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ـــــــــــــــــــــــعـامــــجـر الــــديـي مـــالـــعـة مــــــمـلـك  ةــــ

ــــــــــــــــيـــرحـال ـــنمـــرحــم هللا الــــــــبس ــــــــــ  مـــــــــــــ

 والى..ـــــتـت زاتــــــجـنـ.. ومىـــــاهــــبـتـين ــــــوط
 

تستحضر تاريخا عظيما لهذا الوطن مكانا  وطن "فهي عنوان: "إنجازات"كلية العلوم واآلداب "بمحافظة خميس مشيط مشكورة منشطها النوعي تحت حينما تقيم 

ن عبد العزيز يمكن ملنصف أن يتجاهله أو يتجاوزه. وإذا كنا ننعم بخيرات هذا الوطن العظيم أمنا ورخاء في عهد خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان ب ومكانه، ال

 بتميز ووعي سمو ولي العهد برنامج التحول الوطني الذي يقودةومن خالل  2030هللا فإني أجزم أن الوطن يعيش نقلة حضارية كبرى من خالل الرؤية الجديدة  حفظه

لى مرحلة العمل واإلنجاز ،ومسابقة الزمن في توظيف أحدث التقنيات التي نتقال بالوطن إي صلب غاياتها اال وهي تحوالت وضعت ف ،وفقه هللااألمير محمد بن سلمان 

متطرف أو عميل يحاول اإلساءة للمنجزات  وتنويع مصادر الدخل ، وبناء اإلنسان بناء علميا وثقافيا ،وقبل ذلك وبعده الحزم مع كل وصل إليها عقل اإلنسان،

 واملكتسبات...

 ء.هنا وطن يعتز بتراثه وثقافته، ويفتح قلبه لكل العقول التي تبني للمدينة آفاقا جديدة في خدمة اإلنسان حيث كان، بغير تميز، وال إقصا

 هنا وطن يستحق أن نقدم له اليوم شيئا يسيرا من واجبه في أعناقنا، ودينا له في أعماقنا...

 واعتزاز  نوعي الذي يقدمنه وفاء  شكرا لكلية العلوم واآلداب ومنسوباتها على هذا املنشط ال
 
 لوطن يتباهى، ومنجزات تتوالى.... ا

 

 أ.د. فالح بن رجاء هللا السلمي

 مدير جامعة امللك خالد
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 كلمة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 
 جميع مناطق اململكة. من الفخر واالعتزاز وذلك بما نلمسه ونشهده من قرارات حاسمة وحازمة تدعم بدورها األمن واألمان في نعيش نحن أبناء هذا الوطن مرحلة جديدة

عد من تماعي باململكة ليؤكد الرؤية الواضحة والنظر العميق الذي يتميز به خادم الحرمين الشريفين للواقع ومتطلبات املستقبل للتأسيس جيل واإن ما تحقق ويتحقق من تطور اج

في كافة املجاالت قوامها التي يقود مسيرتها ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان لتشكل هذه الرؤية نقلة نوعية للملكة  (2030الشباب الطموح برؤية اململكة )

 األول بإذن هللا وتوفيقه. العالمكون فيه اململكة العربية السعودية في مقدمة شعوب ودول دافها شباب هذا الوطن الكريم لتثوابت هذه البالد وغاية أه

حفظهما هللا –مير محمد بن سلمان أسأل هللا سبحانه وتعالى أن يسدد ويحقق تطلعات موالي خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز وسيدي صاحب السمو امللكي األ 

حقيق تطلعاتهم في مزيد من هار واستقرار هذا الوطن الكريم وسعادة أبنائه وتوأن يديم عزهما وأن يبارك جهودهما في سبيل خدمة اإلسالم ورعاية الحرمين الشريفين ونماء وازد

 ، وأن يحفظ لهذا الوطن عقيدته وأمنه واستقراره وعزته وازدهاالنماء

 

 د. سعد عبدالرحمن محمد العمري 

 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
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ــلــعـة الــــــنــجــة اللـــــــســــيــــرئ ةــــــمـلـك  ةــــيــمـ

ـــــــــــــــــــــيـــرحـال ــنـمـــرحــم هللا الــــــــبس ــــــــــ  مــــــــ
 

 للعاملين.املبعوث رحمة على اإلنسان مالم يعلم والصالة والسالم  بالقلم علمالحمد هلل الذي علم 

لى السابع في الفترة من السادس إ حفظه هللا كريمة من معالي مدير الجامعةتحت رعاية  وطن(إنجازات ) ط بتنظيم ملتقاها العلمي الثانيآلداب بخميس مشياكلية العلوم و  تشرفت

 هـ.1439من شهر رجب من عام 

نحو وحدته وتقدمه  على مختلف تخصصاتهم العلمية ومجاالتهم الوظيفية فهم عدة الوطن علمائنا، ومبدعيناإنه من بواعث الفخر والسرور أن أرحب اليوم بهذه الثلة الكريمة من 

 املبتغاة.وقيادته نحو السمو والرفعة 

 و رسالة جامعة امللك خالد  لتق  منفكرة امل انطلقت
 
منطقة عسير خاصة سماء  نجوما فين كانوا بحق لى أن يكون منصة حضارية ألولئك املبدعين واملخترعين واملتميزين الذيإ هدف

 االختراع على براءات أهمها الحصول ايير مع   بناء على ( مشاركة23شحت )ر  اللجنة العلمية  دراسة وبعداملجاالت من مختلف  ( مشاركة62)لى امللتق  وصل إعامة. وقد وسماء الوطن 

 خدمة الوطن، وذلك في مجال التعليم العام، والتعليم الجامعي، والتقدم الطبي والتقني، والعمل الدعوي وخدمة املجتمع.في  ةالبناء التميز واملساهماتوجوائز 

 
 
بناء لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهدة اآلمين على االهتمام والتشجيع املستمر أل  واالمتنانبوافر الشكر  مشيط خميسباسم كلية العلوم واآلداب ب أتوجه وختاما

املنظمة برئاسة  اللجنةلى . والشكر موصول إالدائم ودعمهلرعايته الكريمة  الجامعة )حفظه هللا(مدير  األستاذ الدكتور معاليلى إ هذا الوطن كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير

 للدراسات العليا والبحث العلمي لجهودهم املخلصة التي تكللت بإخراج امللتق  بهذا املستوى املشرف. الجامعةسعادة وكيل 

ملشاركين واملشاركات الذين كما أسطر أبلغ عبارات الشكر والتقدير لجميع اامللتق ، من عمل دؤوب إلنجاح  بذلوه العلمية على ما اللجنةلى زمالئي أعضاء ثم وافر شكري وتقديري إ

  جاءت
 
 رائعا

 
 .للملتق  مشاركاتهم تتويجا

 هللا.ونسأل هللا للجميع التوفيق والسداد وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ثم لخدمة هذا الوطن املعطاء ووالة األمر حفظهم 

 

 عبد الوهاب أبو ملحة عبد هللاد/ سراء 

 داب بخميس مشيطكلية العلوم واآل دة يمع
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 يةــة العلمــاء اللجنــأعض
 

 سراء عبد هللا عبد الوهاب أبو ملحه د/
 اللجنة العلميةرئيسة  – الكيمياء العضوية املشاركأستاذ 

 

 ل ملهيآد/عبد هللا مفرح 
 عميد كليات اللغات والترجمة –ارك املش اللغوياتأستاذ 

 

 اهيم سليمان الشهرانيد/إبر 
 أستاذ تقويم الوجه والفكين املشارك

 

 د يحيى مسعود الفيفيد/محم
 أستاذ علم األحياء املشارك

 

 د/سلطانه محمد الشهراني
 أستاذ النحو والصرف املساعد

 

 د/فاطمة مرعي ال مجدوع القرني
 أستاذ الفقه املساعد
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 برنامج امللتقى العلمي الثاني لكلية العلوم واآلداب بخميس مشيط

 ن(ــــــــازات وطـــــجـى إنــــــقـتـلـ)م
 هـ6/8/1439حد اليوم األول : األ 

 جـــــــــــــــامــــرنــــــبـال ذــــــــفـــنـمـال
 نــــــــــــــزمـــال

 ىــــــــإل نــــــــــــم

 د 30 التسجيل التنظيملجنة 

 ىــــــــــــــــــــــــة األولـــــســـــــــــــلــجــال

 الجلسة رئيس

 د/عبد هللا أحمد حامد آل حمادي

أستاذ األدب والنقد في قسم اللغة العربية وآدابها في كلية العلوم 

 ملتحدث الرسمي لجامعة امللك خالداإلنسانية وا

 د 5 التقديم للجلسة

 د/عبد هللا علي أبو عش ي

 املكتب التعاوني للدعوة واإلرشادنائب رئيس مجلس إدارة 

 وتوعية الجاليات

 متحدث رئيس

 الورقة األولى

 لغة. 27دولة وبـ 197إنجازات اململكة العربية السعودية لـ 

 د 30

 عبد العزيز يحي الشهراني

 طالب بالثانوية األولى بأبها

 الورقة الثانية

 الخضراء للماء امللوثاملعالجة  (1

لسرطان الثدي عبر  MCF-7استهداف خاليا مستقبالت هرمون االستروجين (2

 Tamoxifenو  Doxorubicinدواء 

 د 15
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 أ.د/ علي سعيد محمد القحطاني

 والرقبةأستاذ جراحة األنف واإلذن والحنجرة والرأس 

 جامعة امللك خالد –بكلية الطب 

 

 متحدث رئيس

 الثالثةالورقة 

 انسداد فتحتي األنف الخلفيةمنع  اختراع جهاز

 اختراع جهاز متابعة الجروح بعد العمليات الجراحية

 ة التدفئة بدون استخدام الكهرباءاختراع مرتب

 اختراع جهاز لقطع عظمة االرتفاق

 د 30

 عيدة مشبب محمد األحمري  أ/

 )قائدة املتوسطة السابعة عشر بخميس مشيط(

 األولىالورقة 

 صناعة التغيير
 د 15

 طالبات املتوسطة السابعة عشر بخميس مشيط

 الورقة الثانية

 جهاز حماية املساجد واملرافق العامة من املتفجرات

 سيارة السالم

 حافظة الطعام العكسية

 د 15

 نورة محمد صالح الشمراني أ/

رئيسة القسم النسائي بجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القران الكريم 

 بخميس مشيط

 الورقة الثالثة

 تأسيس معهد إعداد معلمات القرآن الكريم بخميس مشيط

 تأسيس مركز ثقات لالستشارات التعليمية والتربوية بخميس مشيط

 د 15

 د 30 التــــــــــــــــــداخــــم
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 د 5  ــــقـتـلـاح املـــــــــتـتـاف

 د 5 مــــريــكـرآن الــــــــــقـال

 د 10 كلمة رئيسة اللجنة العلمية

 د 10 علي سعيد القحطاني أ.د. - كلمة املشاركين

 د 10 فالح رجاء هللا السلمي كلمة معالي مدير الجامعة أ.د.

 د 20 تكريم املشاركين

 ةــــــــــــــــيـانـــــــــــثـــالة ـــــســـــــــــــلــجــال

 د 5 التقديم للجلسة د/إيمان سليمان أحمد ميمش - رئيس الجلسة

 أ.د/خوله سامي الكري ع

استشاري رئيس مركز األبحاث  –كبيرة علماء أبحاث السرطان 

لك فيصل مستشف  امل –بمركز امللك فهد الوطني لألورام 

 التخصص ي

 متحدث رئيس

 الورقة األولى

 جائزة هارفارد للتميز العلمي - لك عبد العزيز من الدرجة األولىالحصول على وسام امل

 د 30

 مجد حسين آل قماش

 كلية الصيدلة –جامعة امللك خالد 

 الورقة الثانية

 التميز العلمي )فئه الطالب املتميز( - االبداع
 د 15

 علي شايع عسيري  أ/زهرة

 )قائدة مدارس الرواد(

 الورقة الثالثة

 حصول مدارس الرواد على التميز في اإلدارة املدرسية
 د 15

 أ/فاطمه علي عبدالرحمن الشهري 

 مديرة إدارة الدعوة النسائية بأبها
 د 15 برنامج تأهيل الداعيات - الورقة الرابعة

 د 15 ــــــــــالتــــــــــــــداخـــــــم
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 هـ7/8/1439ثنين اليوم الثاني: األ
 

 البرنامج املنفذ
 الوقت

 إلى من

 ىــــــــــــــــــــــــة األولـــــســـــــــــــلــجــال

 رئيس الجلسة األولى

ال علي محمد الحاقان  د/ع 
 د 5 التقديم للجلسة

 أ/منى علي شايع عسيري 

 الثالثة للبنات بابها( متوسطةقائدة )
 د 15 الورقة األولى

 أ/شيخه عبد هللا الشلهوب

 بأبهامديرة اإلدارة النسائية لجمعية أباء 

 الورقة الثانية

 برنامج ساعي
 د 15

 يسرى الحسن آل درهم

 لية العلوم واآلداب برجال أملعك –جامعة امللك خالد 

 قسم اللغة اإلنجليزية

 الورقة الثالثة

 املكينة املصنفة للمصاحف
 د 15

 منال سعيد القحطاني

 طب وجراحة –جامعة امللك خالد 

 الورقة الرابعة

 للطيراناختراع محركات آمنه 
 د 15

 نجالء أحمد حسين عسيري 

 كلية طب األسنان –جامعة امللك خالد 

 الورقة الخامسة

 تطبيق ابتسامة طفلك
 د 15

 شموخ عبدهللا سحيم األحمري 

 كلية طب األسنان –جامعة امللك خالد 

 الورقة السادسة

 املقود الذكي
 د 15
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 د 25 التــــــــــــــــــداخــــم

