
�أحد مبادر�ت مركز �لبحوث بكلية �إد�رة �لأعمال تهدف �إلى غر�س وتعزيز 
ثقافة البحث بني الأو�ساط الطالبية يف مرحلة البكالوريو�س والدرا�سات 
العليا، ومتتد اإلى اأع�ساء هيئة التدري�س والباحثني، �سيتم من خالل هذه 

احلملة ن�سر �سعار “اأنا اأحب البحث”. 
Graphic Designer at EF Education First- ت�صميم ريف �لبلوي

استهالل
اآدم���ز  ه��ن��ري  ال�سهير  ال���م���وؤرخ  ي��ق��ول 
يكفي  م��ا  يعرفون  ال��ذي��ن   «  :)1907(
لذا  التعلم.«  كيفية  يعرفون  الذين  هم 
اأحمد  خالدالعديم،  نحن:  منا  رغبة 
ال��ق�����س��ب��ج��ي، م��ح��م��د ب���ن ب���از وط���الل 
العنزي وكيان البلوي وبم�ساعدة طالب 
واإث��راء عقول غيرهم  التعلم  على  العلم 
بنف�س الوقت، قمنا بجمع جهودنا لإنتاج 
البحوث  م��رك��ز  م��ن  ن��ب��را���س«   « ن�سرة 

الدورية الإلكترونية.
و�لم�صدرة   - �لن�صرة  ه��ذه  �صتكون     
اإن �ساء  والإنجليزية -  العربية  باللغتين 
ع�سو  من  طالب،  لكل  تعلم  اأداة   - اهلل 
ن�سط  اأكاديمي  اأي  وم��ن  تدري�س  هيئة 
 �� والن�سرة  والتعلم.  البحث  مجال  في 
اأي�سًا �� �ستكون منبرًا للتعبير عن الأفكار 
يحفز  فعليًا  ونبرا�سًا  بالبحث،  المتعلقة 
الأ�سئلة المهمة والتي �ستكون في اإجابتها 
�� باإذن اهلل �� نافعة لعالم اإدارة الأعمال 

بكافة تخ�س�ساته.
كيان محمد البلوي

ن�صرة اإلكرتونية ت�صدر عن مركز البحوث 
بكلية اإدارة الأعمال  - العدد الأول  -  

1437/6/26 هـ 

نشرة نبراس مركز البحوث بكلية إدارة األعمال  -  مركز منير في المنطقة في أبحاث إدارة األعمال  

فريـق التحــريـر 

الإ�صراف على الت�صميم د. خالد بن ر�صيد العدميطالل العنزيالأ�صتاذة / كيان البلويد. اأحمد الق�صبجي
والإخراج

الأ�صتاذ / حممد بن باز 

�صكرتري مركز ق�صم املحا�صبة ق�صم املالية
البحوث 

ق�صم املحا�صبة - مدير 
مركز البحوث

مبادرة حملة  »أنا أحب البحث«: 

مركز البحوث بكلية إدارة األعمال

الموافقة على نشر كتاب:
    �سدرت الموافقة من عمادة البحث العلمي على ن�سر كتاب ل�سعادة 
الدكتور/ عبد العزيز بن علي ال�سدي�س بعنوان: “ التاريخ القت�سادي 
مرحلة  في  الآن  وه��و   “ النفط  قبل  العرب  جزيرة  و�سط  لحوا�سر 
ل�سعادة  الفكري  الإنتاج  من  للمزيد  البحوث  مركز  ويتطلع  الطباعة، 

الدكتور ال�سدي�س. 

م�صروع المكتبة الإلكترونية:
املرحلة الأولى: مت توفري ن�سخه اإلكرتونية من جميع الأبحاث املن�سورة املمولة 
اإدارة الأعمال بجامعة امللك �سعود وهي متاحة  من قبل مركز البحوث بكلية 
للطالب والباحثني يف حال رغبتهم احل�سول على ن�سخة ورقية اأو اإلكرتونية. 

وقد قام كل من طالل العنزي وبندر اجلري�سي بتنفيذ هذه املرحلة.
اإتاحة الأبحاث املن�سورة  اإلى  املرحلة الثانية: جاري الإعداد لها والتي تهدف 

اإلكرتونيًا للباحثني والطالب متا�سيًا مع ر�سالة واأهداف مركز البحوث.



املمار�سة،  طريق  عن  البحث  الطالب  يتعلم  اأن  اجلميل  من     
الطالب  يتعلمها  اأن  يجب  التي  اأ�سوله  العلمي  للبحث  اأن  وكما 
اأهمية  يقل  ل  والدرا�سات  البحوث  وعمل  اإعداد  فاإن  ويتقنها، 
اأن  من  اأف�سل  طريقة  هنالك  ولي�س  العلمي.  البحث  اإتقان  عن 
يتعلم الطالب عملية البحث العلمي من خالل مراقبة وم�ساركة 
باحث ممار�س، في�سرب الطالب اأ�سرار املعرفة وراء �سوؤاٍل حائر 
لعلها  علمية  مغامرة  يف  يقوده  متمكن  اأ�ستاٍذ  ب�سحبة  عقله  يف 
املحلي،  املجتمع  اأو  قاطبة  الب�سرية  منها  ت�ستفيد  بنتائج  تنتهي 
هو  هذا  حملي.  ب�سري  بتجمع  ُتعنى  البحث  م�سكلة  كانت  واإذا 

ال�سبب اإلى حث الالئحة املوحدة للبحث العلمي باجلامعات على 
تنمية املهارات البحثية لالأجيال.

