعريفًا نقدم
 مـن  للحـد  المتأصلة خصائصه و السياق على بناء لمطلوباتا تحليل/استبطان جيةهلمن مقاربة
 لتشـمل  األفكار ذهه نمد و .أكبر فاعلية ذي اتصال وتمكين مهالف زيادة إلى وسعيًا الغموض

 .النمط– السياق نمو جيةهلمن طبقا التصاميم و بناءالمعماريات

An Abstract of the research: 

FTWARE ARCHITECTURECONTEXT CENTRALISED METHOD FOR SO 

Context plays an important role in various analysis and design 
methods in software engineering, and is typically exemplified within 
data flow diagrams and (sometimes) design patterns. However, we 
believe that context within software. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث هناء عبد الرحيم محمد يماني

 :  جهة االبتعاث وزارة التعليم العالي

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة ال تروب

 :التخصص العام التعليم

 :التخصص الدقيق التعليم

h_a_yamany@hotmail.com وسيلة االتصال: 

   :لعربيةنبذة عن البحث باللغة ا

 رؤية مستقبلية للتعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي السعودي

نظرا لما شهده ويشهده العالم اليوم من تغيرات سريعة ومتالحقة في مختلف ميادين الحياة 
فقد أصبح من الضروري مواكبة السياسة التعليمية لمتطلبات روح العصر ومواجهة تحديات 

المزيد من التفجر السكاني والمعرفي في ضوء عجز النظام الحالي  المستقبل الذي سيشهد
عن مواجهة تلك التحديات التي أفرزها تحول العالم من مجتمع صناعي إلى مجتمع 

  .معلوماتي

وفي ظل الوضع السابق ومن أجل النهوض بقطاع التعليم العالي الذي يمثل قمة الهرم التربوي 
أصبح لزاما على المجتمعات   ي تؤثر فيه وتتأثر به سلبا أو إيجاباوأحد خاليا المجتمع الهامة الت

أن تطور أنظمتها التعليمية وأن تبتعد عن القوالب الجامدة التقليدية وأن تفكر بأنماط جديدة 
وصيغ مبتكرة وأساليب حديثة تنسجم وحاجات عملية التنمية بحيث يمكن من خاللها النهوض 

  . مشكالت والقضايا التي يعاني منهابقطاع التعليم العالي وحل ال

وتأسيسا على ما سبق ستناقش هذه الورقة التعليم االلكتروني كأحد فروع التعليم عن بعد 
وأحد مقومات التعليم مدى الحياة والذي يسخر التكنولوجيا في التعلم والتعليم باستخدام 

حولت العالم إلى قرية آليات االتصال الحديثة من أجهزة الحاسوب وشبكة االنترنت التي 
 .الكترونية
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An Abstract of the research: 

Education in Saudi Higher Education  A Future Vision for Electronic
Institutions 

Due to the quick consecutive changes the world has witnessed and 
is still witnessing today in various walks of life, it has become 
imperative for the educational policy to go hand in hand with the 
requirements of the spirit of our era and to confront challenges of 
the future, which witnesses out-growing demographic and cognitive 
explosion in the light of the failure of the current system to confront 
such challenges, that resulted from the transformation of the world 
from an industrial community to an informational one. 

In the light of the above set up and in order to develop higher 
education, which represents the peak of the educational pyramid 
and one of the important assets of the community, it becomes 
imperative on the communities to develop their educational systems 
away from the rigid traditional forms and to think in terms of new 
patterns, creative fashions and modern techniques that match the 
development process needs, with a view to developing higher 
education sector and solve the impediments and problems that it 
suffers.  

Based on the above, this research paper will discuss electronic 
education as one of the branches of distance education and likewise, 
as one of the components of life-long education, which employs 
technology in learning and education through utilizing modern 
communication mechanisms, such as, computers and the Internet, 
which have transformed the world into an electronic village in which 
time. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث السعدون ناصر محمد ناصر

 :  جهة االبتعاث سعود الملك جامعة

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  موناش جامعة

 :التخصص العام محاسبة

 :التخصص الدقيق مالية محاسبة

nasser695@hotmail.com وسيلة االتصال: 

   :نبذة عن البحث باللغة العربية

 من استراليا دليل: دور قوانين لجان المراجعة اإللزامية في تطوير جودة األرباح للشركات الصغيرة

   االسترالية الحكومة قرارات صدرت ، (2003) عام في 
(2003 OneTel Limited and HIH Insurance)  واالنهيار المالية الفضائح جراء 

 التوجهات مع تماشيا وأيضا (Sarbanes-Oxley) مثل  االسترالية الشركات لكبريات
 األساسي الهدف وكان (Limited) الشركات، حكومة قوانين تنظيم إعادة في األمريكية

 تفعيل المالي خالل السوق فعالية في االسترالي للمستثمر الثقة إعادة هو القوانين هذه سن من
  . ستراليةاال المالية األسواق في المدرجة للشركات الداخلي الرقابي النظام

 المال سوق في المسجلة الكبرى 300 ال الشركات بالزام كان موجه القرارات هذه أهم احد
 وعـدد  أعضـائها  استقاللية خالل من سواء)المراجعة  لجان دور وتفعيل تنظيم بإعادة االسترالية
   .الخ ...السنة خالل المقابالت

 بقيـة  أن حـين  في ومرونة، إلزاما اقل لها القرارات الموجهة كانت التالية 200 ال الشركات
 قـوانين  بتطبيق قامت إذا بعرض ما فقط مطالبة كانت الصغيرة المدرجة  1300 ال الشركات

 .الماليـة  قوائمهـا  فـي  األسـباب  عرض من البد تطبيقها عدم حال وفي ال، أم المراجعة لجان
ـ  إلزامهـا  مـابين  المراجعة، قوانين صرامة في التفاوت لهذا نتيجة  الكبـرى  الشـركات  ىعل

 الغير للشركات األرباح جودة عن باإلجابة تهتم و هذه الدراسة تفترض .الصغرى على ومرونتها
 الدراسات في مستخدمة نماذج بتطبيق بالشركات الملزمة مقارنة القوانين هذه تطبيقب ملزمة
  .بهاالتالعب  و األرباح ثبات مقاييس األرباح و جودة لقياس السابقة

 لتطبيـق  التالية السنوات في تناقصت قد الصغيرة للشركات األرباح جودة أن أظهرت جالنتائ 
  .األرباح جودة في ملحوظا تطورا أظهرت والتي الكبيرة مقارنة بالشركات القوانـين

 تطبيـق  تكلفة بارتفاع التعذر بان القوانين هذه مثل بسن للمعنيين واضحة رسالة تعطي النتائج 
 علـى  يكـون  أن األحوال من حال بأي يمكن ال الصغيرة الشركات جعة علىالمرا لجان قوانين
 .الربح جودة و المالية القوائم جودة حساب
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An Abstract of the research: 

Do Small Companies Require More Stringent Audit Committee Rules? 
Evidence from Australia 

Today's audit committees must meet strict criteria and adhere to 
rigid rules. On March 2003, the ASX corporate governance council 
enacted new stringent audit committee rules to be applied for the 
top 300 Australian listed firms and the main function of such rules is 
to safeguard the integrity of financial reports (ASX, 2003). The 
thesis is motivated by the fact that the strength of the governance 
structures declines monotonically as companies get smaller in 
market capitalization. One implied argument put forward by the 
regulators is the cost of implementing the new rules which is stated 
to be onerous for small companies. The thesis examines the quality 
of earnings for firms that are subject to more stringent requirements 
over firms that are subject to less stringent and flexible 
requirements. The results present evidence that the quality of 
earnings, measured by the earnings persistence and the absolute 
level of discretionary accruals, has improved in years subsequent to 
the new rules only for firms that are meeting the new stringent audit 
committee requirement. The empirical results are consistent with 
stringent audit committee rules improving earnings quality and 
provide new insight to regulators, in particular, that earnings quality 
for small firms is of concern. 
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  وراهأبحاث درجة الدكت