 ةــــــــــــــــيـانـــــــــــثـــة الـــــســـــــــــــلــجــال

 الثانية الجلسةرئيس 

 د/حنان أحمد يحي السعيدي
 د 5 التقديم للجلسة

 حنين أحمد عسيري 

 كلية طب األسنان –جامعة امللك خالد 

 الورقة األولى

 ابتكار جهاز لتنظيف األسنان واللسان
 د 15

 خلود سالم صالح الشهراني

 كلية العلوم –جامعة امللك خالد 

 الورقة الثانية

 ابتكار قلم االنسولين االلكتروني
 د 15

 د/فاطمة علي الزهراني

 بجامعة امللك خالد-أستاذ مساعد بقسم الكيمياء 

 الورقة الثالثة

 جائزة املراعي لإلبداع العلمي
 د 15

 د/بدريه محمد السرحاني

 كلية العلوم –النووية املساعد أستاذ الفيزياء 

 جامعة امللك خالد

 الورقة الرابعة

جائزة افضل عرض ملنافسة املدارس البحثية للفيزياء والهندسة 

 والطب على مستوى الجامعة الوطنية االسترالية

 د 15

 أ/نادية غرم سعيد الشهري 

 قائدة ابتدائية سدوان بللسمر بمنطقة عسير

 الورقة الرابعة

 في املرحلة االبتدائية التميز في تدريس مادة العلوم
 د 15

 د 15 التــــــــــــــــــداخــــم

 د 25 ــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــخــــــات والــــــــــــــــــيـــوصـــــــــتـــال
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 ( لغة27( دوله وبـ )197ودية في )إنجازات اململكة العربية السع

 دا(ـــة)مـــيـرونـــــــتـكـوة اإللــــــــــدعـــال روعــــــشــم

 يـــــــــــــــشـع و ـد أبــــــــــــــــمــحـمي ــــــلـع هللادــبـع د/

 ة تعريفية:نبذ

صرحا ميزه عن بقية املكاتب تمثل في موقع  املكتب التعاوني بأبهامواكبة ملعطيات العلم من يسر الحصول على املعلومة واتساع انتشارها فقد أنشأ 

ولقطات مرئية من الدورات العلمية في  Face Bookيردفه آخر للتواصل االجتماعي  www.islamunveiled.org إلكتروني على شبكة املعلومات يوسم بــ

 (.)طرق وضوابط دعوة غير املسلمين لإلسالم

ليصل نور هذا الدين    pal talkولم تقتصر تطلعات املشرفين على هذا الصرح الدعوي على ما ذكر بل يتطلعون إلى فتح غرف للدعوة ضمن ما يعرف بــ  

 الروحي وإدراك كنه هذه الحياة. االستقرارر إلى نعمة العظيم إلى زوايا مظلمه في عاملنا املعاصر تفتق
 

 السعادة بين أناملك. :الهتاف
 

 منارة جذب دعوية إلكترونية عاملية. :الرؤية
 

 :الرسالة

 يلتزم مركز الدعوة اإللكترونية بأبها بتقديم استجابة سريعة مهنية لطلبات الباحثين عن الحقيقة واملهتدين الجدد واملراكز اإلسالمية  
 
حول العالم وفقا

 ملتطلبات وتوقعا
 
 لعمل مؤسس ي إبداعي في بيئة جذابة موثوقة وصوال

 
 ت تلك الفئات.ملنهج أهل السنة والجماعة من خالل كفاءات مؤهلة وفقا
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 :قيمنا

 االلتزام – اإلبداع – الوسطية – سرعة االستجابة – تقاناإل – العاملية – االستمرارية – املصداقية 
 

 اإلنجازات:

 إلى إسالمهم.ت عن اإلسالم أدت في حاالت عديدة دولة بالتجاوب مع طلباتهم ملعلوما 197التواصل مع أفراد من  -1

 تحميل ما يلق  من محاضرات بلغات نادرة لتمكين رواد املوقع من االطالع عليها وتحميل مادتها.  -2

3-   
 
 E-booksنشر إصدارات املكتب إلكترونيا

 E-Learningتوجيه املهتدي / املهتدية لإلسالم ألساسيات الدين من عبادات وشعائر وذلك عن طريق التعليم اإللكتروني   -4

كتب باللغة اإلنجليزية، البرتغالية، اإليطالية، اإلسبانية، الصينية، األملانية،  108وكذلك قائمة بـ  48عرض مجموعة من إصدارات املكتب تجاوز عددها   -5

والتشيكية، والسويدية، والتركية،  الفرنسية، والفلبينية، والنرويجية، واإلندونيسية، والهولندية، والبولندية، واألمهرية، واألرومة، والدنماركية، والروسية،

رد لدى غير املسلمين من تساؤالت عن ملا ي   رةوالرومانية، والبوسنية، واألوردية، والهندية، والفيتنامية، والبنغالية واليابانية والسنهالية وتتناول مواضيع معاص

 اإلسالم.

 نشر مقاالت منتقاة يكتبها إخوة وأخوات من الغرب أدركوا مداخل ال  -6
 
ث هذه املقاالت شهريا.قوم وخلفيات تساؤالتهم وت  حد 

7-   
 
 ومتابعتها. اإلعالن عن الدورات العلمية ومحاورها وتحميلها على املوقع لتمكين الزائر من التسجيل فيها إلكترونيا

 عدة لغات.مواكبة املناسبات املختلفة من صوم وحج وما يقدم عليه البعض من بدع املولد وذلك بنشر مقاالت توعوية ب  -8

9-  .
 
 نشر مجموعة من القصص املتميزة ملن أسلم في املكتب ونشرها إلكترونيا

 -249,700م 2018م إلى نهاية شهر فبراير 2001عدد الطرود والكتب املرسلة منذ عام  بلغ -11
 
 -1,256,424احتوت على  طردا

 
 لغة. 27بـ  كتابا
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 جهاز متابعة الجروح بعد العمليات الجراحية -جهاز منع انسداد فتحتي األنف الخلفية 

 اقـــة االرتفـــع عظمـــاز لقطــــجه -اءـــدام الكهربـــدون استخـــة بــــة التدفئـــمرتب

 علي سعيد محمد القحطاني أ.د/

 لية الطبك–جامعة امللك خالد 

 

 االختراعاتنبذة عن 

 أوال: جهاز منع انسداد فتحتي االنف الخلفية

 ميز االختراع بالتالي:يعتبر انسداد املنعرين من أكثر الحاالت الخلقية شيوعا لدى األطفال حديثي الوالدة مما يستدعي التدخل السريع إلنقاذ حياة الطفل، ويت

 .أنبوب بسيط وجديد مطور  .1

 .ممكن تصنيعه وتسويقه بسهولة .2

 .من وقت إجراء العمليةيرا  جاهز لالستعمال مختصرا كث .3

 .يسهم في إنقاذ حياة األطفال حديثي الوالدة .4

 .مم5، 4.5، 4، 3.5، 3، 2.5متوفر بمقاسات مختلفة  .5

 .مدعوم بالسلك الحلزوني ملقاومة ضغط األنسجة ويتمدد مع درجة حرارة الجسم ملنع االنسداد .6

ميد  .7  .)مقدمة األنف(وجود قطعة اإلسفنج متصلة بالقنطرة ملنع الضغط على الع 

 .مادة األنبوب تم اختيارها وإجازتها لالستخدام اآلدمي .8
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 تسجيل االختراع:

  ")م.31/08/2005وتاريخ  0202800-9برقم   – من بريطانيا –براءة اختراع "جهاز ملنع انسداد فتحتي األنف الخلفية )املنعرين 

  م(27/1/2007هـ )8/1/1428عبد العزيز للعلوم والتقنية  مدينة امللك –الخلفية )املنعرين(" براءة اختراع "أنبوب الوادي ملنع انسداد فتحتي األنف. 

  ")برقم  – من أمريكا –تسجيل اختراع "جهاز ملنع انسداد فتحتي األنف الخلفية )املنعرينUS 2003/0153937A1  م.14/08/2003وتاريخ 

 

 النشر والتقدير والجوائز:

 السعودية وبريطانيا. حاصل على براءة اختراع من .1

رعين العاملية ضمن وفد فاز االختراع بامليدالية الذهبية في معرض سيئول العالمي لالختراعات والذي تشرف عليه املنظمة العاملية الفكرية وبحضور جمعيات املخت .2

 م.2004ديسمبر 12-10 اململكة العربية السعودية بترشيح من مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبين بتاريخ

 م.2004مايو  12-10فاز االختراع بامليدالية الفضية في اللقاء الثالث للمخترعين السعوديين والذي عقد بجامعة امللك عبد العزيز بجدة في  .3

 م.2005م وكذلك في املجلة الطبية السعودية في أغسطس 2003تم نشر املوضوع في املجلة األوروبية لألنف في مارس  .4

 م .2004أبريل  31وله واختياره كورقة علمية في املؤتمر العالمي لجمعية األنف والذي عقد بفينيكس أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية في تم قب .5

 م.2004يونيو  3ختراع في املؤتمر العربي الرابع لرابطة الجمعيات العربية لألنف واألذن والحنجرة في البحرين في تم إلقاء اال .6
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 متابعة الجروح بعد العمليات الجراحية ثانيا: جهاز 

، خاصة كبار السن منهم وذوي املناعة املحدودة، واملرض ى تعتبر التهابات الجروح بعد العمليات الجراحية في املستشفيات من أكثر املشاكل خطورة علي حياة املرض ى

إلى عدة أسباب منها: أن  الذين هم في حاجة إلى عالج طويل األمد مثل مرض ى العناية املركزة ومرض ى الحروق، وتأتي أهمية التهابات الجروح بعد العمليات الجراحية

و مدة بقاء املريض في املستشف ، وتؤثر بشكل كبير على جودة العمل الطبي الذي يحتاج فيه املريض العدوى تزيد من خطر الوفاة، كما تزيد من مضاعفات املرض، 

 أعراض التهابات الجروح بعد ثالثة أيام على
 
األقل من إجراء العملية،  املصاب إلى جهد أكبر لإلشراف عليه، ناهيك عن زيادة التكلفة وإشغال األسرة، وتظهر دائما

ى هابات الجروح حسب نوع العملية وطول مدتها وحالة املريض املناعية إضافة إلى الوسط املحيط. وقد يصل امليكروب املسبب لعدوى الجروح إلوتتفاوت نسبة الت

 إلى فشل األعضاء ومن ثم الوفاة، وال توجد طريقة معينة تمنع التهابات الجروح وانتشارها، وال تو 
 
 تسمم الدم ومؤديا

 
سيلة لالكتشاف املبكر جد و مجرى الدم مسببا

%( من املرض ى الذين تجرى لهم عمليات جراحية باملستشفيات، وهذا مما دفعنا للتفكير في تصميم جهاز يستطيع الجراح من 20لهذا التلوث مما يودى إلى إصابة )

 بأول لتدارك أي التهاب للجرح والتدخل السريع إليقاف املضاعف
 
ات ويتكون الجهاز من ثالث وحدات رئيسية وهى: املستشعرات خالله متابعة حالة جرح املريض أوال

 إلرسال رسالة إلى جهاز الطبيب عب
 
 أو السلكيا

 
ر الشبكة العنكبوتية، ووحدة التي توضع على الجرح مباشرة، ووحدة املوائمة التي تكون على اتصال باملستشعرات سلكيا

وحدة املواءمة ويتم ارسال الرسالة عند حدوث أي تغير في درجة حرارة الجرح أو تجمع سوائل داخل الجرح أو إلكترونية ثابتة أمام جهاز التمريض تستقبل رسائل من 

 تلوث بكتيري.
 

 النشر والتقدير والجوائز:

  .م2011امليدالية الفضية عن اختراع جهاز متابعة الجروح بعد العمليات الجراحية في لقاء تايبيه العالمي عام  -

 م.2011ر مقدمة من الجمعية العاملية للملكية الفكرية في معرض تايبيه العالمي عن جهاز متابعة الجروح بعد العمليات الجراحية عام جائزة أفضل ابتكا -
 

 تسجيل االختراع:

 م.27/01/2007وتاريخ  01220593رقمتم تسجيل االختراع في مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية )قسم براءات االختراع( باململكة العربية السعودية ب 
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 ثالثا: مرتبة التدفئة بدون استخدام الكهرباء.
في غرفة العناية املركزة، واملرض ي الذين تستمر يشكل انخفاض درجة حرارة الجسم خطورة على حياة املرض ى أثناء وبعد العمليات الجراحية خاصة لدى كبار السن واألطفال واملرض ى املنومين 

 اة. وهذا االختراع يتعلق بجهاز يستعمل في تدفئة جسم االنسان باستخدام مادة جير الصودا وبدون استخدام التيار الكهربائي.عملياتهم لفترة طويلة وقد يؤدي هذا االنخفاض إلى الوف

ن الزائد وأخطار تتعلق بالحريق عالوة على ا ينتج عن التسخييوجد مراتب لتدفئة املريض في الوقت الحالي تعتمد على التيار الكهربائي إال أن هناك عدة عيوب الستخدام ذلك التيار الكهربائي منها م

 ألنه قد يصل انخفاض درجة حرارة تأثير حقل تلك املراتب الكهرومغناطيس ي على جسم املريض. وهذا ما دفعنا للتفكير في تصميم مرتبة لتدفئة املرض ى بدون استخدام التيار ا
 
لكهربائي. ونظرا

واملرض ى  رة على أجهزة جسم اإلنسان املختلفة وقد يؤدي إلى الوفاة، وأكثر املعرضين النخفاض درجة حرارة الجسم املركزية هم األطفال وكبار السنالجسم املركزية إلى مستوى حرج وهذا له آثار ضا

 سم.أثناء العمليات الجراحية واملرض ى املرقدون في غرف العناية املركزة، ومن أجل هذا تتخذ خطوات إيجابية ملنع انخفاض درجة حرارة الج
 

 مميزات االختراع:
 مرتبة جديدة ومطورة لتدفئة املرض ى. 