للبحث  املوحدة  لالئحة  الثانية  املادة  من  )و(  الفقرة  ن�ست 
العلمي باجلامعات على:

وتدريبهم  املتميزين  ال�سعوديني  الباحثني  من  جيل  تنمية   “
عن  وذلك  الرفيع  امل�ستوى  ذات  الأ�سيلة  البحوث  اإجراء  على 
واملحا�سرين  واملعيدين  العليا  الدرا�سات  طالب  اإ�سراك  طريق 

وم�ساعدي الباحثني يف تنفيذ البحوث العلمية.” 

إشراك الطالب بأبحاث أعضاء هيئة التدريس:

لألستاذ الجامعي دور يتمثل في األخذ بيد الطالب ومشاركته إعداد وتنفيذ 
األبحاث والدراسات.

موؤخرًا إصدارات حديثة ألعضاء هيئة التدريس بكلية إدارة األعمال البحوث  مركز  قام 
بو�سع عينة من اإنتاجه الفكري 
على رف خا�س متاح للطالب 
يف مكتبة كلية �إد�رة �لأعمال ، 
العينة  مع  قائمة  و�سع  مت  كما 
الفكري  الإنتاج  تت�سمن جميع 

للمركز منذ اإن�سائه. 
الطالب  من  للراغبني   
على  احل�سول  يف  والباحثني 
يرجى  اإلكرتونية  ن�سخة 
البحوث  مركز  مع  التوا�سل 
بالكلية عرب الربيد الإلكرتوين 

التايل:
rccba123@gmial.com

جمل�س  اأعلن   ،2015 �صنة  يف 
مركز البحوث عن قرار ين�س 
على اأن اأع�ساء هيئة التدري�س 
ملكافاأة  الرت�سح  لهم  يحق 
بها  معرتف  جملة  يف  الن�سر 
من اأي ق�سم من اأق�سام الكلية، 
الذي  الق�سم  بال�سرورة  ولي�س 
ينتمي له ع�سو هيئة التدري�س.
 30 اأ�سل  ومن  الآن  حتى      
جمالت  يف  من�سورًا  بحثًا 
الأق�سام  قبل  من  بها  معرتف 
و�ملجالت �ملفهر�صة ب� ISI، مت 
ن�سر ورقتني من قبل جمموعه 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من 
والذي  خمتلفة،  اأق�سام  من 
اأن ي�ساهم يف املزيد من  ناأمل 
اأق�سام  بني  البينية  الأبحاث 

�لكلية.   

يف  الدخل  »�سريبة  كتاب  ال�سلطان  �سلطان  الدكتور/  لالأ�ستاذ  �سدر     
اململكة العربية ال�سعودية« والدكتور ال�سلطان قامة ذو باع وقدم را�سخة 
يف املحا�سبة ال�سريبية والزكاة، ومرجع يف ذلك، ن�ساأل اهلل اأن يبارك له 

يف علمه. 
اأن   ثمة ما يتعلمه طالب العلم من همة وقامة بحجم الدكتور ال�سلطان 

�أخرج �لكتاب يف هذه �ملرحلة من حياة عطائه!

     �سدر موؤخرًا عن دار جامعة امللك �سعود للن�سر كتاب بعنوان » اقت�ساديات 
الطاقة “Energy Economics وهو ثمرة جهد م�سرتك قام بتاأليفه 
كل من املوؤلفني �سعادة الدكتور/ اأحمد بن نا�سر الراجحي و�سعادة الدكتور/ 
حممد بن حامد عبداهلل )رحمه اهلل( بق�سم القت�ساد بالكلية، والكتاب يحوي 
ق�سايا الطاقة وم�سكالتها واقت�سادياتها، وهو مرجع جيد للطالب و الباحثني 
املهتمني باقت�ساديات الطاقة وهو كتاب تدري�سي يتبع املنهج الو�سفي والتحليلي 

باأ�سلوب عر�س مب�سط .

املوارد  »تنمية  كتاب  ترجمة  للن�سر  �سعود  امللك  دار جامعة       �سدر عن 
الب�سرية« بجزاأيه من قبل �سعادة الدكتور/ عبداملح�سن النع�ساين من ق�سم 

الإدارة، والكتاب من تاأليف جون وايرب وراندي دي �ساميون.  

     �سدر عن دار جامعة امللك �سعود للن�سر ترجمة كتاب »الإح�ساء يف عامل 
الأعمال« بجزاأيه من قبل �سعادة الدكتور/ ماهر دريد بدوي من ق�سم الأ�ساليب 
الكمية، والكتاب من تاأليف دافيد غروبرنو باتريك �سانون و فليب فراي و كنت 
�سميث، والذي يتكلم عن علم الإح�ساء ب�سكل عام ويحوي تطبيقات اإح�سائية 
كثرية ومتنوعة يف عامل ال�سركات وميادين العمل املختلفة. الأمر الذي يجعله 

مرجعًا جيدًا للطالب والباحثني يف كافة امل�ستويات بعلم الإح�ساء.




