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 الطلبة الفائزون في الملتقى العلمي الثاني لطلبة قطاع الكليات والمعاهد في الهيئة الملكية بالجبيل

 البحوث العلمية: -1

 الجائزة نوع المشاركة كلية / معهد االسم المركز

 لاير 6000 فردية فرع الطالب –كلية الجبيل الجامعية  عبدالرزاق الحسن األول

 لاير 5000 فردية فرع الطالب –كلية الجبيل الجامعية  القحطانيعبدالرحمن  الثاني

 لاير 4000 فردية فرع الطالب –كلية الجبيل الجامعية  حزام العطاوي الثالث

 لاير 3000 فردية فرع الطالبات –كلية الجبيل الجامعية  سمية العمري الرابع

 لاير 2000 فردية كلية الجبيل الصناعية فهد الدوسري الخامس
 

 :االبتكار -2

 الجائزة نوع المشاركة كلية / معهد االسم المركز

 لاير 6000 جماعية فرع الطالب –كلية الجبيل الجامعية  علي السيافي األول

 لاير 4000 جماعية فرع الطالب –كلية الجبيل الجامعية  عبدهللا القحطاني الثاني

 لاير 2000 فردية كلية الجبيل الصناعية هاني السليمان الثالث
 

 صناعة األعمال والمشاريع الصغيرة: -3

 الجائزة نوع المشاركة كلية / معهد االسم المركز

 لاير 6000 فردية فرع الطالبات –كلية الجبيل الجامعية  هاجر عبدهللا البوعينين األول

 لاير 4000 جماعية كلية الجبيل الصناعية القرني سعيد الثاني

 لاير 2000 فردية كلية الجبيل الصناعية الرشيديمعاذ منصور  الثالث
 

 وثائقية: أفالم -4

أفضل فلم 
 وثائقي

 الجائزة نوع المشاركة كلية / معهد االسم

 لاير 6000 جماعية معهد الجبيل التقني سحمي العجمي

 
 :الخدمة المجتمعية مشاريع -5

 أفضل مشروع
 كلية / معهد االسم

نوع 

 المشاركة
 الجائزة

 لاير 5000 جماعية فرع الطالبات –كلية الجبيل الجامعية  المعيبدسارة 
 

 :االلقاء العربي -6

 أفضل متحدث
 الجائزة نوع المشاركة كلية / معهد االسم

 لاير 4000 فردية فرع الطالبات –كلية الجبيل الجامعية  وتين عبدهللا الخضير
 

 :األعمال الفنية -7

 كلية / معهد االسم المركز
نوع 

 المشاركة
 الجائزة

 لاير 6000 فردية فرع الطالبات –كلية الجبيل الجامعية  غادة سمير غزيز األول

 لاير 5000 فردية معهد الجبيل التقني سعود القحطاني الثاني

 لاير 4000 فردية فرع الطالبات –كلية الجبيل الجامعية  بوحليقة فاطمة  الثالث

 لاير 3000 فردية التقنيمعهد الجبيل  معاذ حلواني الرابع

 لاير 2000 فردية معهد الجبيل التقني تركي العطاهللا الخامس
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 الثانيجدول جلسات الملتقى العلمي 

 هـ62/62/7341الموافق األثنين 

 البحوث العلمية  

 الفعالية م
رقم 

 الجلسة
 سم المشاركا عنوان المشاركة  النهاية البداية 

 11:01 11:01 1 بحث علمي 7

الكشف عن أمالح الكلورايد التي 

 المنشآتفي  الصدأتسبب 

 الخرسانية

 الحسنعبد الرزاق 

 11:11 11:01 1 بحث علمي 6
إعداد الكربون المنشط من 

 المياهأكاسيا الخشب لمعالجة 

عبدالرحمن سعود 

 القحطاني

 11:11 11:11 1 بحث علمي 4

دراسة دور مواقع التواصل 

االجتماعي في تشكيل الرأي العام 

 لدى الشباب السعودي

 حزام العطاوى

 11:01 11:11 1 بحث علمي 3
تدوير البطاريات إعادة 

 المستهلكة
 سمية علي العمري

 11:01 11:01 1 بحث علمي 5
الشبكة العنكبوتية والتواصل 

 االجتماعي
 فهد سامي الدوسري

 10:11 11:01 1 بحث علمي 2
Using A* Search Algorithm to 

Solve Travel Salesman Problem 
 نجود السوما

 صالة الظهر استراحة

76:66  - 76:46 

 + ابتكارات االعمال صناعة

 الفعالية م
رقم 

 الجلسة
 سم المشاركا عنوان المشاركة  النهاية البداية 

 سعيد سعد القرني مغسلة سيارات متنقلة 10:01 10:01 0 صناعة األعمال 7

 معاذ منصور الرشيدي شركة تدريب 1:11 10:01 0 صناعة األعمال 6

 هاجر عبدهللا البوعينين المحمولة العباءة 1:11 1:11 0 صناعة األعمال 4

 هاجر عبدهللا البوعينين القفاز الذكي 1:01 1:11 0 صناعة األعمال 3

 1:01 1:01 0 ابتكار 5
Operating car kit using solar 

panel 
 عبدالعزيز الجعفري

 أحمد السليمان الجانبية الرؤية 0:11 1:01 0 ابتكار 2

 هـ61/62/7341الثالثاء الموافق  

 ابتكارات

 الفعالية م
رقم 

 الجلسة
 سم المشاركا عنوان المشاركة  النهاية البداية 

 0:11 5:01 1 ابتكار 7
تصميم جديد لعيادة صحية في 

 مطقة الهيئة الملكية بالجبيل
 علي سالم ال مخلص

 محمد سليمان مزود الطاقة اال منقطعة 0:11 0:11 1 ابتكار 6

 0:01 0:11 1 ابتكار 4
تصميم جديد لمدرسة متوسطة في 

 منطقة الهيئة الملكية بالجبيل
 عبدهللا القحطاني

 عائشة سمير قةشام 0:01 0:01 1 ابتكار 3

 مصعب محمد الغرض مساعدة كبار السن 11:11 0:01 1 ابتكار 5

 حارس الماء 11:11 11:11 1 ابتكار 2
مرتضى فؤاد حجي 

 الشمس

 استراحة

76:75 - 76:46 

 ابتكارات + خدمة مجتمعية 

 الفعالية م
رقم 

 الجلسة
 سم المشاركا عنوان المشاركة  النهاية البداية 

 وليد جار هللا المالكي الشمس –الطالقة المتجددة  11:01 11:01 0 ابتكار 7

 رشا بارقبة تصميم ملجا مبتكر 11:11 11:01 0 ابتكار 6

 نورة خالد القحطاني - Magickeys  - INTT 11:11 11:11 0 ابتكار 4

 هاني عقيل السلمان القمع الميكانيكي 11:01 11:11 0 ابتكار 3

 علي سالم ال مخلص رئة الغواص 11:01 11:01 0 ابتكار 5

 وجدان عبدهللا الغامدي بصيرة 10:11 11:01 0 خدمة مجتمعية 2

 

 مالحظة: سيخصص المعرض يوم األربعاء لمنسوبات فرع الطالبات بكلية الجبيل الجامعية.*
 