 ممكن تصنيعها وتسويقها بسهولة. 

 يسهم االختراع في تدفئة املرض ى بدون أي مخاطر حروق. 

 تسخين الزائد وخطر الحريق وتأثير الحقل ا التعتمد املراتب الدافئة املستخدمة في الوقت الحالي على توفر التيار الكهربائي، إال أن هناك عدة عيوب الستخدام التيار الكهربائي منه

  .الكهرومغناطيس ي على جسم اإلنسان، على عكس هذا االختراع

 يتكون الجهاز من غالف خارجي وحقيبة داخلية. الغالف الخارجي متوفر بعدة مقاسات.  

 ينية، وبه فتحة بطول الجزء العلوي منه وأخرى بأحد جانبيه مزودة بسحاب غير معدني قادر مصنوع من مادة البوليستر الصادمة ضد املاء وضد الكهرباء الساكنة وال يعيق مرور األشعة الس

 .على إغالق هذا الجانب عند الضرورة

 الحقيبة الداخلية فهي مصنوعة من اللدائن الشفافة وتحتوي على مادة جير الصودا كما هو موضح في الشكل. 
 

 تسجيل االختراع:      

 م.01/09/2015وتاريخ  GB1515434.7 برقم -في مكتب البراءات البريطاني –الكهرباء" تسجيل اختراع "مرتبة تدفئة بدون استخدام  -

 م.03/09/2015وتاريخ  1115121012برقم  -في مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية –تسجيل اختراع "مرتبة تدفئة بدون استخدام الكهرباء"  -
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 ز لقطع عظمة االرتفاق.رابعا: جها

لحياة األم والطفل أثناء الوالدة ويقلل  هو جهاز يستعمل في عملية قطع االرتفاق العاني وذلك لغرض توسيع الحوض وتسهيل عملية الوالدة ويعتبر هذا االجراء منقذ

 من العمليات القيصرية. 

 

 ختراع:مميزات اال 

 جهاز مصنوع من الصلب الغير قابل للصدأ. -
 ممكن تصنيعه وتسويقه بسهولة. -

 من وقت إجراء العملية القيصرية. -
 
 كثيرا

 
 جاهز لالستعمال مختصرا

 يسهم في انقاذ حياة الطفل واألم أثناء الوالدة. -

 (Prototype)متوفر كنموذج أولي  -

 

 تسجيل االختراع:

 م.20/10/2015وتاريخ  GB1518501.0برقم  –في مكتب البراءات البريطاني  –جهاز لعملية قطع االرتفاق"  -تسجيل اختراع " سيمفيليت  -

هـ املوافق 18/03/1437وتاريخ  115370179برقم  –جهاز لعملية قطع االرتفاق" في مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية  - تسجيل اختراع " سيمفيليت -

 .هـ29/12/1437
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 جائزة هارفارد للتميز العلمي–الحصول على وسام امللك عبد العزيز من الدرجة األولى 

ــيــلــسي ــــــــــامـــة ســـــــــــولـــــــأ.د. خ ــكـالم ـــــــ  ريــــ
 
ــ  عـــــــ

 رئيس مركز األبحاث بمركز امللك فهد الوطني لألورام - مستشفى امللك فيصل التخصص ي

 

 نبذة تعريفية:
 س في الطب والجراحة العامة من جامعة امللك سعود في الرياض.س في الطب والجراحة العامة من جامعة امللك سعود في الرياض.و و على شهادة البكالوريعلى شهادة البكالوري  ةةالكرَيع حاصلالكرَيع حاصل  الدكتورة خولةالدكتورة خولة

مـن جامعـة جـورج تـاون فـي واشـنطن. أنهـت برنـامج الزمالـة فـي التشـخيص مـن جامعـة جـورج تـاون فـي واشـنطن. أنهـت برنـامج الزمالـة فـي التشـخيص تم ابتعاثها إلى الواليات املتحدة األمريكيـة، حيـث تخصصـت فـي علـم األمـراض اإلكلينيكـي وحصـلت علـى البـورد تم ابتعاثها إلى الواليات املتحدة األمريكيـة، حيـث تخصصـت فـي علـم األمـراض اإلكلينيكـي وحصـلت علـى البـورد 

 اث واستشارية مشاركة.اث واستشارية مشاركة.الجيني للسرطان في املركز القومي لألبحاث في ميريالند. التحقت بمركز األبحاث بمستشف  امللك فيصل التخصص ي ومركز األبحاث كعاملة أبحالجيني للسرطان في املركز القومي لألبحاث في ميريالند. التحقت بمركز األبحاث بمستشف  امللك فيصل التخصص ي ومركز األبحاث كعاملة أبح

 

 اإلنجازات:

 أسست برنامج بحثي للتعرف على البصمة الجينية لألورام في اململكة. (1

ينت كبيرة علماء واستشارية اكلينيكية ورئيس ملركز األبحاث في مركز امل (2  لك فهد الوطني لألورام "التابع ملستشف  امللك فيصل التخصص ي ومركز األبحاث"ع 

 لها نشاطات بحثية في املجال  (3
 
من العلماء للتعرف على الصفات الوراثية "الجينية "للخاليا السرطانية لدى مرض ى السرطان  الجيني للسرطانات حيث تترأس فريقا

لفريدة حيث يهدف إلى تحسين طرق تشخيص وعالج أمراض السرطان املختلفة وذلك باالستفادة من التطورات السعوديين وهذا البحث يعتبر من األبحاث ا

من إيجاد تسلسل الشفرات الوراثية للمورث البشري كامال. أدى هذا البرنامج البحثي إلى اكتشافات  االنتهاءالسريعة التي تشهدها الساحة العلمية العاملية أثر 

 الجين املسؤول عن سرطان الغدد الليمفاوية لدى املرض ى السعوديين. اكتشافعدة. منها 

عربية تشارك كعضو فاعل في املجمع الدولي لجينات السرطان ة ول دولأأصبحت اململكة العربية السعودية  ةمن خالل الفريق العلمي الذي ترأسه الدكتورة /خول (4

 الدرقية.من خالل املساهمة في فك الشفرة الجينية لسرطان الغدة 
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 باإلضافة الى ما يقارب  120لديها أكثر من  (5
 
 معتمدا

 
 علميا

 
 ورقة علمية منشورة في مجالت محكمة. 300بحثا

املؤتمر ، ية، مؤتمر سرطان الغدد الليمفاويهمثلت اململكة العربية السعودية في عدة مؤتمرات عاملية، منها املؤتمر الدولي للسرطان في الواليات املتحدة األمريك (6

 األوربي لسرطان القولون.

ة مراكز بحثية محلية ودولية في مجال أبحاث السرطان. (7  لديها تعاون بحثي مع عد 

 عضو في العديد من الجمعيات العلمية الدولية كالجمعية األمريكية لعلم الجينات والجمعية األمريكية ألبحاث السرطان. (8

 بروفيسور محاضر في كلية الطب بجامعة الفيصل.–ألمراض عضو في األكاديمية األمريكية الكندية لعلم ا (9

 شاركت في العديد من االجتماعات واملؤتمرات املحلية والدولية. (10

واملجلة العاملية  (BMC Genomics)تعمل في هيئة التحرير للعديد من املجالت الطبية والعلمية مثل ناشيونال جيوغرافي العربية وللمجلة الطبية للجينات  (11

 للطب الوراثي.

 م.2013تم اختيارها عضوا في مجلس الشورى عام  (12

 م.2010أول سعودية تحصل على وسام امللك عبد العزيز من الدرجة األولى عام  (13

 م على جائزة هارفارد للتميز العلمي وذلك من قبل اللجنة العلمية في كلية الطب في جامعة هارفارد.2007حصلت عام  (14
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 برنامج تأهيل الداعيات

 إدارة الدعوة النسائية–وة بأبها املكتب التعاوني للدع

 هري ــشـن الــالرحمي عبدـة علــفاطم اذة/ـم االستـــديـــقــت
 

 ـ

 أهيل الداعيات:نبذة تعريفية لبرنامج ت

هـ، والبرقية ذات الرقم 1431/  4/  27املؤرخة فــــــي  3413بموجب برقية سموه ذات الــــــرقم ” حفظه هللا” تمت موافقة صاحب السمو امللكي أمير منطقة عسير .1

ذلك موافقة معالي وزير الشئون هـ املوجهة ملدير عام فرع وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بمنطقة عسير، وك1437/  7/ 13املؤرخة في  7521

/  1/  20املؤرخ في  / س 63/  9/  4اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، واملشار لها في كتاب فضيلة وكيل الوزارة لشئون املساجد والدعوة واإلرشاد رقم 

 هـ على تأسيس برنامج تأهيل الداعيات.1431

 لداعيات:البرامج املقدمة للدارسات في برنامج تأهيل ا .2

 التأهيل. -

 التدريب امليداني. -

 التواصل. -

 :املنهجية التي قام عليها البرنامج  .3

 القدرة.  -املهارة -االتجاه -الكفايات: املعرفة -

 أساليب التقويم في برنامج تأهيل الداعيات:  .4

 التطبيق العملي.  -

 املشاركات والحوارات. -
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 البحوث املوجزة. -

 القياس القبلي والبعدي. -

 التخرج.مشاريع  -

 خارج الصف. -نشاط فردي: داخل الصف -

 خارج الصف. -نشاط جماعي: داخل الصف -

 التواصل مع الخريجات لتفعيل دورهن بعد تخرجهن ولضمان استثمارهن في امليدان مع تقديم البرامج التطويرية والتخصصية لهن. .5

 آليات العمل في التواصل مع الخريجات: .6

 بناء قاعدة بيانات للداعيات. -

 دراسة واقع الساحة الدعوية النسائية في املنطقة. -

 دراسة االحتياج التدريبي للداعيات. -

 أقسام التواصل مع الخريجات: .7

 التفعيل. -

 اإلثراء. -

 التخصص. -

 مليول وقدرات كل داعية. .8
 
 الحتياجات الساحة الدعوية ووفقا

 
 تتنوع البرامج اإلثرائية للداعيات وفقا

 املسارات التخصصية: .9

 اإلعالمي. -املجتمعي -الفكري  -التربوي  -املجال العلمي  -
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 إنجازات البرنامج:

 ..هـهـ14351435حصل البرنامج على جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري في دورته األولى لعام حصل البرنامج على جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري في دورته األولى لعام   -11

 هـ.هـ.  14371437حصل البرنامج على شهادة األيزو في الجودة لعام حصل البرنامج على شهادة األيزو في الجودة لعام   -22

 .لتأسيس البرنامج خارج منطقة عسير تم بفضل هللا تعالى تأسيس بيت خبرة لبرنامج تأهيل الداعيات، ملساعدة الجهات الدعوية  -3

 تأسيس البرنامج في الجهات التالية: وبناء عليه تم -4

 بيشة. -

 غرب الدمام. -

 تبوك. -

 جدة. -

 الطائف. -

 قرى الحسيني والنجوع. -

 نجران. -

 ( خريجة.( خريجة.207207جمالي عدد الخريجات خالل سبع دفعات )جمالي عدد الخريجات خالل سبع دفعات )إإ-55
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 مشروع ساعي

 جمعية آباء لرعاية األيتام في منطقة عسير

 الشلهوب زيد تقديم األستاذة/ شيخه عبد هللا

 

 نبذة تعريفية:

ا لذا كان هناك رجال أن يسخرك هللا لخدمة مجتمعك فهي نعمة تفضل هللا بها عليك وأن يختصك بخدمة األرامل واأليتام فهي أعظم وأجل نعمة أنعم هللا بها علين

كل ما أوتوا من قوة وجهد وكان من ضمن هذه مخلصون يسعون ويبذلون قصارى جهدهم لهذه الفئة املهمة في مجتمعنا املسلم فهم ال يألون جهدا برعايتهم وخدمتهم ب

 ائم الذي ال يفتر( الجهود والخدمات هو برنامج ساعي وقد استوحى اسمه من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم )الساعي على األرملة كالصائم الذي ال يفطر والق

 هـ.1437بدأت فكرة البرنامج عام /

 إبراهيم األملعي  معية آباء األستاذ /صاحب الفكرة مدير الرعاية االجتماعية في ج

 صالح الدقلة.  مؤلف الحقائب الدكتور/

 وعة من املؤسسات الخيرية املانحةمجم الداعم /

 وقف محمد بن عبد هللا الجميح. -     مؤسسة العيس ى الخيرية. -     مؤسسة السبيعي الخيرية. -.

ـــهــــــتــسـمـال ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ل.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاألرام دف /ــ

ـــشـمـمدة ال ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ثالثة أشهر. روع /ـ

ـــدد مـــع ـــــيـرات تنفــ  وات.ـــــــــنـالث ســـــــــــالل ثــــــــــرات خـــــــــمالث ـــــــــــث ذه/ـ

ـــش ــ ـــ ـــقــتـروط الــ ــــديـ ــــ ـــ ــــ ـــ ص   –وتكتب األرملة أن تقرأ  م/ـ
 
 ر .لديها ق

 كوكبة رائعة من عضوات مجلس جمعية آباء االستشاري. القائم على املشروع /
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 ة:ـــــــالرؤي

.
 