 :    اسم المبتعث بدر ناصر الجبر 

 :  جهة االبتعاث جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة ملبورن

 :التخصص العام الحاسب االلي

 :التخصص الدقيق علوم الحاسب لغات برمجة

badernj@gmail.com وسيلة االتصال: 

   :العربية نبذة عن البحث باللغة

 عن طريق استخدام النظم الموزعة)اإلشعاعيالتصميم (تطبيقات الوسائط المتعددة 

النظم الموزعة تعتبر من المواضيع المهمة و الجاذبة النتباه كثير من الباحثين في مجال علوم 
 الكمبيوتر الحالية غير فأجهزة و فائدة تفوق الخيال أهميةو ذلك لما لها من  اآلليالحاسب 

لذا كان من الواجب ايجاد البديل بصناعة  هام الكبيرة بدقة و سرعة عاليتينقادرة على انجاز الم
ولكن مع سرعة التكنولوجيا و المهام المنوطة بها فانه  ،حاسوبية اكبر و اكثر سرعة أجهزة

  .كمبيوتر تواكب التطور و بنفس الوقت تكون متاحة للجميع أجهزةمن الصعوبة بمكان صناعة 

ارتباط اكثر من  إمكانيةفي  كرة النظم الموزعة و التي تتلخص بناء على ذلك ظهرت فو
جهاز حاسوبي لتنفيذ مهمة محددة وذلك بتقسيم العمل بينهم و تجميع النتائج و عرضها 

  .من جهاز واحد أنجزت وكأنهاللمستخدم لتبدو 

  .لوسائط المتعددةهي ا إلنفاذهامن تلك التطبيقات و المهام التي تحتاج عمل جبار 

وذلك  وسائط المتعددة في النظم الموزعةاستخدام ال إمكانيةهذا البحث يشرح و يطبق مدى  
 .و تخفيف التكلفة األداءللمساهمة في تسريع 
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An Abstract of the research: 

Multimedia On Global Grids: A Case Study In Distributed Ray Tracing 

Grid computing, a form of distributed computing, has become a hot 
topic recently. Currently, there are many ways in which Grids are 
being used in order to enhance existing IT infrastructure to better 
utilize distributed resources and data. Grid technology is considered 
to be a very powerful solution to the problem of sharing 
heterogeneous resources including compute resources, data stores, 
and different kinds of services provided by various entities. In this 
paper, we look at applications that make, or could make, good use of 
a distributed computing environment, such as a Grid. We provide 
some background on a selected application, the POV-Ray ray tracer, 
and investigate how it can benefit from running on a Grid. We use 
the Gridbus Resource Broker for scheduling application tasks on a 
Global Grid. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث محمد حمد الزميع 

 :  جهة االبتعاث كلية الملك فهد األمنية  –وزارة الداخية 

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة كوينزالند للتكنولوجيا 

 :التخصص العام تكنولوجيا المعلومات 

 :التخصص الدقيق أمن المعلومات

alzomai@gmail.com  وسيلة االتصال: 

   :نبذة عن البحث باللغة العربية

 طرق إدارة الهوية والتحقق من صحتها في أنظمة البنوك عبر االنترنت

الطرق األولى التي تستخدم إلدارة الهوية والتحقق من صحتها في أنظمة البنوك عبر االنترنت 
اقات األمنية بينما الحلول الحديثة تضم أساليبا للتحقق من كل عملية بنكية تعتبر عرضة لإلختر

  . وذلك باالستفادة من قنوات االتصال األخرى المنفصلة عن االنترنت

هذه الورقة العلمية تشرح تجربة علمية تم فيها استخدام بنك افتراضي وذلك الختبار أمن إحدى 
  .تراقاتهذه الطرق والتحقق من سالمتها من االخ

خلصت الورقة إلى أنه في الوقت التي تحمي فيه هذه الطريقة من العديد من االختراقات 
األمنية إال أنها الزالت عرضة ألنواع أخرى واضحة من االختراقات السهلة والتي من الممكن 

األمني، كذلك تعطي الورقة بعض النصائح  االختراقاستغاللها مع التطور الحالي ألساليب 
   .ين الحلول الحالية لتالفي هذه االختراقات األمنيةلتحس

An Abstract of the research:  

An Experimental Investigation of the Usability of Transaction 
Authorization in Online Bank Security Systems 

Authentication and identity management in the early online banking 
implementations were found to be vulnerable to various attacks such as 
phishing. Current state-of-the art solutions include methods for re-
authenticating users via out-of-band channels for each transaction. This 
paper describes an investigation of the security of one such solution. 
The investigation concludes that it protects against certain attacks 
while still being vulnerable to other obvious attacks. In the near future, 
it is expected that the remaining vulnerabilities will be exploited as the 
attackers get more sophisticated. Possible ways of protecting. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث عياده بن عايد بن جمعان العنزي

 :  جهة االبتعاث وزارة التعليم العالي

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة سينز ماليزيا

 :التخصص العام الهندسة

 :التخصص الدقيق تالكهرباء و االلكترونيا

ealanezi@yahoo.com وسيلة االتصال: 

   :نبذة عن البحث باللغة العربية

 الكشف عن األعطال بدقة في خطوط الضغط العالي باستخدام الشبكات العصبية

لعالي أصبح ذو أهمية إن تحديد مواقع األعطال بعد حدوثها في شبكة خطوط النقل للضغط ا
خاصة في تطبيقات حماية خطوط النقـل و لتحسـين الخطـوات الالزمـة لفحـص و صـيانة       

  .الشبكات في الفترة ما بعد حصول العطل

لقد بات تحديد مكان العطل باستخدام الطرق التقليدية من الصعوبة بمكان و ذلك لسرعة فصل  
  . على مكان العطلالقواطع للدائرة الكهربائية و عدم ترك ما يدل 

فاعلية الكشف الدقيق عـن أمـاكن    فيأثبتت نتائجها ) RBFNN(تطبيقات الخاليا العصبية 
 .تلك األعطال في خطوط النقل العالي

An Abstract of the research: 

Accurate Fault Location of EHV Teed Feeder using RBFNN 

This paper presents a new technique of accurate fault location system 
using artificial neural networks (ANN) for EHV teed feeder transmission 
lines. This technique utilizes voltage and current waveforms from one 
side of the three branches of the network to determine the accurate 
fault location. Variety of fault conditions are analyzed, trained and 
tested by the radial basis function neural network (RBFNN) using 
MATLAB. Fault detection, branch determination, fault classification and 
fault location are practiced. Results are obtained from training and 
testing of RBFNN and using ATP-EMTP for simulation of faulted data 
from a 500KV teed feeder transmission system. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث عباد بن محمد العباد 

 :  جهة االبتعاث جامعة الملك سعود 

 : اسم الجامعة المبتعث إليها جامعة كوينزالند 

 :التخصص العام اللغويات التطبيقية  

 :التخصص الدقيق تطبيقات الكمبيوتر في تعليم اللغة  

al3abbad@gmail.com وسيلة االتصال: 

   :نبذة عن البحث باللغة العربية

لنمط التعليم التقليدي  جليزية كبديلتجربة إدخال تطبيقات الكمبيوتر في برامج تعليم اللغة اإلن
 في المملكة العربية السعودية

البحث عبارة عن تجربة استخدام وسائل تكنولوجية  جديدة  لتعليم اللغة اإلنجليزية في 
تم تصميم واختيار مجموعة من برامج الكمبيوتر بعضها مربوط باإلنترنت وتم  وقد .السعودية