 واجتماعيا

 
 وتربويا

 
 الريادة والتميز في تدريب وتأهيل أمهات األيتام نفسيا

 

 الرسالة:

تربوي واالجتماعي بالوسائل تقديم التدريب النوعي والتأهيل املميز ألمهات األيتام بمنطقة عسير والذي يسهم في الوصول إلى االكتفاء الذاتي في املجال النفس ي وال

 م.2030اإلبداعية الحديثة واملشاركة املجتمعية الفاعلة حسب رؤية اململكة 

 

 الهدف العام للبرنامج:

 .تنمية معارف أمهات األيتام نحو املجتمع، كإكسابهن املهارات الحياتية الالزمة للقيام بأدوارهن اتجاه أنفسهن وأوالدهن

 

 األهداف التفصيلية:

 .تنمية حب هللا وتقواه في قلوب األمهات وتزويدهن بالقدر الضروري من العلوم الدينية 

 إكساب األمهات مهارات التعلم كالتعليم. 

 األمهات باملعارف واملهارات واالتجاهات التي تمكنهن من تطوير أنفسهن. تزويد 

  األسرة.زيادة قدرات املشاركات في إدارة 

 .تأهيل األمهات للمشاركة في نهوض املجتمع والقيام بواجبات املواطنة 

 .استثمار أوقات أمهات األيتام يحقق لهن النمو والتطور 

  وباقي فئات املجتمع.سد  الفجوة بين أمهات األيتام 

 ربط أمهات األيتام بمستجدات العصر الذي يعشنه. 
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 مميزات البرنامج:

 الفائدة العلمية واملهنية والفنية. -1

 ل أرملة.ــال لكـــــري 1000أة ــــــافـــــكــم -2

 الت.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواصــلة مــيـر وســـيـوفـت -3

 ا.ــــــــــــــــــــــــــــــــهــالــــــفـة ألطـــــانة وروضـــــــــحض -4

 ي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــار يــــــــــــــــــــــــــــــطـــه إفـــــــــــــــيــوفـــب -5

 

 آلية تفعيل البرنامج:

 التنفيذ.ترشيح املدربات املشاركات ثم عقد اجتماع في أول نسخة منه مع الدكتور صالح الدقلة للتعريف بآلية  -1

 اإلمكان.حصر األسر التي تنطبق عليها الشروط قدر  -2

 وااللكترونية.قائب الورقية االجتماع مع املدربات والتعريف باملشروع واملواضيع املطروحة فيه وتم خالل االجتماع توزيع املوضوعات عليهن مع الح -3

 االجتماع باألرامل والتعريف باملشروع وأهدافه ومميزاته والتشجيع على االستمرار فيه. -4

 الخميس.انطالق املشروع صباحا من الساعة الثامنة وحتى الساعة الحادية عشر كل يوم عدا  -5
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 مجاالت املشروع:

 التكوير(. –عبس  –النازعات  -تصحيح التالوة )النبأ -1

 .السيرة(–سير األنبياء -الصيام -الصالة  –الطهارة -املجال الشرعي )مراتب الدين  -2

 القراءة(. –الحياء  –الصدق  –الشكر  –املثابرة  –اإلتقان  –حفظ اللسان  –التسليم هلل  -الوفاء –الصبر  –التفكير اإليجابي  -املجال القيمي النفس ي )التفاؤل  -3

 –القصص  –االحتواء  –املراهقة  –الطفولة املبكرة واملتأخرة  –االنصات -الحوار  –العادات الصحية  –العادات اإليجابية  –م املهام املجال املهارى )تنظي -4

 القدوة(. –املشاركة 

 مجال الحاسب )مبادئ الحاسب(.-5

 املجال الفني )الكروشيه(.-6

 

 اإلنجازات:

 بها تحديدا.أهو برنامج نوعي انطلق من منطقة عسير ومن مدينة  -1

 الث سنوات.ـــــــــــــــــأرملة( خالل الث60عدد املستفيدات من البرنامج ) -2
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 ريم بخميس مشيطـكـرآن الــــقـات الـــــــمــلــعـداد مــــــــد إعــــهــعـس مـــــيـتأس

 التعليمية والتربوية بخميس مشيطتأسيس مركز ثقات لالستشارات 

 يــــــــــرانــــمــشـح الــــــالــد صــــمــحــورة مـــــــــن / األستاذة

 رئيسة القسم النسائي لجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القران الكريم
 

 

 معهد إعداد معلمات القرآن الكريم بخميس مشيط::  أوال

 نبذة تعريفية:

 .هـ تحت مظلة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط1427معلمات القرآن الكريم بخميس مشيط في عام تأسس معهد إعداد  -

  .هـ ثم توقف ملدة عام دراس ي لتطوير الهيكلة التنظيمية والتعليمية في املعهد1434هـ ـ  1433ستمر في التعليم إلى عام او  -

 هـ انطلق معهد خميس مشيط بحلته الجديدة بافتتاح مقره الجديد مبتدئا )بخطط جديدة ورؤية ورسالة وأهداف وقيم املعهد( 1435هـ  1434وفي عام  -

 رؤية املعهد:

 التميز واإلبداع في تكوين وتفعيل معلمات القرآن الكريم.

 رسالة املعهد:

 وتفعيلهم في املجتمع بما يناسب شرف القرآن الكريم.بناء نخبة متميزة من معلمات القرآن الكريم 
 
 بناء  متكامال

 املستهدفون:

 النساء املهتمات بتعليم القرآن الكريم ولديهن القدرة على ذلك.



 

31 

 

 

 

 األهداف األساسية للمعهد:

 للعمل في الحلقات القرآنية بكفاءة.     .1
 
 ومهاريا

 
 وتربويا

 
 تأهيل الطالبات علميا

 الخريجات لخدمة املجتمع النسائي في املنطقة ونشر تعليم كتاب هللا. تفعيل     .2

 .وتدبريةالتواصل مع الخريجات بإقامة برامج تطويرية      .3

.من املعلمات املؤهالت تأ سد احتياج الدور      .4
 
 ومهاريا

 
 وتربويا

 
 شرعيا

 
 هيال

 على تسهيل النظم االدارية والتعليمية م -
 
األهداف البد من توثيق العمل وفق األدلة اإلجرائية  واألنظمة، ولتحقيقن خالل جمع األدلة واللوائح املعهد يعمل جاهدا

ة التنظيمية + الالئحة حيث تكون واضحة وسهلة االستخدام لتحقيق الكفاءة والفاعلية في العمل لذا للمعهد لوائح إدارية وتعليمية وأدلة خاصة به ومنها )الالئح

 .لعملية + دليل املقابالت(التعليمية + دليل الطالبة + دليل االختبارات + دليل التربية ا

 اإلنجازات:

 يعتبر املعهد الثاني في املنطقة الجنوبية واألول في منطقة عسير. -1

  والزال املعهد يحافظ على التطوير والعمل بجودة في العمل وبفضل هللا سعت جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط مشكورة -2
 
كافة باذلة

 أنه تم الجهود للرقي باملنظو 
 
)مركز جدارات لالستشارات( لتحسين العمل املؤسس ي للمنظومة كافة إلعداد الخطة االستراتيجية للجمعية  معالتعاقد مة حيث

 وتم اعتماد ذلك. واللوائح التنظيمية وبما تخدم معهد إعداد معلمات القرآن الكريم بخميس مشيط حيث إن املعهد واحد من القطاعات التابعة لها

على املعهد وافتتاح دبلوم )تدبر( ووضع الخطة التنفيذية متماشية مع الخطة  والتربوية( لإلشرافلالستشارات التعليمية  معاهد)تعاقد هذا العام مع مركز تم ال -3

 االستراتيجية لجمعية نبأ الخيرية.

د القرآنية في اململكة والتي سوف يكون إعالن النتائج للمعاهد وفي هذا العام تم مشاركة معهد إعداد معلمات القرآن بخميس مشيط في جائزة التميز للمعاه -4

 هـ.1439/  8/  20الفايزة في 
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 الدبلومات و عددها عام االفتتاح للدبلومات

 التأسيس وحتى عام 
 
 دبلوم إعداد معلمات القرآن الكريم هـ1437منذ

 القرآن الكريم + دبلوم الحفظ واإلتقان (ة ) دبلوم إعداد معلمات دبلوم + برنامج املقرأ 2 هـ1438عام 

 ة ) دبلوم إعداد معلمات القرآن الكريم + دبلوم الحفظ واإلتقان + دبلوم التدبر (دبلومات + املقرأ 3 هـ1439عام 

 عدد الطالبات امللتحقات لهذا العام عدد الدبلومات في املعهد

 طالبات 109 املقرأة + دبلومات 3

 دد الخريجات منذ التأسيســـــــــــــــع

 (  طالبة فيما بينهم خاتمات  350) •

 دد دفعات التخريج منذ التأسيســـــــــــــــع

 (ثمان دفعات) •

 هـ 1436دد الدورات التدريبية من عام ـــــــــــــــع

 (  دورةتدريبية  39) •

 هـ  بما فيها طالبات التربية العملية1436دد املتدربات من عام ـــــــــــــــع

 ( متدربية  1045) •

 هـ بما فيها طالبات التربية العملية 1436الساعات التدريبية من عام  ددـــــــــــــــع

 (  ساعة تدريبية  694) •
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عدد الحاصالت على اإلجازة في القرآن الكريم بسند متصل عن 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم بروايات مختلفة منها :

الحاصالت على اإلجازة في تحفة  الحاصالت على اإلجازة في الجزرية :

 األطفال :

  طالبة ( . 23رواية حفص عن عاصم :  ) 

 طالبة 38

 

 طالبات ( .  7شعبة عن عاصم :  ) رواية  طالبات  8

 رواية قالون:  )طالبة ( .

عدد الطالبات الفائزات في املسابقة السنوية لحفظ 

 القرآن الكريم في املعهد :

عدد الفائزات في املسابقة السنوية للملك 

 سلمان بن عبد العزيز لحظ القرآن الكريم

عدد املتمات  للقران الكريم من 

طالبات املعهد  لحفظ القرآن الكريم 

 الخاصة بجمعية نبأ

 طالبات ( 8هـ   ) 1437عام 
 طالبة

 وتم فوزها هذا العام للمشاركة في املسابقة

 

 طالبة 11
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 ثانيا: مركز )ثقات( لالستشارات التعليمية والتربوية بخميس مشيط

 نبذة تعريفية:

وتربوية جادة وأنشطة ذات جودة عالية في بيئة جاذبة ومميزة، سعيا لبناء شخصية الفتاة املتوازنة الفاعلة وذلك بجعلها في املوقف مركز يعنى بتقديم برامج تعليمية 

 التعليمي التربوي مباشرة.

 

 مبررات البرنامج:

 ضعف البرامج النوعية املقدمة وتكرارها. .1

 هة.حاجة املجتمع للبرامج التعليمية والتربوية الجادة واملوج .2

 أهمية بناء شخصية الفتيات. .3

 غياب البرامج التسلسلية. .4

 املشاركة في التنمية املجتمعية باستثمار البشر. .5

 

 الريادة في تقديم البرامج املميزة للفتيات رؤية املركز:

 

 برنامجا نوعيا مميزا. 20فتاة، وذلك بتقديم 10000 استقطاب :الهدف االستراتيجي

 

 والوطن علما وعمال.خدمة الدين  الهدف العام:
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 من برامج املركز:

 إقامة برامج تفاعلية بنائية. .1

 إقامة برامج ومسابقات علمية. .2

 إقامة برامج تطوعية ميدانية. .3

 إقامة برامج ومسابقات ثقافية. .4

 تنفيذ مشروع القراءة للفتيات. .5

 إقامة برامج لتطوير مهارات اللغة اإلنجليزية. .6

 تمهيدية لسوق العمل. إقامة مسابقات مهارية .7

 إقامة برامج حوارية مجتمعية. .8

 

 األهداف املرتبطة باستراتيجيات املركز:

 عضوة على مهارات تنفيذ البرامج.35تأهيل وتدريب  .1

 فتاة في كل برنامج. 500استقطاب ما ال يقل عن  .2

 قيادة شابة.   200بناء ما ال يقل عن  .3

 سنوات. 5برنامجا نوعيا خالل 15تنفيذ ما ال يقل عن  .4

 

 املستهدفون:

 الفتيات من سن خمس سنوات فما فوق.
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 أساليب املركز:

 احتساب األجر بسد الثغرات في خدمات املجتمع واستقطاب القيادات والكفاءات الشابة.  .1

 التعليم والتربية من خالل املشاركة الفاعلة. .2

 البيئة الجاذبة والبرامج النوعية املطورة. .3

 في كافة البرامج. التركيز على تفاعل الفتاة .4

 نقل الخبرات مع اإلضافة والتعديل. .5
 

 اإلنجازات:

 هـ تحت مظلة وزارة التجارة.1437تأسس مركز ثقات لالستشارات التعليمية والتربوية بخميس مشيط في عام  -

 هو املركز االستشاري النسائي األول في منطقة عسير واملنطقة الجنوبية. -

 تقديم برامج للفتيات بطريقة مختلفة ومميزة في بيئة جاذبة.وهو مركز غير ربحي يهدف إلى  -

 قدم حتى اآلن أربعة برامج مختلفة. -
 

 إنجاز عام ونصف: .6

 

 عدد املشاركات الفئة العمرية بعض البرامج

 78 سنوات 6: 5من أكاديمية الطفلة

 28 13: 5من سن  ربيع القلب

 22 فما فوق  18من سن  بصائر

 30 15: 7من سن  نادي ثقات

 فتاة 158 املــــــــــجـــــمـــــــوع



 

37 

 

 

 في التعليم واإلدارة املدرسية التميز 

ــــــــــدارس الــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــهـــبأــبرواد ــــــــــــــ ــــــــــــ  اــــــــــ

 عسيري  شايع زهرة عليقائدة املدرسة األستاذة/ 
 

 بها:أمدارس الرواد األهلية ب ريفية عننبذة تع
الرائدة في اململكة العربية  التعليمةت مدارس الرواد من املؤسسات هـ ومنذ ذلك الوقت وحتى اآلن أصبح1411تأسست مدارس الرواد األهلية في مطلع العام الدراس ي 

 السعودية.

 

 الرؤية واالهداف التربوية:

العلوم النافعة، ليكون قوي اإليمان، صحيح العقيدة وتنشئته النشأة الصالحة، وتعليمه عداد جيل من الشباب املسلم، بتربيته اإلسالمية، إتعمل مدارس الرواد على 

 بواملنهج، حسن الخلق والسلوك، قوي الجسم، سليم ا
 
 رسالة خير للعامللبنية، متوازن الشخصية، مهتديا

 
 ملجتمعهين، واسع الثقافة هدي اإلسالم، حامال

 
 ، معتز نافعا

 
ا

 أمته وحضارتها، وخصوصية بالده في خدمة الحرمين الشريفين مقبل على الحياة بوعي وجد ونشاط ومسؤولية.بدينه ولغته العربية، وتاريخ 

 

 بها:أهم إنجازات مدارس الرواد األهلية للبنات بأ

 هـ1432-1431لعام 

 برنامج املدارس املعززة للسلوك اإليجابيحصول مدارس الرواد على املستوى الذهبي في 
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 هـ1434-1433لعام 

 دارة التعليم األهلي واألجنبي(مدرستي مملكتي وتكريم خاص من إحصول املدرسة على املركز األول في املشروع الوزاري ) -

 الفيرست ليغو(وملبياد الربورت )ول على منطقة عسير في مسابقة األ حصول طالبات املدارس على املركز األ   -

 دورتها الرابعة حصول مدارس الرواد للبنات بابها على درجة التميز للتعليم في فئة )اإلدارة واملدرسة املتميزة( في جائزة التربية والتعليم للتميز في -

ر "نظام حامي "وسجلت براءة اختراع محلية في مدينة بداع العلمي على مستوى اململكة بابتكاة النهائية لألوملبياد الوطني لإل )سمر يحي على يحي( شاركت في التصفي -

 امللك عبد العزيز للعلوم 

بداع العلمي على مستوى اململكة بابتكار "ساعة نوبات الربو" وسجلت براءة اختراع محلية في ة النهائية لألوملبياد الوطني لإل )مليس عمر جلبان( شاركت في التصفي -

 مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

 تأهل الطالبة "املها عايض الشهراني "في برامج موهبة الدولية -

 شهادة املستوى الذهبي في برنامج املدارس املعززة للصحة  -

 

 

 هـ1437-1436لعام 

 ملكةها على املركز األول في جائزة التميز للتعليم فئة )اإلدارة املدرسية (في دورتها السابعة على مستوى مدارس املحصول مدارس الرواد بأب -

 حصول الطالبة عبير خشيعة على املركز الثالث في مونتاج الرسم الكرتوني على مستوى اململكة. -

 .يردورتها الثامنة عشر على مستوى عسهـ جائزة الشيخ حمدان بن راشد في 1437-1436صالح في  بوترشيح الطالبة رؤى أ -
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 هـ1439-1438لعام 

 األول في كأس القدرات على مستوى منطقة عسيرحصول ثانوية مدارس الرواد على املركز  -

 تنظيم قائدة املدرسة لعدة ورش عمل عن جائزة التعليم للتميز )فئة اإلدارة املدرسية( على مستوى منطقة عسير -

 بها على املركز الثاني على مستوى منطقة عسير في نتائج اختبار القدرات العامة بها على املركز الثاني على مستوى منطقة عسير في نتائج اختبار القدرات العامة حصول مدارس الرواد للبنات بأحصول مدارس الرواد للبنات بأ -

 الرواد على املركز األول في املنافسات املسرحية على مستوى منطقة عسير والخامس على مستوى اململكةالرواد على املركز األول في املنافسات املسرحية على مستوى منطقة عسير والخامس على مستوى اململكةحصول مدارس حصول مدارس  -

 حصول الطالبة سارة عبد هللا محي عسيري على جائزة التميز فئة الطالب املتميز على مستوى منطقة عسير حصول الطالبة سارة عبد هللا محي عسيري على جائزة التميز فئة الطالب املتميز على مستوى منطقة عسير  -

 ل مفرح على املركز الثاني على مستوى منطقة عسير في مشروع تحدي القراءة العربي ل مفرح على املركز الثاني على مستوى منطقة عسير في مشروع تحدي القراءة العربي حصول الطالبة هيفاء أحمد سعد آحصول الطالبة هيفاء أحمد سعد آ -

 ل محسنة من ضمن مبدعات عسير.ل محسنة من ضمن مبدعات عسير.تكريم الطالبة جود طارق آتكريم الطالبة جود طارق آ -
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 املرحلة املتوسطة–التميز في التعليم العام واإلدارة املدرسية 

 املتوسطة الثالثة للبنات بابها

 عسيري  منى علي شايع أ/

 

 املدرسة:نبذة عن 

 ة املدرسة:ـــرؤي

 ومحفزة على التعليم إلعداد جيل مبدع وقادر على التعلم الذاتي مدى الحياة. إيجاد بيئة تربوية فاعلة

 

 رسالة املدرسة:

 توفير بيئة مدرسية تربوية متميزة ومتكاملة  .1

 إعداد طالباتنا ليكن مواطنات صالحات وفاعالت في مجتمعهن .2

 املستويات التعليمية بكل ثقة لى أرقىإتعزيز قدرات طالباتنا والوصول بهن  .3

 بداع وتحفيزهن نحو املشاركة في املسابقات واألنشطة املختلفةباتنا وتشجيعهن على االبتكار واإل تنمية مواهب طال .4

 تطوير الشراكة املجتمعية بين املؤسسة التربوية واملجتمع املحلي .5
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 جازات:اإلن

 .هـ )املركز األول على مستوى املنطقة(1429هـوعام 1428مارة منطقة عسير لألداء التعليمي املميز األمير خالد الفيصل لعام إجائزة  (1

 .ول متوسطة على مستوى اململكة تحصل على االيزو(أهـ )1432-1431شهادة االيزو العاملية في أنظمة الجودة والحصول على وسام سفيرة الجودة لعام  (2

 .هـ )املركز األول على مستوى املنطقة والسادس على مستوى اململكة(1433-1432جائزة وزارة التربية والتعليم لفئة اإلدارة املدرسية املتميزة لعام  (3

 .هـ )املركز الثاني على مستوى اململكة(1434-1433جائزة وزارة التربية والتعليم لفئة املدرسة املتميزة لعام  (4

 .هـ )الفوز على مستوى الخليج(1435ل مكتوم في دورتها السادسة عشر لعام آاشد جائزة حمدان بن ر  (5

 .هـ )املركز األول(1436جائزة الوطن في عيون املبدعات لعام  (6

 .(هـ )الفوز على مستوى الخليج1438-1437لعام  وال للتدخينمبادرتين حب الوطن  ،جائزة املدارس الصديقة ملكتب التربية العربي لدول الخليج (7

 .هـ )الفوز على مستوى الخليج(1437جائزة املدارس الصديقة ملكتب التربية العربي لدول الخليج لعام  (8

  مبادرةجائزة املدارس الصديقة ملكتب التربية العربي لدول الخليج  (9
 
 .نصنع بسمة التطوعي )الفوز على مستوى الخليج( معا

 ة.جائزة املديرة املثالية املركز األول ألعوام متتالي (10

 املركز األول والحصول على شهادة املستوى فوق الذهبي واملستوى الذهبي والفض ي والبرونزي ألعوام متتالية. بالصحةجائزة املدرسة املعززة  (11
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 صناعة التغيير

 املتوسطة السابعة عشر

 األحمري مشبب عيدة  أ/

 

 نبذة تعريفية:

 مراحل وهي: مشيط بثالثإدارة التغيير في املدرسة املتوسطة السابعة عشر بخميس  مر ت

 :املرحلة األولى

   دراسة واقع املدرسة في املجاالت التالية:م( تم 2014/2015 -هـ 1435/1436في عام )   

 .يــــــدرسـمـ  الـــــنـبـمـال -1

 .األخذ بالطرق الحديثة في التدريس -2

 .يــــــوم الدراســــيـفي الممل ـن الـــالروتي -3

 ل جميع املراحل وفي نهاية هذه املرحلة يتم عرض نسبة الغياب والسلوك السلبي واملستوى التحصيلي للطالبات في ذلك العام ليتم قياس املؤشر ومقارنته خال

 املرحلة الثانية:  

الواقع  من تشخيصانبثقت  م( حيث2015/2016 -هـ 1436/1437في عام )لتقليدية إلى املدرسة الجاذبة اإلبداعية صناعة التغيير من املدرسة ا انطالق املبادرة

 املدرس ي.

لتنمية ا –)املبنى والتسهيالت املدرسية ة مع الجهات املعنية في كل مجال انتهت املرحلة الثانية بتحقيق مؤشرات أداء مرتفعة جدا من خالل عقد الشراكات املجتمعيو  

  املحلي(مؤسسات املجتمع  –رعاية املتعلمات  –املهنية 
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     الثالثة:املرحلة 
 الثالثة:( حيث جرى العمل على تحقيق محاور الرؤية 2030استثمار إدارة املعرفة في املجتمع املدرس ي في خدمة اإلرشاد الطالبي وتحقيق رؤية اململكة )

 متين(.بناء  –عامرة  بيئته –راسخة مجتمع حيوي )قيمة  -

 لنعمل(. )نتعلماقتصاد مزهر  -

 ذلك.من خالل رسم الخطط املعينة على  مجتمعهم(أفراده مسئولية حياتهم ومسئولية  )يتحملوطن طموح  -

 وقياس مؤشرات األداء املرتفعة في االنضباط والسلوك اإليجابي والتحصيل الدراس ي وبذلك يتحقق التغيير.  وعرض اإلنجازاتثم تنتهي املرحلة الثالثة بتحقيق أهداف املبادرة 
 

 :اإلنجازات

 .م2017( لعام 19دورتها ) املتميز فئة اإلدارة املدرسية فيحصول املدرسة على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي  (1

 م.2018حصول املدرسة على وسام إدارة تعليم عسير الذهبي لعام  (2

 م.2017حصول املدرسة على ميداليتين ذهبيتين في معرض كيوي لالختراعات في كوريا  (3

 م.2017املدرسة على ميداليتين فضيتين في معرض آيتكس لالختراعات في ماليزيا حصول  (4

 م.2017فضل اختراع في معرض وأرسوا لالختراعات بولندا كما حصلت إحدى الطالبات على امليدالية البرونزية في نفس املعرض حصول إحدى معلمات املدرسة على أ (5

نحت إحدى طالبات املدرسة شهادة البراءة في م  م كما 2017/ 10/ 13للعلوم والتقنية في  عبد العزيزج صناعي من كلية امللك حصول معلمة املوهوبات على براءة اختراع نموذ (6

 هـ. 1439/ 6/ 12

 هـ.1438/ 1437حصول املدرسة على مؤشر أداء مرتفع على مستوى املنطقة في عام  (7

 م.2017على مستوى منطقة عسير حصول قائدة املدرسة على أنموذج القيادة املتميزة الفاعلة  (8

 م .2017حصول املدرسة على شهادة ودرع من املحافظة و البلدية للمشاركات الفاعلة في كافة املناشط املجتمعية  (9

 م.2017منة والجاذبة على مستوى منطقة عسير في عام البيئة املدرسية اآل حصول املدرسة على أنموذج  (11

 هـ على مستوى الوزارة. 1438/  8/ 1 بتاريخ : البية وساعة النشاطالط عرضت املدرسة تجربتها في األنشطة (11

 هـ.1439/ 5/ 13 في:حازت تجربة املدرسة في االنضباط على التجربة الفاعلة وذلك في اللقاء الوزاري بمحافظة بيشة  (12
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 جائزة املراعي لإلبداع العلمي

 كلية العلوم بأبها–جامعة امللك خالد 

 الزهراني مفرح د/فاطمة علي
 

 بداع العلمي:ي لإل نبذة تعريفيه عن جائزة املراع

 اململكة.هي جائزة وطنية سنوية تهدف إلى تشجيع الباحثين والعلماء واملبتكرين في 

 التدريس.وهي معتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي والتي يؤدي الحصول عليها استحقاق مكافأة التميز العلمي ألعضاء هيئة 

 املراعي.هي شركة ة : الجهة الداعم -

 والتقنية.عليها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم  : والجهة املشرفة -

سلطان بن  وسمو األمير ويمثل سمو األمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيس املجلس األعلى للجائزة،

بن محمد السويلم نائب رئيس املدينة أمين عام  عبد العزيزمحمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة املراعي نائب رئيس املجلس األعلى للجائزة والدكتور 

 .الجائزة
 

 تمنح الجائزة في ثالث فروع:  

ـــفـال - ــــ ـــ  : العالم املتميز.رع األول ـ

 نساء(.-العمل اإلبداعي )رجال: رع الثانيـــــفـال -

 البحثية.: الوحدة الفرع الثالث -
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 م: 2116بالنسبة للفرع الذي فزت فيه هو فرع العمل اإلبداعي للنساء 

العلمية التي تنطوي على خطوة ابتكارية غير  االكتشافاتأو –أو براءات االختراع  –املنشورة في مجالت ذات تصنيف عالي  : العمل اإلبداعي يقصد بها البحوث

 مسبوقة أو االكتشافات التي تعمل على حل املشكالت البيئية وتخدم التنمية الوطنية.