التجربة نتج عنها نجاح . لتعليم اللغة اإلنجليزية في السعودية تطبيقه كبديل للطريقة التقليدية
  :ملحوظ في أمرين مهمين

 .تحسن في األداء ومخرجات تعليم اللغة اإلنجليزية باستخدام التكنولوجيا الجديدة .1

تحسن في انطباعات الطالب عن تعلم اللغة اإلنجليزية والزيادة اإليجابية في دوافعهم  .2
 . من عقدة كره اللغة اإلنجليزية كمادة تعليم إجبارية لتعلم اللغة والتخلص

An Abstract of the research: 

ASSISTED LANGUAGE LEARNING (CALL) -INTRODUCING COMPUTER
INTO TRADITIONAL EFL PROGRAMS IN SAUDI ARABIA 

The study explored alternative methods and technologies in 
teaching English in the context of Saudi Arabian schools. The 
researcher designed and selected various computer programs to use 
in English language teaching in a communicative learning fashion as 
an alternative to the traditional teaching methods in Saudi Arabia. 
The study resulted in improvement in two variables: 

1. The students’ performance in language learning. 

2. Improvement in students’ attitudes toward learning English as a 
foreign language. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث عبداهللا بن دريع عبداهللا العنزي

 :  جهة االبتعاث وزارة التجــارة والصناعة

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة سيـدني

 :التخصص العام الطفيليات البيطرية

 :التخصص الدقيق مناعة الطفيليات

Alanazi_1@hotmail.com  وسيلة االتصال: 

   1/نبذة عن البحث باللغة العربية

منطقة بعض األدوية البيطرية في دراسة عن انتشار الطفيليات الداخلية للخيول ومقاومتها ل
  بالمملكة العربية السعودية الرياض

الداخليـة للخيـول وكـذلك    الطفيليات  انتشارهدفت هذه الدراسة لوضع معلومات أساسية عن 
تقدير مناعة ثالثة أنواع من األدوية البيطرية المستخدمة في المملكة العربية السعودية ومقاومـة  

مـن شـهر سـبتمبر     ةالفترهذه الدراسة بمنطقة الرياض خالل  أجريتوقد . لها تالطفيليابعض 
ـ    414م، وقد شملت فحـص  2006إلى شهر ديسمبر من العام  ن عشـرة  رأس مـن الخيـول م

% 46.2إسطبالت بطريقة ًعد البيض وزراعة اليرقات والتشريح، وقد أظهرت النتائج أن أكثر من 
، % 43.2من الخيول مصابة بطفيل سترونجيلديز ويستري متبوعا ببيوض األسترونجيلس بنسـبة  

،  وأمــا الباراســكارس إكيوريــوم   %30.4كــذلك أألوكســيريوس أكــواي بنســبة    
 11أما بالنسبة لتشريح الخيـول فقـد وجـد أن    %. 13.4ساي بنسبة والتريكوسترونجيلس أك

بطفيـل  سـترونجيلديز   : حصانا بالنسب التالية 17رأس من الخيل مصاب  بالطفيليات من أصل 
أألوكسـيريوس   ،%29، أسترونجيلس فيلغـارس  %41، الباراسكارس إكيوريوم %53ويستري 

علـى التـوالي، أمـا بقيـة     % 12و % 23.5أكواي والتريكوسترونجيلس أكسـاي بنسـبة   
الطفيليات فقد وجدت في حصان واحد فقـط  وشـملت هيبرونيمـا مسـكي وهيبرونيمـا      

. خيـول  6ميغاستوما  والسيتاريا، أما بنسبة ليرقة الجاستروفيلس انتينستاليس فقد وجدت في 
كما أظهرت الطفيليات مقاومة لدواء األوكسي بينزميـدوزول، ولـم تسـجل مقاومـة لـدواء      

 .لمورنتال و اإلفريمكتينا
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An Abstract of the research/1 

 The prevalence of intestinal parasites of horses and anthelmintic
resistance in Riyadh region, Saudi Arabia, 2006. 

This study aimed to provide data on the occurrence of internal 
parasite infection in horses in Saudi Arabia as a basis for developing 
parasite control strategies. We conducted post-mortems on 17 
horses from September to December 2006 in the Riyadh region, 
Saudi Arabia. Eleven out of 17 horses were infected with intestinal 
parasites with an infection rate of 65%. Infections with eight 
nematode species and larvae of Gastrophilus intestinalis were found. 
The most prevalent parasites were Strongyloides westeri (53%) and 
Parascaris equorum (41%) followed by Strongylus vulgaris (29%). 
Oxyuris equi and Trichostrongylus axei were less common at (23.5%) 
and (12%), respectively. Gastrophilus intestinalis larvae were 
recovered from 6 horses (35%). Habronema muscae, Habronema 
megastoma and Setaria equine were found in one horse only. The 
husbandry in Saudi Arabia appears to be conducive to parasites 
transmitted in stables or by insects rather than pasture.  

  2/نبذة عن البحث باللغة العربية

دراسة حقلية لمقاومة ديدان السياثوستوم في الخيول  في والية نيو ساوث ويلز األسترالية 
  .لبعض األدوية البيطرية

الخيول األسترالية ببعض الطفيليات المعوية والتي  إصابةهذه الورقة معلومات حديثة عن قدمت 
تسبب خسائر اقتصادية لمزارع الخيول في استراليا خالل شهر يناير وحتى شهر يوليو من العام 

 انتشاراألشمل في والية نيو ساوث ويلز  التي  تحدد هي  ةالدراس هذه م، وتعد2007
وية التي تصيب الخيول على مدار ستة أشهر، وقد أوضحت التجارب التشريحية الطفيليات المع

مختلفة ومتفاوته من الطفيليات المعوية،  بأنواعصابتها ارأسا من الخيول في الوالية ب 31 على 
كان تواجد طفيل من السياثوستوم المقاوم لعدد واسع من األدوية البيطرية في  أخطرهاإال أن 

لعام كامل وتعطي تفاصيل متكاملة عن هذه  ةالدراسسوف تمتد هذه  و. لرأسا من الخي 18
المناسبة للسيطرة  االقتراحاتالطفيليات وانتقالها في الفصول المختلفة من السنة وتضع 

 .عليها
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An Abstract of the research/2 

A field study on the anthelmintic resistance in cyathostomins of 
orses in NSW, Australh 

Gastrointestinal parasites of horses are of economically significance 
in Australia. This study aimed to provide baseline data on the 
prevalence of internal parasite infection horses in NSW. From the 
period of January 2007 to August 2008, 64 horses were examined for 
internal parasites at post-mortem. Parasites were collected from 
gastrointestinal organs, cleared by lactophenol and identified by 
using the keys of Lichtenfels 1975 and 1998. Of the 64 horses 
examined, 29 (61%) were infected with internal parasites. 32 species 
of gastrointestinal parasites were found in this study. These 
included 28 nematode species: 21 species of cyathostomins were 
recovered and the five most prevalent species were Cylicocyclus 
nassatus , Cyathostomum catinatum , Cylicostephanus goldi, 
Cylicocyclus ashowrthi and Cylicostephanus longibursatus, 
respectively. Also, five species of large strongyles and each species 
of ascarida, oxyurida and habronematids. Two species of 
Anoplocephala and one Gastrophilus intestinalis larvae were 
recovered.  
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  3/نبذة عن البحث باللغة العربية

  مقاومة طفيل السياثوستوم  ألدوية البنزيميدزول

طفيل السياثوستوم الذي يصيب الخيول  واسع المقاومة لعدد كبير من األدوية البيطرية 
ة مدى مقاومة هذا الطفيل تهدف إلى معرف ةالدراسوخصوصا مجموعة البنزيميدزول، ولهذا فأن 