 

 من شروط العمل االبداعي: 

 ائزة سابقة. يكون قد حصل على ج  يكون مض ى على نشره خمس سنوات وأالأن يكون العمل متميزا وأنجز في اململكة العربية السعودية وأال

 بداع العلمي مناط حلمي بعد تحقيق هدفي األكبر وهو بلوغ التميز في البحث العلمي والذي بذلت قصارى جهدي لبلوغه.لإل كانت جائزة املراعي 

واألستاذ الدكتور عبد هللا عسيري رئيس قسم  ستاذ الدكتور رضا الششتاوي ن رسالتي الدكتوراه والتي كانت بإشراف األ تقدمت للجائزة بأحد البحوث املنشورة م

 .ISIحسب تصنيف  الكيمياء بجامعة امللك عبد العزيز وكان البحث مطابقا ملعايير الجائزة بعد أن وفقنا لنشره في مجلة عاملية ضمن قائمة أعلى عشر مجالت

 

 نبذة عن البحث العلمي الفائز بالجائزة:

 ون السيانيد من مشتق الفينوثيازين ":البحث بعنوان " تحضير حساس جديد ألي

الذهب يون السيانيد هو األيون السام في مركبات السيانيد، هذه املركبات تستخدم في صناعة األلياف الصناعية والبالستيك وفي عمليات استخراج أفمن املعروف أن 

نه يعمل رابطة قوية جدا مع الحديد البيئة وعلى اإلنسان حيث تكمن خطورته بأعلى  والفضة من املناجم والصخور ويدخل أيضا في تركيب املبيدات مما يشكل خطرا

 1.9منظمة الصحة العاملية النسبة املسموح بها في مياه الشرب في حدود  وكسجين ويؤدي الى املوت وقد حددتالدم ويفقده املقدرة على نقل األ  املوجود في هيموجلوبين

نانو والر ويعتبر أقل بكثيــــر من حـد الكشــف املوص ي وأقل أيضا  3.2ميكرو والر وفي هذا البحث تم تحضير حساس جديد أليون السيانيــد يتميز بحد اكتشاف يصل الى 

 ثانية.  50مما توصلت إليه األبحاث والدراسات السابقة، كما أظهر هذا الحساس استجابة سريعة ألقل من 
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 البحثية للفيزياء والهندسة والطبة أفضل عرض ملنافسة املدارس جائز 

ـــــــــيـرالـــــــــــــــتــة األســـــــــــيـــنـــوطـة الــــــعـامـــــجـوى الـــــــــتــســى مـــــلـع  ةــــــــــــ

 كلية العلوم بأبها–جامعة امللك خالد 

 بدريه محمد علي السرحاني الشهراني د/

 

 نبذة عن الجائزة:

بية السعودية ومن ضمن حدى مبتعثات جامعة امللك خالد وممن مثلوا الوطن في الخارج قد وفقت وهلل الحمد لتمثيل املرأة السعودية واملواطنة خارج اململكة العر إ

املشاركة في إحدى الجوائز املنظمة على مستوى الجامعة الوطنية األسترالية والحصول على جائزة أفضل عرض فقد مثلت قسم  الفرص التي أتيحت لها لتمثيل الوطن

 ضمن السمناراتالفيزياء النووية من املدرسة البحثية للفيزياء والهندسة في سلسلة جون كارفر للحلقات البحثية أو 
 
عقد سنويا

 
 وهي عبارة عن منافسة ذات شأن ت

عط  طلبة املاجستير والدكتوراه فرصة  يها حتى تاريخ إلهم النتائج التي توصل أدقيقة لعرض موضوع بحثه و  15املدارس البحثية للهندسة والفيزياء والطب حيث ي 

 انعقاد املنافسة.

تفهم من قبل غير املتخصصين الحضور عبارة عن جميع
 
ومشرفيهم والخبراء  والدكتوراهطلبة املاجستير  والتحدي يكمن في تبسيط فكرة البحث قدر اإلمكان ل

 العاملين في هذه املدارس البحثية باإلضافة إلى أن الدعوة تكون عامة لكل مهتم بحضور مثل هذه املنافسات

 وى الواليات.ثم يتم تحديد الفائز من قبل لجنة التحكيم ويكون لديه الفرصة لعرض بحثه على مستوى الجامعات في املقاطعة ومن ثم على مست

  



 

47 

 

 

 نبذة عن البحث:

-( ملستوى هويل )نسبة إلى العالم الفيزيائي فريد هويل( وذلك من خالل رصد بروتون Bradتركز هذه األطروحة على دراسة جديدة لتحديد النطاق )االتساع( االشعاعي)

 قياس سلسلة الترابط  MeV 10.7تساوي عند طاقة قذف  (C12('p, p) C12جاما جاما )حدث ثالثي متزامن( باستخدام التفاعل )
 
مليون الكترون فولت. وقد تم أيضا

02املناظرة لالنتقاالت من املستوى  MeV 4.439و  MeV 3.251الزاوي ألشعة جاما املتتابعة 
21إلى املستوى    +

01إلى املستوى )األرض ي( +
في الكربون. حيث أن هذه  +

 ألول مرة اللف املغزلي والندية ملستوى هويل.الدراسة لالرتباط الزاوي أكدت بشكل فريد و 

م لصعوبة تحديد نسبة حدوث هذا التفاعل 1976م وقد توقفت األبحاث في هذا املجال منذ عام 1953حيث أن االقتراح األساس ي كان من قبل العالم هويل عام 

 ثقل من الكربون املوجودة في الكون.ألوالذي يعد املسؤول عن تكوين كل العناصر ا

 وحساسة في معامل أوسلو مستخدمين أفضل معجل تواجد في القرن الواحد والعشرين واستطعنا استخالص عدة مئ
 
ات من األحداث وقد تم إجراء تجربة دقيقة جدا

 لهذه التجربة سمحت باختبار ورصد هذه املتزامنة الثالثية ا 5.97×109من 
 
لنادرة الحدوث بمزيد من حدث واجراءات التحليل املستخدمة والتي أنشئت خصيصا

 في الكربون. +0التفصيل والدقة كما أسهمت بالتأكيد بشكل عملي )وألول مرة( اللف املغزلي والندية ملستوى هويل
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 التميز في تدريس مادة العلوم في املرحلة االبتدائية

 نادية غرم سعيد الشهري  أ/

 بمنطقة عسير معلمة ابتدائية سدوان للبنات/ بمحافظة بللسمر 

 

 نبذة تعريفية:

 الرؤية:

 مهارية إنسانية عاملية. علمية فكريةريادة 

 

 الرسالة:

سرة واملجتمع لبناء جيل مبتكر متقن قادر على كاملية بين املعلمة واملدرسة واأل بداع العلمي للطالبات من خالل شراكة تاإل تدريس محفز لتعليم مميز ينمي قدرات 

 املحافل املحلية واإلقليمية والعاملية. تحقيق مراكز متقدمة في

 
 
لت منطقة عسير في مسابقة جوائز التميز على مستوى اململكة وحققت مراكز متقدمة على مستوى منطقة عسير ويظهر التميز بجالء في مسيرتها التعليمية، حيث مث

 وجيدة على مستوى اململكة في عامين متتاليين، وشاركت مرتين في جائزة الشيخ حمد
 
فت العديد ان بن راشد، وحصلت على جائزة التميز في التعليم االلكتروني، كما أل

 من الكتب التعليمية، وقدمت عدد
 
 لى جانب العديد من الجهود املميزة في مجال تدريس العلوم.إمن البحوث العلمية، والدورات التدريبية،  ا
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 اإلنجازات:

 
 
 املسابقات التعليمية والوزارية: /أوال

 .هـ1437مستوى اململكة لعام  الثاني عشر على ( وتم ترشيحها على مستوى منطقة عسير وحصولها على املركز7املشاركة في جائزة التعليم للتميز في دورتها ) (1

 .هـ.1438ستوى اململكة لعام على م عشر املركز الحادي( وتم ترشيحها على مستوى منطقة عسير وحصولها على 8املشاركة في جائزة التعليم للتميز في دورتها ) (2

 م.2017املشاركة في جائزة التميز)أنتج( للتعليم اإللكتروني وحصلت على جائزة على مستوى منطقة عسير ومستوى اململكة لعام  (3

مجلس أمناء الجائزة في  املشاركة في جائزة الشيخ حمدان بن راشد وترشيحها على مستوى اململكة العربية السعودية وحصولها على شهادة مشاركة دولية من (4

 م.2016( لعام 18م وحصولها على شهادة تميز دولية من مجلس أمناء الجائزة في دورتها )2014 ( لعام16دورتها )

 خال املوارد املوجودة في سحابة شمس على مستوى منطقة عسير.على املركز األول كأعلى نسبة في إدحصلت  (5

 م.2016-1438املعلمين القدوة باململكة مع وزير التعليم في أبو ظبي ترشحت ضمن سفراء اململكة لتمثيل  (6
 

 الكتب والبحوث: تأليف ثانيا/

 .ي العلومالتعلم النشط ومجال تطبيقه ف (1

 .البتدائيةية لدى طالبات املرحلة ام العلمية املفاهيتنمأساليب  (2

 .ياالعلوم لطالبات الصفوف الدن يان في دنياسميقصة  (3

 .يمالتعل ية فيالتقن (4

 .ي لدى طالبات املرحلة االبتدائيةمهارات البحث العلم يةم ورقة عمل تنميتقد (5

 .السادستنمية التفكير البصري لدى طالبات الصف  لىع iPad باستخداميس العلوم بحث أثر تدر  (6

 عمل دراسة ملشكلة عزوف معلمات العلوم عن تفعيل كتاب النشاط في الحصة. (7

 ي مدارس املرحلة االبتدائية.ف يبحث واقع استخدام املختبر املدرس  (8

 .االبتدائياألول والثالث  العلوم للصفل مقرر كتاب ليبحث تح (9
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 التنمية املهنية: ثالثا/
 املعلم.عسير وتكريمها في يوم يارها املعلمة املتميزة على مستوى منطقة اخت( 1

 .على املركز األول بمنطقة عسير وكذلك حصولهن على مراكز متقدمة على مستوى اململكةطالبات مشاركات في مؤتمر البحث العلمي وحصولهن ثالث  ( اإلشراف على بحوث2

 الطالبات(-املشرفات -دورة تدريبية داخل املدرسة وخارجها )للمعلماتعداد أكثر من أربعة وثالثين إ( 3

 فطن( –(  تصميم مجلة الكترونية )واحة التعليم املبكر 4

 ي املدرسة يخدم جميع مدارس املحافظة.(  إقامة معرض للتعليم النشط ف5

 ( إقامة معمل للعلوم على نفقتها.6

 ( تقديم براءة اختراع لتصميم أداة الكترونية تخدم كبار السن.7

 هـ1431على شهادة مدرب معتمد  ( حاصلة8

 

 مهارات التعليم والتعلم: رابعا/
 تصميم خطة لتحضير الدروس والعمل على نشرها لجميع املعلمات (1

 فلم سينمائي(-تصميم الدروس باستخدام البرمجة التفاعلية )فالشات تعليمية (2

 تصميم موقع ملادة العلوم باسم)علومنا( (3

 تصميم حقيبة تعلم الكترونية لطالبات الصف الخامس والسادس. (4

 تصميم تطبيق الكتروني للتقييم الذاتي للمعلمة من كل املستفيدين. (5

 

 ات:العضوي خامسا/

 ( عضوة بجمعية جستن الجمعية السعودية للعلوم التربوية1

 هليةساور األ عضوة ومشاركة في تأسيس جمعية أ( 2

 .واالستشارات( عضوة بمنظمة البودر الكندي للتدريب 3
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 DoxorubicinوTamoxifenلسرطان الثدي عبر دواء MCF-7البحث األول/استهداف خاليا مستقبالت هرمون االستروجين 

 التمور لتكسير االصباغ العضوية إنويهالخضراء للماء امللوث: استخدام أكسيد الجرافين املنتج من  جةلاملعاالثاني/البحث 

 عن طريق تقنية امليكروويف املبتكرة

 عبد العزيز يحي الشهراني

 بهاأالثانوية األولى ب
 

 ول: نبذة عن البحث األ 

 لسرطان الثدي عبر دواء نوكسيبيسين وتاموكسيفين MCF-7استهداف خاليا مستقبالت هرمون االستروجين 

لى العالج الكيميائي كعالج فعال لعالج العديد من إيعتبر سرطان الثدي من أكثر األمراض املدمرة والتي تهدد حياة الكثير من املرض ى في اململكة العربية السعودية ولقد تم اللجوء 

السريري محدود بسبب سمية وتطوير املقاومة الخلوية، تهدف هذه الدراسة إلى تطوير صيغة جديدة  استخدامهحظ فإن أنواع السرطان وخاصة سرطان الثدي ولكن لسوء ال

فة، تتمركز الج الكيميائي في دراسات مختللتحسين توصيل الدواء وزيادة فعالية انتقائية. وقد أظهرت الجسيمات النانوية إمكانات واعدة في تعزيز توصيل الدواء وتقليل مقاومة الع

 الجسيمات النانوية داخل النواة أو بالقرب منها بعد امتصاصها الخلوي. 

Doxorubicin هي أن تغليف تامو كسيفين الذي هو مضاد انتقائي ملستقبالت هرمون االستروجين مع د  فإن الفرضيةجدا لعالج سرطان الثدي ولذلك  هو عامل عالج كيميائي فعال

 وكسور وبيسين سيكون قادرا على استهداف خاليا. 