من األدوية البيطرية وهي مجموعة البنزيميدزول والمورنتال واإلفريمكتين، وكذلك  أنواعلثالثة 
حاليا وهو  دالمتواجمعرفة تكرار دورة الحياة لطفيل السياثوستوم  بعد المعالجة بالدواء الفعال 

طفيل  الباراسكارس إكيوريوم الذي اإلفريمكتين، كذلك معرفة فعالية اإلفريمكتين للقضاء على 
حصانا  226تجاوز عامها األول، تم أجراء الدراسة على تدي بحياة الخيول الصغير التي لم يؤ

من عشرة مزارع مختلفة في والية نيو ساوث ويلز، وقد أظهرت النتائج فشل مجموعة 
مزارع على  3و  10البنزيميدزول والمورنتال في القضاء كليا على طفيل السياثوستوم في 

التوالي، أما  دواء اإلفريمكتين فكان في غاية الفعالية ولم تسجل مقومة تذكر للطفيل، كما 
لقضاء على  طفيل  في ا لفعاليته، أما بالنسبة ةمتواصلفعاليته ألكثر من ثمانية أسابيع  امتدت

قد تراجعت  الباراسكارس إكيوريوم في المهور الصغيرة  فقد فشلت مما يوحي بأن فعاليته
 .المتكرر والعشوائي لالستخدامنسبة 

An Abstract of the research/3 

A field study on the anthelmintic resistance in cyathostomins of 
horses in NSW, Australia 

Horse cyathostomins resistant to anthelmintics have been 
recognized for more than four decades as a limit to control.  The 
objectives of this study were to investigate the level resistance in 
cyathostomins to the commonly used anthelmintics on the 
Australian market (Oxibendazole (OBZ), Morantel (MOR) and 
Ivermectin (IVM) perform faecal egg count reduction tests (FECR) 
testing egg counts before and 10–14 after days treatment at 
recommended dose rates. The trial was carried out from November 
2007 to February 2008. A total of 226 horses from 10 different horse 
properties across a wide geographical area of NSW, Australia. The 
majority of larvae recovered from faecal cultures were 
cyathostomins, resistance to OBZ and MOR were present but not to 
IVM, also the results show that the ERP following treatment with IVM 
was more than 8 weeks. Efficacy of IVM to reduce Parascaris 
equorum eggs failed in 2 foals indicating that there is no reduction 
in the efficacy of IVM. 
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   4/نبذة عن البحث باللغة العربية

  لألدوية البيطرية  طفيل السياثوستوم مقاومة

ألدويـة البيطريـة   طفيل السياثوستوم الذي يصيب الخيول  واسع المقاومة لعـدد كبيـر مـن ا   
تهدف إلى معرفة مدى مقاومة هذا الطفيل  ةالدراسوخصوصا مجموعة البنزيميدزول، ولهذا فأن 

من األدوية البيطرية وهي مجموعة البنزيميدزول والمورنتـال واإلفـريمكتين وكـذلك     أنواعلثالثة 
حاليا وهـو   دالمتواج معرفة تكرار دورة الحياة لطفيل السياثوستوم  بعد المعالجة بالدواء الفعال

اإلفريمكتين، كذلك معرفة فعالية اإلفريمكتين للقضاء على طفيل  الباراسكارس إكيوريوم الذي 
  .تجاوز عامها األولتدي بحياة الخيول الصغير التي لم يؤ

حصانا من عشرة مزارع مختلفة في والية نيو ساوث ويلـز، وقـد    226الدراسة على  جراءإتم  
ل مجموعـة البنزيميـدزول والمورنتـال فـي القضـاء كليـا علـى طفيـل         أظهرت النتائج فش
مزارع على التوالي، أما  دواء اإلفريمكتين فكان في غاية الفعاليـة   3و  10السياثوستوم في 

ـ    امتدتومة تذكر للطفيل، كما اولم تسجل مق ة، أمـا  لفعاليته ألكثر من ثمانيـة أسـابيع متواص
طفيل  الباراسكارس إكيوريوم في المهور الصـغيرة فقـد    لقضاء على في ا لفعاليتهبالنسبة 

 .المتكرر والعشوائي لالستخدامفشلت مما يوحي بأن فعاليته قد تراجعت نسبة 

An Abstract of the research/4 

A field study on the anthelmintic resistance in cyathostomins of 
horses in NSW, Australia 

Horse cyathostomins resistant to anthelmintics have been recognized 
for more than four decades as a limit to control.  The cyathostomins 
resistances to benzimidazoles (BZ) are the most prevalent and 
widespread. The objectives of this study were to investigate the level 
resistance in cyathostomins to the commonly used anthelmintics on the 
Australian market (Oxibendazole (OBZ), Morantel (MOR) and Ivermectin 
(IVM) perform faecal egg count reduction tests (FECR) testing egg 
counts before and 10–14 after days treatment with (OBZ), morantel 
(MOR) and (IVM) at recommended dose rates and to investigate the 
eggs reappearance period (ERP) following treatment with IVM. The trial 
was carried out from November 2007 to February 2008. A total of 226 
horses from 10 different horse properties across a wide geographical 
area of NSW, Australia. The majority of larvae recovered from faecal 
cultures were cyathostomins, resistance to OBZ and MOR were present 
in 10 and 3 properties, respectively and also the results show that the 
ERP following treatment with IVM was more than 8 weeks. We also 
determined the presence of Parascaris equorum eggs to IVM in foals. 
Efficacy of IVM to reduce Parascaris equorum eggs failed in 2 foals 
indicating that there is no reduction in the efficacy of IVM. 
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  رجة الدكتوراهأبحاث د

 :    اسم المبتعث سالم ال عمر يحي بن محمد

 :  جهة االبتعاث جازان جامعة

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  سيدني جامعة

 :التخصص العام المعلومات علم

 :التخصص الدقيق شبكات

aalsalem.m@gmail.com لوسيلة االتصا: 

   /1:نبذة عن البحث باللغة العربية

  تصميم ودمج شبكة السنسورات مع شبكة الجيل الثالث من الجوال

 يسـاعد  لالجـوا  مـن  الثالث الجيل باستخدام البيانات نقل في جديدة فكره يقدم البحث هذا
 .للطاقه استهالك وبأقل تكلفه بأقل المحدد الوقت في بياناتها في ايصال السنسورات شبكة
 الرسائل واستخدم االهتمام يستدعي أمر الجواالت من الثالث الجيل مع السنسورات شبكة دمج

 يمكـن  وأيضا الوقت نفس في عليها الحصول للمستخدم تتيح البيانات لهذه ناقلك الوسائط
 .المناسب القرار اتخاذ سرعة في يساعد إضافي حلك االيميل طريق عن البيانات هذه إيصال

An Abstract of the research/1 

An Interoperability Framework for Sensor and UMTS Networks 

This paper contributes to this effort by introducing a new framework 
for movingdata from a sink to the user at a low cost and power, 
using the Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), 
which is standard for the Third Generation Mobile System (3G). Much 
of the research on sensor networks focuses on issues such as power 
consumption, self-organization, routing, and communication 
between sensors and the sink. On the other hand, there is little 
research on facilitating communication between a sink and the user. 
The integration of the mobile network infrastructure and sensor 
networks will reduce the cost of building new infrastructure 
and enable the large-scale deployment of sensor networks. 
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  /2نبذة عن البحث باللغة العربية

ستخدام امن نوع من البيانات المرسلة في شبكة السنسورات ب أكثرضمان جودة خدمات 
 األولويةالكيو ذات 

 وتطوير ، تالشبكا مجال في االخيره السنوات في منفرد باهتمام حظيت  السنسور شبكات
 االتصـاالت  مجال في وخاصة العمل من الكثير ويحتاج بكرا مازال تناسبها التي البروتوكوالت