نها أن الفضية من شأ تاموكسيفين مع الجسيمات النانوية - ن الصيغة املعدلة للديوكسيبيوبيسيندون التأثر على األعضاء األخرى أ حساسية االستروجينMCF-7سرطان الثدي 

لقد تم تقييم فعالية هذه الصيغة في تثبيط بشكل انتقائي لبقاء الخلية لخاليا سرطان الثدي MCF-7تاموكسييفين املغلف بشكل مباشر وانتقائي في -توفر الدوكسوروبيسين

كانت ناجحة بشكل ملحوظ في تثبيط خاليا  Doxorubicin-Tamoxifenركيبة ن تت النتائج األولية لهذه الدراسة أأظهر  MTT3-4-5Dimethylthiazباستخدام اختبار MCF-7في

لى هذا املزيج قد عزز النشاط السام للخلية لهذه الصيغة أكثر من أن إضافة النانو الفض ي إ لالهتمامفقط ومن املثير  DoxorubicinاوTamoxifen كثر بكثيرأMCF-7السرطان 

 مال جديد لعالج مرض ى سرطان الثدي.ة قد تفتح أاستاموكسيفين وحدة هذه الدر -دوكسوربيسين
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 اإلنجازات:

 م.2015املركز الخامس في املهرجان السعودي للعلوم -

 م.2015املركز الرابع في مجال الطب بمعرض انتل ايسف الدولي  -

 

 نبذة عن البحث الثاني: 

 صباغ العضوية عن طريق تقنية امليكروويف املبتكرةالتمور لتكسير األ نوية أاملعالجة الخضراء للماء امللوث: استخدام أكسيد الجرافين املنتج من 

مراض املرتبطة أل ف شخص يموتون كل يوم جراء األ 50الصحة العاملية "أن  ةمتعتبر معالجة املياه كواحدة من أولويات البحث العلمي في اململكة العربية السعودية أعلنت "منظ

املستخرج من مصدر سعودي طبيعي حيث أنه قد بدأ التجريب  ودة في املياه امللوثة باستخدام أكسيد الجرافينتقليل من امللوثات العضوية املوجامللوثة يحاول هذا البحث ال باملياه

الجرافين ثم أجريت قياسات  التمر عن طريق تفحيمها في درجات حرارة مختلفة إلنتاج الكربون النشط استخدمت طريقة "همر" بغرض انتاج أكسيد أنويةالعملي على عينات من 

زرق امليثيلين أستخدمت صبغة على العينات باستخدام تقنيات مطيافية رامان حيود األشعة السينية واملجهر االلكتروني املاسح وذلك للتحقق من تكوين أكسيد الجرافين ا

وثات العضوية بمساعدة نظام امليكروويف تم استخدام فرن ميكروويف محلي معدل بطاقه كنموذج للملوثات العضوية للتحقق من الفعالية العالية للجرافين في التقليل من املل

 700جم من أكسيد الجرافين وتعرضت العينة ملوجات امليكروويف بين قوة إلى 1.0مع  M -6 10x 2.5زرق امليثيلين بتركيز موجات امليكروويف تم خلط محلول أ متغيرة للحصول على

%من تركيز 98ن أدقيقه تمت معالجة العينات بالطرد املركزي ثم تصفيتها من خالل مرشح إلزالة جسيمات أكسيد الجرافين املشتتة وقد وجد  12و0واط وتم ضبط الوقت ما بين 

 87ى إل450وكسيجين املذاب كيميائيا من واط كما أنه قد تناقصت كمية األ 500لى موجات امليكروويف بقوة إعند التعرض  دقيقة 12الته بنجاح في خالل ز إزرق امليثيلين قدتم أ

 ملغم/لتر إشارة إلى نقصان املواد العضوية. 12,8الى 270وكسيجين املذاب بيولوجيا من ملغم/لتر بينما تناقص األ 

 

 اإلنجازات:

 .م2016بداع"وملبياد الوطني لإلبداع العلمي "إاملركز األول في األ  -

 م.2016 في األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي جائزة خاصة من شركة اكسون موبيل -

 م 2017املركز الرابع في مجال الهندسة البيئية بمعرض تايوان الدولي للعلوم  -
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 التميز العلمي )فئة الطالب املتميز(-اإلبداع

 مجد حسين علي آل قماش

 كلية الصيدلة–جامعة امللك خالد 

 نبذة تعريفية:

بية وعاملية وحاصلة متمة وهلل الحمد لحفظ القرآن الكريم وللعديد من األحاديث النبوية صاحبة قلم وشخصية قيادية مشاركة في عدة منافسات وجوائز محلية وعر 

تطوعية واستشارية عقدت لقاءين على القنوات الفضائية والعديد منها في مواقع التواصل االجتماعي أحمل بين  على العديد من الجوائز واملراكز، عضو في عدة فرق 

 طيات طموحي عمق نهضة أمة.
 

 اإلنجازات: 

 فئة الطالب املتميز. 19م الدورة 2017-2016ل مكتوم لألداء العلمي املتميزجائزة الشيخ حمدان بن راشد آ (1

 م.2017-مستوى اململكة في تحدي القراءة العربياملركز الثالث على  (2

 هـ.1438لي توى اململكة في بطولة الروبوت اآلثاني أفضل فريق متعاون على مسعضوة في  (3

 هـ.1435-1434املركز األول على مستوى املنطقة في مسابقة تدبر بحوث على مستوى منطقة عسير  (4

 م.2015بداع العلمي مسار ابتكارلى مستوى املنطقة في أوملبياد اإل لتصفيات عالوصول ل (5

 م الدورة التاسعة.1435-1434النبوي الوصول للتصفيات على مستوى املحافظة في جائزة األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود للحديث  (6

 ملتق  البحث العلمي بقيادة الطلبة.حضور  (7

 جائزة أبها للنبوغ والتفوق العلمي. (8

 هـ.1438الثامنة عام الدورة  للتميز )فئة الطالب(ائزة التعليم في ج التميز على مستوى اململكةدرجة  (9
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 املاكينة املصنفة للمصاحف

 آل درهم عيد عمر  يسرى الحسن

 كلية العلوم واآلداب برجال املع، قسم اللغة انجليزية–جامعة امللك خالد 
 

 نبذة تعريفية:

خدمة الحرمين الشريفين ويخص املاكينة املصنفة للمصاحف من حيث اللغات التي تشبه في عملها جهازي الصراف ى العاملية ويهدف االبتكار إلاكينة لتصنيف املصاحف باللغات م

املاكينة عادته الى داخل ل الشاشة ثم زر اإلخراج ويستطيع إفعندما يريد املصلي مصحفا بلغته الخاصة يختار من خال ،لي والبيع الذاتي وهو ابتكار يتم فيه ترتيب املصاحفاآل

 ويساعد االبتكار في رفع االقتصاد عندما يصدر للدول اإلسالمية الخارجية.

 

 الخبــــرات واملهارات:

 املنتجة. الجامعةاملاليزية كواالملبور عن اختراع املاكينة املصنفة للمصاحف واملركز الثاني في معرض  الذهبية في معرض "ايتكس"بالعاصمة حصلت على امليدالية (1

 ذهبية داخل السعودية1فضية و 1برونزية و2ربع ميداليات ألى حاصلة ع (2

سير في مسابقة املوهبة واإلبداع حاصلة على املركز الثالث على مستوى محايل عسير في مسابقة املوهبة واإلبداع في مجال البحث العلمي واملركز الثالث على مستوى محايل ع (3

 .في مجال االبتكار العلمي

 اململكة العربية السعودية في مسابقة الجامعة املنتجة.الثانية على مستوى  (4

 املركز الخامس على مستوى عسير في مسابقة فكرتي. (5

 حاصلة على وسام التطوع الذهبي. (6

 hackathonترشحت لتحدي وكالة ناسا  (7

 سبار الدولي.ترشحت لحضور منتدى أ (8

 .مدربة معتمدة دوليا ومحليا من مركز الفكر الناجح (9

 .لروبوتامدربة في مجال  (10
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 رانـــــــــــيــطــلـة لــــــــنـمات اآل ـــــــركـــحـمـال

 يـــــــــانــــــــطــحـــقـــال دـــمــحــــم دـــــــيــعـــال ســـــــــنــم

 كلية الطب )طب وجراحة(-امللك خالد جامعة

 نبذة عن االختراع:

 الوصف العام لالختراع:

له حسنات وعيوب سواء كان محرك طائره أو أي مكينة مستخدمة في عصرنا هذا ومن مالحظاتنا أن تصميم واجهة محرك الطائرة ال  مما الشك أن كل تصميم ملحرك

الفلين  جريناها كان لها األثر في ابعاد بعض قطععديل على النموذج والتجربة التي أيعطي مجال ألي طائر من الفرار خارج فوهة املحرك بل يسحبه مباشرة وبقوة والت

درجة تكون قادرة على سحب الهواء وفي نفس الوقت منزلق طارد ألي طائر  45لطردها خارج املحرك وقمنا بتعديل شفرات املحرك األمامية بحيث تكون بزاوية تقريبا 

درجة على نموذج محرك كهربائي مع 20زاوية تقريبا سيواجه املحرك مراعين في ذلك عدم وجود زاوية زائدة طرف املحرك مع نهاية الشفرات من أعلى وعند التجربة على 

ت شركات درجة ال حظنا النتيجة املذكورة مسبقا وهذا يعني كلما زادت الزاوية زادت  نسبة الطرد لقطع الفلين وهذه التجربة نجاحها خاضع ملختبرا 20شفرات 

 الطيران مع نفق الهواء.

 

 اإلنجازات: 

 اختراعدرع الرئيس وشهادة خاصة على  املركز األول جائزة لالختراعات والحصول على امليدالية الذهبية و م 2015لجنوبية لعام في كوريا ااملشاركة في معرض كيوي  (1

 .للطيران بالشراكة مع الطالبة حنين أحمد عسيري محركات آمنه 

 االبتكار(. الريادية +قوة)القيادة حضور منتدى آسيا الدولي والذي تم ترشيحي من قبل جامعة امللك خالد وحضور ورشتين عمل بعنوان  (2

 م.2015حضور اجتماع جائزة الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم  (3

 وملبياد الوطني لألبداع العلمي )االختراع(.ورشة عمل األ  حضور  (4
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 طفلك ابتسامةتطبيق 

 أحمد عايض القرني، هيفاء موس ى عيدان الفيفي آالءنجالء أحمد حسن عسيري، 

 كلية طب األسنان - جامعة امللك خالد

 

 نبذة عن التطبيق:

 التطبيق يتكون من عدة أقسام، كل قسم يحتوي على معلومات مهمة تساهم في توعية األب واألم.

 

 أقسام البرنامج:

ينعكس على صحة  الحمل، مماالحمل وصحة األسنان يحتوي هذا القسم على معلومات تساعد على توعية األم بكيفية العناية والحفاظ على صحة أسنانها أثناء  -1

يتحدث عن  أسنانها، كما يمكنها الوقاية من هذه املشاكل باملحافظة على صحة أسنانها، وكيفعن أبرز املشاكل التي تواجه الحامل في  طفلها، ويتحدثأسنان 

 عن أسنان الجنين وكل ذلك أثناء الحمل. تجنبها، ومعلوماتالعالجية واألدوية التي يجب  اإلجراءات الجيد، كذلكغذاء الحامل وأهمية املحافظة على الغذاء 

ن الوالدية وكيفية العناية بها وأهمية الحفاظ على قسم "أسنان طفلك "يحتوي على معلومات عن التسنين، وموعد ظهور األسنان اللبنية والدائمة، واألسنا -2

 املسافة في حال فقد السن الدائم، وكيفية خلع السن اللبني.

ان، وأهمية قسم الوقاية من مشاكل األسنان لدى الطفل "يشمل معلومات عن الفلورايد، والتفريش واستخدام خيط األسنان، والزيارة األولى لطبيب األسن -3

يضم معلومات غذائية  األطفالاللبنية والحشوات الوقائية وحماية الطفل من اإلصابات الرياضية، إضافة إلى أن قسم التغذية، وصحة أسنان  العناية باألسنان

ية التي يجب أن هم العادات الغذائأللرضيع والطفل واملراهق وأهم األغذية املفيدة للطفل من فترة الرضاعة إلى املراهقة والتي تعزز من صحة الفم واألسنان و 

 يتجنبها الطفل.
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التي يمارسها الطفل وتؤثر سنان والعادات السيئة مع ألم األ  الرضاعة، والتصرفسنان لدى األطفال "يوضح معلومات عن التسوس من استعمال قسم مشاكل األ  -4

صحة الطفل وتراكم سنان واألشعة السينية لألسنان و طبيب األ طوارئ والتغيرات التي تحدث في األسنان وتستوجب زيارة سنان والتصرف في حاالت العلى األ 

 طباق والشفة األرنبيه. سنان وسوء اإل األ 

ن االهتمام مثل إضافة إلى قسم العناية بأسنان األطفال املصابين باألمراض املزمنة ويشمل معلومات تخص األطفال املصابين بأمراض مزمنة تستوجب مزيدا م -5

 طفل التوحدي والطفل املصاب بمتالزمة داون.مرض ى السكري والربو وال

: الدكتور رافي توغو كذلك يتيح التطبيق استقبال األسئلة من األمهات ويتم الرد عليها من خالل متخصصين في طب أسنان األطفال وتقويم األسنان والفكين وهم -6

 وخيار ،وتقييمهان والفكين كما أنه يتوافر في التطبيق خيار اختبار معلوماتك سناشاري تقويم األ إبراهيم الشهراني است األطفال، والدكتور سنان استشاري طب أ

 ذكر التطبيق األم واألب بموعد الزيارة القادمة.اسمه وموعد الزيارة القادمة من األم واألب، وي   بإدخالسنان لكل طفل والتذكير بمواعيد زيارات طبيب األ التنبيه 

 

 اإلنجازات:

 ى شهادة أفضل فريق بحثي في املدرسة البحثية.حصل الفريق البحثي عل -1

 العلمية.م وحصل على املركز الثالث في منافسة امللصقات 2018تم تقديم البحث في املؤتمر الدولي ايدك املقام في دبي  -2

3-  
 
 م.2017دم في مؤتمر مكة الدولي وحصل أيضا على املركز الثالث في مسابقة امللصقات العلمية لعام ق
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ـــــقـــــمـــال ـــــــــذكــــود الـــــــــ ــــــــــــــــــ  يــــــــــ

 شموخ عبد هللا سحيم االحمري 

 كلية التربية قسم رياض اطفال - جامعة امللك خالد

 

 نبذة عن االبتكار:

الحساسات الكهربائية )املستشعر(وتعمل عندما يخف ضغط يد و النوم عن طريق عور بالنعاس أش ( يعمل على تنبيه السائق عند أدن ابتكار جهاز )املقود الذكي

 السائق على مقود السيارة بإطالق صوت )صفير(.