 .الحقيقة
  . وقتها في البيانات إيصال نضمن لكي الكيو من مناسبة أنواع إضافة

 الكيـو  مـن  نـوعين  االعتبـار  فـي  خذاأل تمو الكيو في التأخير حساب تم البحث هذا في 
 ومقارنة فعليا لتأخيرا أساس على /M/D 1 من خاصة نوعيه هي والتي /M/G. وقت وحساب
 .البرمجية اةكالمحا بنتائج الرياضية المعادالت من الناتجة النتائج

 
An Abstract of the research/2 

Providing QoS Guarantees to Multiple Classes of Traffic in Wireless 
Sensor Networks 

Recent advances in miniaturization and low power design have led 
to a flurry of activity in wireless sensor networks. However, the 
introduction of real time communication has created additional 
challenges in this area. The sensor node spends most of its life in 
routing packets from one node to another until the packet reaches 
the sink. In other words, we can say that it is functioning as a small 
router most of the time. Since sensor networks deal with time-
critical applications, it is often necessary for communication to meet 
real time constraints. However, research dealing with providing QoS 
guarantees for real time traffic in sensor networks is still in its 
infancy. In this paper, an analytical model for implementing Priority 
Queueing (PQ) in a sensor node to calculate the queueing delay is 
presented. The model is based on M/D/1 queueing system (a special 
class of M/G/1 queueing systems). Here, two different classes of 
traffic are considered. The exact packet delay for corresponding 
classes is calculated. Further, the analytical results are validated 
through an extensive simulation study. 
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   :/3نبذة عن البحث باللغة العربية

 ستخدام امن نوع من البيانات المرسلة في شبكة السنسورات ب أكثرضمان جودة خدمات 
 )رواند روبن(طريقة البولنق المحدودة 

 فكـره  تقـديم  يتم وهنا ،خاصه وبمواصفات الشبكات من جديد جيل تقدم السنسور شبكات
 فـي  التكنيـك  هـذا  اسـتخدام  فيها يتم مره أول وهي آيو البول ستخدماب ومميزه جديدة
 البيانـات  /M/D مـن  خاصه نوعيه إيصال نضمن لكي الكيو من النوع هذا اضافة و.  السنسور

  .وقتها في
 مـن  نوعين االعتبار في اخذ تم1 اساس على الكيو في التأخير حساب تم البحث هذا في 

 بنتائج الرياضيةM/G/1. المعادالت من الناتجة النتائج ومقارنة فعليا التأخير توق وحساب الكيو
 .البرمجية المحاكاة

 

An Abstract of the research/3 

On the Provisioning of Guaranteed QoS in Wireless Sensor Networks 
through Limited Service Polling Models 

Data gathering in a timely and reliable fashion has been a key 
concern in wireless sensor networks particularly related to military 
applications. The introduction of real time communication has 
created additional challenges in this area with different 
communication constraints. Since sensor networks represent a new 
generation of time-critical applications, it is often necessary for 
communication to meet real time constraints. However, research 
dealing with providing QoS guarantees for real time traffic in sensor 
networks is still immature. To provide guaranteed QoS in WSN, this 
paper presents a novel analytical model based on limited service 
polling discipline. The proposed model implements two queues in a 
sensor node which are being served according to round robin 
service. The model is based on M/D/1 queueing system (a special 
class of M/G/1 queueing systems), which takes into account two 
different classes of traffic in a sensor node. The exact queueing 
delay in a sensor node for corresponding classes is calculated. 
Further, the analytical results are validated 
through an extensive simulation study. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث بندر بن دخيل جنادي

 :  جهة االبتعاث وزارة الداخلية

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة نيو إنجالند

 :التخصص العام إدارة الخدمات الصحية  

 :التخصص الدقيق الخدمات الصحية  إدارة 

b_jannadi@hotmail.com وسيلة االتصال: 

   :نبذة عن البحث باللغة العربية

دراسة لمستشفيات وزارة الصحة بمنطقة  :بسالمة المرضى آراء األطباء حول مواضيع متعلقة
 الرياض بالمملكة العربية

األخطـاء الطبيـة    بالرغم من التطور الحاصل في الخدمات الصحية إال أن أعداد حوادث :دمةمق
ثالثون ألف مريض يموتون سـنويا فـي المملكـة    هناك فعلى سبيل المثال  في ازدياد ملحوظ

يـتم   مع معدل سكاني أقـل  و ية، وفي الملكة العربية السعوديةالمتحدة بسبب األخطاء الطب
  .حالة خطأ طبي سنويا 8000ل قرابة تسجي

سالمة المرضى مـن وجهـة نظـر     علىيهدف هذا البحث إلى التعرف على العوامل المؤثرة  
.أطبــــــاء وزارة الصــــــحة العــــــاملين فــــــي منطقــــــة الريــــــاض

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحـث، وقـد تـم جمـع      :طرق البحث
، وذلـك بتوزيـع   2008إلى شـهر مـارس    2007بيانات الدراسة خالل الفترة من شهر ديسمبر 

طبيب في عشر مستشفيات من مستشفيات وزارة الصحة فـي   774إستبانات الدراسة على 
ــتجابة        ــبة االس ــت نس ــعودية، وكان ــة الس ــة العربي ــاض بالمملك ــة الري %.58منطق

خلصت نتائج الدراسة إلى أن أكثر عشرة أسباب تؤدي إلى األخطاء الطبيـة وتـؤثر    :النتائج
النقص في أعداد الطاقم الطبي، قلة وعي وثقافة المـريض، قلـة   : لى سالمة المرضى هيع

استجابة المريض لتعليمات الطبيب، ازدحام المستشفيات بالمرضى، إخفاء المـريض لمعلومـات   
تتعلق بالمرض، طول ساعات العمل، ضعف التنسيق بين أقسام المستشفى المختلفة، قلة التعليم 

كما توصـلت الدراسـة    .ر للطاقم الطبي، قلة المستلزمات الطبية، وقلة األدويةوالتدريب المستم
بـرامج  لمستشفيات بموضوع سـالمة المرضـى و  إلى عدم وجود اهتمام من قبل اإلدارة العليا با

  .التدريب المتعلقة بسالمة المرضى
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An Abstract of the research: 

tient Safety: A Case Study of Clinicians' Perception of Issues In Pa
Public Hospitals In Riyadh Region, In Saudi Arabia 

Introduction: Although delivery of healthcare services has improved 
significantly, the number of serious medical errors continues to rise. 
For instance, 30,000 patients in the UK die every year because of 
medical errors. In Saudi Arabia, with a much smaller population 
base, the number of medical errors reported every year is around 
8,000. This research aims to determine the perceptions of clinicians 
regarding risk factors that undermine patient safety in the hospitals 
run by Ministry of Health, in Riyadh region. 

Methods: Descriptive survey method using self-administered 
questionnaires during December 2007 to March 2008. A total of 774 
questionnaires were distributed to physicians working in ten 
randomly selected hospitals in Riyadh region. The response rate was 
58%. 

Results: Results showed the top ten factors which were perceived to 
risk patient safety were: shortage of medical staff, low level of 
patient education, lack of patient compliance, overcrowding of 
patients, concealment of personal information by patients, long 
working hours, poor coordination between hospital departments, 
insufficient continuous medical education and training, shortage of 
medical supplies, and shortage of drugs. Results also revealed that 
there is a low commitment by hospital managers to patient safety 
and related training programs. 
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  أبحاث درجة الدكتوراه

 :    اسم المبتعث محمد حبيب مفرح الخالدي

 :  جهة االبتعاث ارامكو السعودية 

 :لجامعة المبتعث إليها اسم ا جامعة أدليد

 :التخصص العام هندسة بترول  

 :التخصص الدقيق تفاعل األحماض العضوية مع الصخور الكلسية

mohammed.alkhaldi@student.adelaide.edu.au وسيلة االتصال: 

   :عربيةنبذة عن البحث باللغة ال

 تفاعل حمض الليمونيك مع الكالسايت

لكن نظرا   ،البترول آبار إنتاجاألحماض استخداما في تحفيز  أكثرحمض الكلوريك يعتبر من 
خصوصا  اإلنتاج أنابيب تآكلكتحفيزه لعملية  كل التي غالبا ما تصاحب استخدامهلكثرة المشا

  .  تخدامها كبديل لحمض الكلوريكقد جرى اس  أخرىفان أحماض  عند درجات حرارة عالية

) كندا وفنزويال( العالم أنحاءالبترول في مناطق من  آبارحمض الليمونيك قد استعمل في تحفيز 
ك تفاوتا في نتائج هذه هنا أن أظهرتاألبحاث التي تناولت هذه التطبيقات الحقلية  و

مض الليمونيك بينما نتائج مشجعة على استخدام ح تبعض هذه التطبيقات أظهرف التطبيقات
  .عدم فاعلية هذا الحمض أظهرتبعض هذه التطبيقات 

الليمونيك في تحفيز ابار لية عن مدى فاعلية حمض يهذه الورقة العلمية تقدم دراسة دقيقة وتفص
تم دراسة تفاعل حمض الليمونيك مع الصخور الكلسية وتم من خالل هذه الدراسة  و قد ،البترول

وكذلك تم   ح تطبيقات حمض الليمونيك الحقليةة التي تساعد على نجاتحديد العوامل الهام
عدم فاعلية حمض الليمونيك وكيفية التغلب على هذه  إلىالتي تؤدي  األسباب أهمتحديد 
 .األسباب
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An Abstract of the research: 

citric acid reaction with calcite 

The reaction of citric acid with calcite was investigated using the 
rotating disk apparatus. The effects of disk rotational speed, system 
pressure, and presence of magnesium and ferric ions on this 
reaction were examined. Scanning electron microscope (SEM) was 
also used to characterize the surface of the calcite disks at the end 
of each experiment. 

The reaction of citric acid and calcite is mass-transfer limited up to 
500 rpm. The reaction rate of citric acid–calcite is limited by the 
precipitation of calcium citrate on the surface, especially at 
atmospheric pressure. Increasing the system pressure from 1000 to 
1500 psi has no significant effect on the dissolution rate of calcite. 
The diffusion coefficient of 7.5 wt% citric acid in the presence of 
calcium citrate and calcium ions is 4.5E −6 cm2/s at 50◦C and 1000 
psi. The presence of magnesium ions in citric acid solutions results 
in higher concentration of calcium ions in solution.            Calcium 
citrate forms only on the disk surface, but not in the bulk solution. 
The morphology of the calcium citrate layer is dependent on the 
rotational speed of the calcite disk. More calcium citrate 
precipitation occurs at high disk rotational speeds, above 500 rpm, 
and at system pressures less than 100 psi. Calcium citrate appears 
to precipitate as feathery aggregates of radiating platy crystals on 
the surface of calcite. 
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  أبحاث الزمالة

 :    اسم المبتعث محمد عبداهللا دايل الشمراني

 :  جهة االبتعاث وزارة الصحة

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  مستشفى أدليد الملكي التابع لجامعة أدليد

 :التخصص العام از الهضميباطنة وأمراض الجه

 :التخصص الدقيق أمراض الكبد ومناظير متقدمة

mshumrany@hotmail.com وسيلة االتصال: 

  1/نبذة عن البحث باللغة العربية

  في عمليات تنظير القولون مادة البنثروكس استخدام

مادة البنثروكس كعالج مسكن  استخداموف أقوم بتقديمه عن يتلخص البحث العلمي الذي س
ومخدر أثناء عملية تنظير القولون ومدي فعاليتها وجدواها مقارنة بمادة الفنتانيـل والميـدازوالم   

وخصوصـا   خطيـرة جانبيه  آثاروالتي تستخدم عادة في عملية تنظير القولون وقد تكون لها 
 . ز التنفسيالجها أمراضالمرضى الذين يعانون من 

An Abstract of the research /1 

In held Methoxyflurane as patient controlled 

This research included using of Methoxyflurane in colonoscopy 
procedures instead of Fentanyl and Midazolam which might be 
associated with serious side effects specially patients with 
respiratory disease. 

 2/نبذة عن البحث باللغة العربية

 طرق عالج سرطان الكبد في مستشفى أدليد الملكي

يتلخص البحث العلمي الذي سوف أقوم بتقديمه عن مرض سرطان الكبد في والية جنوب 
المستجدات  آخر إليضافه باال الماضية أعوامانتشاره خالل العشرة  أسباب أهماستراليا وعن 

  .في عالج مرض سرطان الكبد

An Abstract of the research/2 

Treatment of Hepatoma in Royal Adelaide Hospital 

This research included the experience of Royal Adelaide Hospital in 
Diagnosis and treatment of Hepatoma over the last 10 years. 
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  لزمالةأبحاث ا

 :    اسم المبتعث مشعل بن مسفر السيالي

 :  جهة االبتعاث وزارة الدفاع والطيران

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  مستشفى آل فريد

 :التخصص العام الجراحة العامة

 :التخصص الدقيق جراحة الحوادث واإلصابات

abuosamah123@hotmail.com وسيلة االتصال: 

  :نبذة عن البحث باللغة العربية

  في حاالت الحوادث معاءاألطرق تشخيص وعالج إصابات 

في حاالت الحوادث هي دراسة طبية علمية  معاءاألاحدث طرق تشخيص وعالج إصابات 
 278دد مشاركة نخبة من المختصين في عالج حاالت الحوادث في مدينة ملبورن وشملت عب

  . لألمعاء إصابةحالة 

كانت نتيجة الدراسة أن التدخل الجراحي لهذه الحاالت يعتمد بشكل أساسي على التشخيص 
وهذا  ،األشعة التلفزيونية في وقت قياسياإلكلينيكي واستخدام متزامن لألشعة المقطعية و

 .العالمية يؤدي إلى تقليل المضاعفات والوفيات بشكل أفضل مما هو موجود في األبحاث
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An Abstract of the research: 

The incidence of Blunt Bowel and Mesenteric injury (BBMI)  

BACKGROUND: The incidence of Blunt Bowel and Mesenteric injury 

(BBMI) has increased recently in blunt abdominal trauma and this is 

possibly due to an increasing number of high speed motor accidents 

and the use of seat belts.  

OBJECTIVE: In this study we sought to identify the factors 

determining the time of surgical intervention affecting the outcome 

of the patient with BBMI . 

 METHODS: A retrospective study review of 278 consecutive patients 

who presented to the Alfred trauma centre with blunt bowel and 

mesenteric injuries over 6 years. 

RESULTS: 278 patients with BBMI 66% male, 34% female .80% of the 

patients underwent a laparotomy, 17% of patients were treated 

conservatively and 3% were diagnosed post-mortem. The times from 

admission to laparotomy were: 0-4 hours 67%, 4-8 hours 9%, 8-12 

hours 3%, 12- 24 hours 10%, 24-48 hours 4%, more than 48 hours 

7%respectively.  