 

 اإلنجازات:

 التايلندي.مجلس البحوث الوطني  – NRCT  2016ميدالية ذهبية من االتحاد التايلندي (1

 .ماليزيا. – كواالملبور  –  ITEX 2016ميدالية برونزية وشهادة من معرض  (2

 بكوريا.للمخترعات  – KWIA 2016ميدالية برونزية وشهادة من معرض  (3

 م.2016درع وشهادة من مؤسسة وعاء االبتكارات بالرياض  (4

 م.2014امليدالية البرونزية في األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي   (5

 م .2014 -هـ 1435قة عسير جائزة وشهادة للتميز في البحث العلمي من البحث العلمي األول للطالبات على مستوى منط (6

 ببللحمر.درع للتميز في البحث العلمي من إدارة مكتب التربية والتعليم  (7
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 جهاز لتنظيف األسنان واللسان

عسيري براهيم إأحمد حنين   

 كلية طب األسنان–جامعة امللك خالد 

 

 نبذة عن االختراع:

 املنتج من عبوتين زجاجية مركبة مع حامل املنتج كجزء واحد إال أنها منفصلة حتى ال تختلط املحاليل.فرشاة من األلياف الناعمة تستخدم لفرك اللسان، يتكون هذا 

يوجد كاشط  يثالجزء العلوي من الحامل يتكون من جانبين الجانب األول الصفيحة التي يتدفق منها زيت الزيتون وأسفل الصفيحة توضع عبوة زيت الزيتون ح

 جدا تستخدم فقط مع عبوة املاء وامللح. سنان ناعمةأفرشة خر اللسان وفي الجانب اآل 

 

 اإلنجازات:

 م 2017جهاز لتنظيف األسنان واللسان لعام  لعاصمة املاليزية كواالملبور عن اختراعامليدالية الفضية في معرض "ايتكس" با .1

 م.2015األسنان لعام  على جهازامليدالية البرونزية من كيوي بكوريا  .2

م لالختراعات والحصول على امليدالية الذهبية وجائزة املركز األول درع الرئيس وشهادة خاصة عن اختراع 2015عرض كيوي في كوريا الجنوبية لعام املشاركة في م .3

 محركات آمنه للطيران بالشراكة مع الطالبة منال سعيد القحطاني.

هـ فئة الطالبة 1437مستوى اململكة في جائزة التعليم للتميز في دورتها السابعة عام والرابع على  عسير حصول الطالبة على املركز األول على مستوى منطقة .4

 املتميزة.
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 نسولين االلكترونيقلم األ

 خلود سالم فالح الشهراني

 الفيزياءكلية العلوم قسم –جامعه امللك خالد 

 نبذة عن االبتكار:
أن  ذا رمز باللون األخضر يدل علىان حساسة ودائرة كهربائية وبطارية سنتر ويتنبأ بوقوع األخطاء فإقالم بأنه يحتوي على ليزراالبتكار هو قلم االنسولين االلكتروني يتميز عن باقي األ

حساسة تتحسس وتض ئ على حسب ألوان العروق وعلى حسب تحسس العضلة حيث  ن هذا املكان خطر، ويحتوي على ليزرانالجلد جاهز للحقن أما إذا رمز باللون األحمر فيدل أ

 حمر فيدل أن املكان خطر. ضاء باللون األ تحت الحمراء( حيث يضاء باللون األخضر فإذا كان املكان سليم وجاهز للحقن أما إذا أ شعةأن الليزر نوعه حساس استشعار )أ
 

 اإلنجازات:

 هـ على مستوى منطقة عسير.1435-1434الثانوية عامي في املرحلة لحصول على شهادة التفوق العلما (1

 هـ على مستوى منطقة عسير.1436-1437الحصول على شهادة التفوق العلمي في املرحلة الثانوية  (2

 هـ.1439الحصول على شهادة مرتبة الشرف األولى للثانوية العامة  (3

 هـ على مستوى خميس مشيط.1436العلمي لعام بداع لإل وملبياد الوطني الحصول على شهادة تأهل في األ  (4

 هـ على مستوى منطقة عسير.1436العلمي لعام  لإلبداعوملبياد الوطني الحصول على شهادة األ  (5

 م.2015بالرياض عام  ختراعمسار اال بداع العلمي ملبياد الوطني لإل األو  مستوى اململكة للتصفية النهائية فيالتأهل إلى  (6

 بداع العلمي بمنطقة عسير.ملبياد الوطني لإل م في األو 2015البرونزية لعام الية الحصول على امليد (7

 بداع العلمي بمنطقة عسير.م لألوملبياد الوطني لإل 2015الحصول على امليدالية الفضية لعام  (8

 بداع العلمي بمنطقة الرياض.لإل م لألوملبياد الوطني 2015الحصول على امليدالية الذهبية لعام  (9

 جهاز االنسولين االلكتروني. على ابتكار ةطلب براءة اختراع من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنيالحصول على  (10
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 الطالبات املخترعات

 رشا موس ى عسيري، جنى محمد الشهراني، هيفاء حسين السحاري 

 املتوسطة السابعة عشر بخميس مشيط
 

 لعامة من األسلحة واملتفجرات()اختراع جهاز لحماية املساجد واملرافق ارشا موس ى عسيري  (1

 نبذة عن االختراع:

بها وتبلورت هذه الفكرة بعد أخذ درس الطيف الكهرومغناطيس ي في مادة العلوم في مسجد قوة الطوارئ بمدينة أ تعمل فكرة هذا االختراع بعد الحادث األليم الذي وقع

من وحصلت الطالبة على امليدالية الذهبية عند أل املحافظة على أرواح األبرياء ورجال ا طال مفعول بعض املتفجرات وبذلك يمكنمل هذه األشعة على إبحيث تع

 لجنوبية.املشاركة بهذا االختراع في معرض كيوي لالختراعات في سينول في كوريا ا
 

 )اختراع سيارة السالم(جنى محمد الشهراني  (2

 نبذة عن االختراع:

ساسات تظهر أصواتا عند وجود متفجرات في مكان قريب من هذه السيارة كما أن بداخلها طفايات حريق ال سمح هللا سيارة السالم هي عبارة عن سيارة يوجد بها ح

 داخل هذه السيارة تظهر هذه الطفايات وتطفئ الحريق الذي بداخلها. حصلت الطالبة على امليدالية البرونزية في معرض ايتكس ببولندا.
 

 حافظة الطعام العكسية()اختراع  هيفاء حسين السحاري  (3

 نبذة عن االختراع:

كان العكس  حافظة الطعام العكسية هي حافظة طعام تحفظ الطعام حسب نوعه فإذا كان الطعام يحتاج لبرودة ضبطت درجة حرارة الحافظة بدرجة محددة وإذا

 بحيث يحتاج الطعام إلى حرارة ضبط بدرجة حرارة محددة.
 السعودي.كتب براءات االختراع متراع من وقد حصلت الطالبة على براءة اخ
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 رقم الصفحة الـبرنــــامـــــج موضـــــوع التسلسل

 5 كلمة معالي مدير الجامعة 1
 6 كلمة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 2
 7 كلمة رئيسة اللجنة العلمية 3
 8 أسماء أعضاء اللجنة العلمية 4
 13-9 برنامج امللتق  5

6 

 ( لغة27( دوله وبـ )197إنجازات اململكة العربية السعودية في )

 مشروع الدعوة اإللكترونية)مدا(

 د/ عبد هللا علي محمد أبو عش ي
14-15 

7 

 جهاز متابعة الجروح بعد العمليات الجراحية -جهاز منع انسداد فتحتي األنف الخلفية 

 جهاز لقطع عظمة االرتفاق -مرتبة التدفئة بدون استخدام الكهرباء

 علي سعيد محمد القحطاني أ.د/

 كلية الطب–جامعة امللك خالد 

16-20 

8 

 جائزة هارفارد للتميز العلمي–الحصول على وسام امللك عبد العزيز من الدرجة األولى 

ع  أ.د. خولة سامي سليم الكري 

 الوطني لألورامرئيس مركز األبحاث بمركز امللك فهد -مستشف  امللك فيصل التخصص ي
21-22 
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 رقم الصفحة الـبرنــــامـــــج موضـــــوع التسلسل

9 

 برنامج تأهيل الداعيات

 إدارة الدعوة النسائية.–املكتب التعاوني للدعوة بأبها 

 فاطمة علي عبد الرحمن الشهري  تقديم األستاذة/
23-25 

11 

 مشروع ساعي

 عسير جمعية آباء لرعاية األيتام في منطقة

 تقديم األستاذة/ شيخه عبد هللا زيد الشلهوب
26-29 

11 

 تأسيس معهد إعداد معلمات القرآن الكريم بخميس مشيط

 تأسيس مركز ثقات لالستشارات التعليمية والتربوية بخميس مشيط

 األستاذة/ نورة محمد صالح الشمراني

 الكريمرئيسة القسم النسائي لجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القران 

30-36 

12 
 التميز في التعليم واإلدارة املدرسية

 قائدة املدرسة األستاذة/  زهرة علي شايع عسيري  - مدارس الرواد بأبها
37-39 

13 
 املرحلة املتوسطة–التميز في التعليم العام واإلدارة املدرسية 

 أ/ منى علي شايع عسيري  - املتوسطة الثالثة للبنات بأبها
40-41 
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 رقم الصفحة الـبرنــــامـــــج موضـــــوع التسلسل

14 

 صناعة التغيير

 املتوسطة السابعة عشر

 أ/ عيدة مشبب األحمري 
42-43 

15 

 جائزة املراعي لإلبداع العلمي

 كلية العلوم بأبها–جامعة امللك خالد 

 د/ فاطمة علي مفرح الزهراني
44-45 

16 

 أفضل عرض ملنافسة املدارس البحثية للفيزياء والهندسة والطب على مستوى الجامعة الوطنية األستراليةجائزة 

 كلية العلوم بأبها–جامعة امللك خالد 

 د/ بدريه محمد علي السرحاني الشهراني
46-47 

17 

 التميز في تدريس مادة العلوم في املرحلة االبتدائية

 أ/ نادية غرم سعيد الشهري 

 معلمة ابتدائية سدوان للبنات/ بمحافظة باللسمر بمنطقة عسير
48-50 
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 رقم الصفحة الـبرنــــامـــــج موضـــــوع التسلسل

18 

لسرطان الثدي عبر دواء MCF-7البحث األول/استهداف خاليا مستقبالت هرمون االستروجين 

TamoxifenوDoxorubicin 

الخضراء للماء امللوث: استخدام أكسيد الجرافين املنتج من إنويه التمور لتكسير االصباغ  جةلاملعاالثاني/البحث 

 العضوية عن طريق تقنية امليكروويف املبتكرة

 عبد العزيز يحي الشهراني

 الثانوية األولى بأبها

51-52 

19 

 التميز العلمي )فئة الطالب املتميز(-اإلبداع

 قماشمجد حسين علي آل 

 كلية الصيدلية –جامعة امللك خالد 
53 

21 

 املاكينة املصنفة للمصاحف

 يسرى الحسن عيد عمر آل درهم

 كلية العلوم واآلداب برجال أملع، قسم اللغة اإلنجليزية–جامعة امللك خالد 
54 

21 

 املحركات األمنة للطيران

 منال سعيد محمد القحطاني

 وجراحة(كلية الطب )طب -جامعه امللك خالد
55 
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 رقم الصفحة الـبرنــــامـــــج موضـــــوع التسلسل

22 

 طفلك ابتسامةتطبيق 

 نجالء أحمد حسن عسيري، آالء أحمد عايض القرني، هيفاء موس ى عيدان الفيفي

 كلية طب األسنان-جامعة امللك خالد
56-57 

23 

 املقود الذكي

 شموخ عبد هللا سحيم االحمري 

 كلية التربية قسم رياض أطفال-جامعة امللك خالد
58 

24 

 جهاز لتنظيف األسنان واللسان

 حنين أحمد إبراهيم عسيري 

 كلية طب األسنان–جامعة امللك خالد 
59 

25 

 قلم األنسولين اإللكتروني

 خلود سالم فالح الشهراني

 كلية العلوم قسم الفيزياء –جامعه امللك خالد 
60 

26 

 املخترعاتالطالبات 

 رشا موس ى عسيري، جنى محمد الشهراني، هيفاء حسين السحاري 

 املتوسطة السابعة عشر بخميس مشيط
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