CONCLUSION: The timing of surgical intervention is mostly 

determined by the clinical examination and the helical CT scan 

finding in blunt bowel and mesenteric injuries. FAST lacks in 

sensitivity and specificity in identifying bowel and mesenteric 

injuries. Delayed diagnosis of more than 48 hours has higher bowel 

related morbidity but not mortality. 
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  أبحاث الزمالة

 :    اسم المبتعث ياسر راشد الشريف 

 :  جهة االبتعاث وزارة الصحة

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  ملبورنالمستشفى الملكي لألطفال 

 :التخصص العام الجراحة

 :التخصص الدقيق يةجراحة األطفال و المسالك البول

alshareef.yasir@gmail.com وسيلة االتصال: 

  :نبذة عن البحث باللغة العربية

 gubernaculum اتجاه و طول ال  من  يغير    )  سي جي اربي(الناقل العصبي  
 بمادة الكبسيكم  الفئران المعالجة في  

كيس الصفن خالل نزول  إلى Gubernaculumثبت أنه يوجه تحرك ونمو القد أ GFN عصب
  .الخصية

 ضـرورية و االنـدروجينات   CGRPكما اقترح في دراسات سابقة على حد سواء أن  مـادة ال  
كـان   إذااختبار مـا   إلى الدراسةتهدف هذه     ، Gubernaculumنمو ال  و استطالةلحفز 
 نمـو  ئـران المعالجـة بمـادة الكابسـيكم يربـك     خارجيـًا فـي عينـة مـن الف     CGRPحقـن 

ــائج هــذه الدراســة . Gubernaculumال الحســيه  األعصــابانقطــاع  أن إلــىتشــير نت
يربـك   أنالفئـران يمكـن    فـي  CGRPيليهـا حقـن   ) الكابسيكم( يهئبواسطةالموادالكيميا

 .  هيغير اتجاه تحرك أنيمكن  كما  Gubernaculumنموال

An Abstract of the research: 

related peptide perturbs the direction -Exogenous calcitonin gene
treated rats-and length of gubernaculum in capsaicin 

Nerve (GFN) is proposed to control gubernacular migration to the 
scrotum during inguinoscrotal descent. As previous studies 
suggested that both CGRP and androgens are necessary to stimulate 
gubernacular elongation and proliferation, this study aimed to test 
whether CGRP perturbed growth of the gubernaculum by exogenous 
injection in a rat model of GFN blockade with an intact androgen 
pathway. The findings suggest that chemical interruption of sensory 
nerves followed by CGRP injections in rats can perturb gubernacular 
growth and can change the direction of migration Calcitonin gene-
related peptide (CGRP) released from the genitofemoral. 
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  أبحاث الزمالة

 :    اسم المبتعث نواف يحي زكري

 :  جهة االبتعاث والطيران وزارة الدفاع 

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  ديليد الملكيأمستشفى 

 :التخصص العام الجهاز الهضمي وأمراض الكبد

 :التخصص الدقيق العالج

nawafzakary@yahoo.com وسيلة االتصال: 

  :للغة العربيةنبذة عن البحث با

  التي تمنع المرضى الذين أجروا عملية منظار  للقولون من المتابعة الدورية األسباب

في هذا البحث تم مراجعة عدد المرضى الذين عملوا منظار للقولون والذين لديهم زوائد لحميـه  
اسـتراتيجيه لهـؤالء المرضـى     إيجـاد كثيرة العدد وكان الهدف من البحث  أوكبيرة الحجم 

فـي هـذه    الالزمـة  الدورية المتابعةعملية  إتماممنعتهم من  أواألسباب التي تمنعهم  وإيجاد
 العمرية ئةالف أنوقد كانت النتائج  خمس سنوات إليمن ثالث  التوصيةالحاالت  وهي حسب 

 إتمـام مصاحبه قـد تكـون حـائال مـن      أمراضمن المرضى تكون عادة لديهم  الشريحةلهذه 
 سـباب أل المنيـة هناك عدد مهم من المرضى داهمـتهم   وأيضا ،ت المناسبالمناظير في الوق

قبل  الخارجية العيادةن يتم فحص المريض في بأ التوصيةوبناء عليه فقد تم  .قبل الموعد أخرى
هناك جـدل   وأيضا العمرية ئةالفتحدث لهذه  أنالتي يمكن  الجانبية اآلثارعمل المنظار لتجنب 

   .المنظار إعادةعدم ب التوصيةيتم  أن و ذا الجانبمزيد من البحث في ه حول
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An Abstract of the research: 

Up Of Patients Who Undergo Colonoscopic Polypectomy And -Follow
The Royal Adelaide Hospital “Attendance: -Reasons For Non

 ”Experience 

In this study, we reviewed 1328 patients who they had colonoscopy 
in 2000. We identified all patients which had colonic polyp. This 
study focused on the patients who had either large polyp or multiple 
polyps and they did not have follow up colonoscopy.  
There were significant number of patients had severe co-morbidities 
which could cause difficulty to do further follow up or surgical 
management if it does need, and there were significant number of 
patients who died from other unrelated causes We have a 
conclusion, these patients need to have a follow up in the clinic 
before to do any further follow up colonoscopy to avoid any serious 
complication during the procedure, the significant number of death 
needs further study to clarify if this patients need any further 
follow-up or no according to them age. 
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    أبحاث درجة الماجستير

 :    اسم المبتعث ض الشمريئفارس بن عا

 :  جهة االبتعاث وزارة الصحة

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  ولونجونج

 :التخصص العام علوم صحية

 :التخصص الدقيق المعلوماتية الطبية

f5522f@yahoo.com وسيلة االتصال: 

  :بحث باللغة العربيةنبذة عن ال

استعداد العاملين الصحيين لتطبيقات الصحة االلكترونية في المستشفيات الطرفية في  ىمد
 دراسة على المستشفيات الحكومية: السعودية

. من المعروف أن الصحة االلكترونية أصبحت جزء ال يتجزءا من أي منظومة صحية في العـالم 
الصـحيين فـي المستشـفيات     ية واستعداد العـاملين من مدى قابل يهدف البحث إلى التحقق

الطرفية إلى استخدام تطبيقات الصحة االلكترونية حيث من المعـروف أن تطبيقـات الصـحة    
كيفيـة اسـتخدام   فـي  االلكترونية بحاجة إلى تأهيل وتثقيف وتدريب العـاملين الصـحيين   

ر حيوي كخطـوة أولـى   لذلك فأن اختبار مدى استعدادهم أم ،الكمبيوتر في عملهم اليومي
  . قبل البدء في مشاريع الصحة االلكترونية

تم اختيار مستشفى الملك خالد بحائل كأكبر مستشفيات المنطقة، وذلك عن طريق اسـتخدام  
خرجت النتائج لتؤكد وجود نقـص   و موظف لجميع العاملين الصحيين 18 النظرية النوعية لعدد

تبين وجود كما  .في كل األقسام -دعم توفير الحاسبحاد في أجهزة الكمبيوتر، واإلدارة ال ت
بيـوتر  لدى العاملين قابليـة السـتخدام الكم   و احد فقط حصل على تدريب للكمبيوترموظف و

لديهم شعور إيجابي للخوض في تجربة الصـحة   أن ، كمابشرط حصولهم على تدريب كاف
كشف البحـث أن العـاملين   ، كما تدريبات التي تتم في فصول صغيرةااللكترونية، ويفضلون ال

 .الصحيين بحاجة إلى تطوير لغتهم االنجليزية
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An Abstract of the research: 

Health Application in -Health Care Workers Readiness to Adopt E
Regional Saudi Arabia: A Case Study of A Public Hospital 

 
In recent years, there has been an increasing interest in e-health 
worldwide. The aim of this study was to assess healthcare workers’ 
readiness to adopt e- health applications in public hospitals in 
regional K.S.A. The research was  conducted at King Khalid hospital 
in the Hail region. A qualitative method was  used to analyze the 
results of the semi-structured interviews conducted with 18 
healthcare workers. 

It was also identified that none of the respondents had received any 
computer training at their hospital except one. The major obstacles 
for the introduction of e-health applications in this hospital are: lack 
of adequate access to computers, lack of training, limited resources 
and computer is not required to use for work purpose. It appears 
that the healthcare workers of Saudi origin need English language 
courses. However, the healthcare workers are very positive towards 
the introduction of e-health applications and they strongly like to 
receive training in using computers. 
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    أبحاث درجة الماجستير

 :    المبتعثاسم  محمد عبدالرحمن الفارسي

 :  جهة االبتعاث جامعة الملك خالد

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  جامعة كوينزالند

 :التخصص العام أسنانطب 

 :التخصص الدقيق االستعاضة السنية

dr.farsi@gmail.com وسيلة االتصال: 

  :نبذة عن البحث باللغة العربية

أوتدة خزفية للغرسة  استخدام تقنية التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر لصنع تيجان و
 أولية في المعمل  دراسة: السنية

ـ  :األهداف مـن الخـزف   ) Abutment(وركيزتـه  ) Crown(صـناعة تـاج    إمكانيـة م يتقي
)Ceramic (   للغرسـة السـنية)Dental Implant (     باسـتخدام تقنيـة التصـميم والتصـنيع

  .®CEREC3D، باستخدام جهاز )CAD/CAM( اآلليبالحاسب 

أن  (Fracture Strength Test)أثبـت اختبـار قـوة التحمـل حتـى الكسـر        :النتـائج 
  .إحصائيااالستعاضات السنية المصنوعة بالطريقة الجديدة أكثر تحمال بفارق هام 

للغرسـة السـنية بطريقـة     صناعة التيجان وركائزها من الخزف المقوى بالتايتانيم: االستنتاجات
ق التقليدية حيث أنها تمكن مـن  يمكن أن تكون بديل للطر اآلليالتصميم والتصنيع بالحاسب 

 .استبدال السن المفقود بسن صناعي دائم في زيارة واحدة
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An Abstract of the research: 

CAD/CAM to Fabricate Ceramic Implant Abutments and Crowns: A 
Preliminary Vitro Study-In 

Objectives: To evaluate the fabrication feasibility of implant ceramic 
abutments and crowns using the chair-side CAD/CAM, CEREC3D®. 

Results: The mean fracture load (+/- s.d.) for the Ti abutments 
group, was 1.33 kN (+/-0.52); and for the ceramic abutments group, 
2.02 kN (+/-0.95). There was a statistically significant difference 
between the two groups (P<0.05). 

Conclusions: Titanium-reinforced all-ceramic abutment/crown 
combinations can be recommended as an aesthetic alternative for 
the restoration of single implants. In addition, the direct technique 
promises allowing single visit permanent replacement of a missing 
tooth. 
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    أبحاث درجة الماجستير

 :    اسم المبتعث ناهد محمد موسى تركستاني

 :  بتعاثجهة اال العزيز جامعة الملك عبد

 :اسم الجامعة المبتعث إليها  الجامعة العالمية اإلسالمية ماليزيا

 :التخصص العام فنون جميلة       

 :التخصص الدقيق خزف

nahedturk@hotmail.com وسيلة االتصال: 

  :نبذة عن البحث باللغة العربية

 الخزفية العالمية المعاصرة األعمالسالمي وأثره على سمات الخزف اإل

واحد، ولم يقتصر  آنو الغربية في  اإلسالمية برع الفنانون  اليوم في مزج  الثقافة العربية 
الفنية على الفن اإلسالمي وحده بمعزل عن تقلبات الزمن والعصر  بقيم  الرؤيةفي  إبداعهم

وهوية  باإلبداعالجمالية  امعاصرة تمت صياغته إسالمية رؤية فهو جمالية مع تطور الفن الحديث
 . كل فنان

لألعمال الخزفية  ةالتقنيعلى المالمح  أثرتقد  اإلسالميةالحضارة  في أن يأتي موضوع البحث  
و طرق    الزخرفة وأساليبمنتجاتها  أشكالفي  منها اإلسالميةخصوصا   المعاصرة،العالمية 

الضوء  إلقاءاالجابه على هذا السؤال يحقق البحث  هدفه من خالل  وخالل. الصناعة المستخدمة
لها علي أعمال واثر مضمون القيم الجمالية  اإلسالميللفن  والفلسفيةعلى السمات الفنية 

 مازال اإلسالميالفن  أننتائج البحث    تأثبت و.)نوالغربي أوالخزافون العرب ( الفنانين المعاصرة
في الفنون المختلفة بشكل عام و الخزف   للفنانين اليوم أفكاريم على تقد حتى اآلن قادر

 .بشكل خاص 
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An Abstract of the research: 

Features of the Islamic Ceramics 

Surpass today’s artists to mix Arab and Islamic and Western culture 
at the same time. Creativity was not confined to the technical vision 
of Islamic art unit isolated from the vagaries of time and era with 
aesthetic values and development of modern art. It is an Islamic 
contemporaneous aesthetic vision that formulated and creativity 
and identity of each artist. 

Here the research problem appears, the Islamic civilization affect on 
the technical features of the global contemporary ceramics works, 
especially, Islamic pottery in diversity of its products forms, the 
methods of decoration and the way of ceramics industry. Through 
the answer to this question the research achieves its objective by 
shed light on the artistic and philosophical features of Islamic art, 
and the impact of aesthetic contents values on contemporary artists 
works, the Arab potters or Westerners. The search results prove that 
the Islamic Art until now capable of supplying today artists ideas in 
general Arts especially ceramics 
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    أبحاث درجة الماجستير

 :    اسم المبتعث فهد اسعد محمد عثمان

 :  جهة االبتعاث التعليم العالي

 :الجامعة المبتعث إليها  اسم كوينزالند للتقنية

 :التخصص العام تقنية معلومات      

 :التخصص الدقيق تقنية معلومات

F.Othman@Student.Qut.edu.au وسيلة االتصال: 

  :نبذة عن البحث باللغة العربية

 في المملكة العربية السعودية) سبام(تطوير الهيكلية التنظيمية لمكافحة الرسائل االقتحامية 

ختراقية تهديد خطير على القناة الرئيسية لشـبكة اإلنترنـت، وهـو نظـام البريـد      سائل اإللرا
سـتخدام رسـائل البريـد    ن االهتمام فـي ا والمستخدمال يفقد االلكتروني ومن المهم جدا أن 

  .التي هي العمود الفقري لألعمال التجارية والحكومة االلكترونية  اإللكتروني

ـ  ختراقية في اللرسائل اإلا ود بلدان النامية يمكن أن تكون لها نتائج أكثر حدة بسبب عـدم وج
وهناك بعض الحلول التقنية المقترحـة إلدارة البريـد وحمايتـه و     ،األصول المقاومة لهذه الظاهرة

الضروري إيجاد تشـريعات لمقاومـة    من أنه حيث فعالية على هذا النوع من الرسائلالسيطرة ب
  .ختراقيةلرسائل االا

ية فـي المملكـة   بحث  يتحدث عن إنشاء إطار وسياسة عامة لمكافحة الرسائل االختراقهذا ال
لمتقدمـة  التشريعات لبعض الدول ا ةبعض توصيات لهيئات دولية ودراس و يشمل العربية السعودية

التي ساعدت في التوصل إلى توصيات لدعم هـذا اإلطـار المزمـع     في بعض البلدان المختارة
 .العربية السعودية تطبيقه في المملكة
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Spam Policy Framework (ASPF) development for the Kingdom of -Anti
Saudi Arabia 

Spam is a harm threat to the Internet’s main communication 
channel, which is the email system. It is very important that users 
don’t lose interest in using emails, which is the backbone of the e-
business and e-government. Spam in the developing countries can 
have more severe results due to the lack of assets. There are some 
technical solutions proposed to manage spam but in order to 
effectively control spam, it is vital to have sophisticated anti-spam 
legislations. This dissertation talks about the Anti-Spam Policy 
Framework (ASPF) development for the Kingdom of Saudi Arabia. 
Recommendations of international bodies and case studies of spam 
legislations in some selected countries, which helped in reaching the 
recommendations for ASPF in Saudi Arabia, are also discussed. 
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