المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية
ARAB COUNCIL FOR TRAINING STUDENTS OF ARAB UNIVERSITIES
)(ACTSAU

الملتقى الطالبي اإلبداعي السابع عشــر
" اإلبداعات الطالبية ودورها في تنمية المجتمع المحلي"
جامعة نزوى – سلطنة عُمان
 1102 / 01 / 01 – 6م
كشـــــــــــــــف األبحـــــــــــــــاث المقبولـــــــــة للمشـــــــــاركة
البل ـ ـ ـ ـ ــد

الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الرقم
.1

األردن

الجامعة األردنية

.2

األردن

جامعة اليرموك

.3

األردن

جامعة البلقاء التطبيقية

.4

األردن

جامعة الحسين بن طالل

.5

األردن

جامعة الحسين بن طالل

.6

األردن

جامعة الزيتونة األردنية

عن ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البح ـ ـ ـ ـ ـ ــث
أثر شرب الشاي األخضر والقهوة على ضغط الدم
االنقباضي واالنبساطي

اسم الطالب

البريد اإللكتروني

اسم المشرف

البريد اإللكتروني

محور البحث

منار محمد بدر حسن

Manar6493@y
ahoo.com

الدكتور محمد عبد الرحمن الشقيرات

shoqelrat@hot
mail.com

البحث العلمي

أحمد ياسين أحمد المومني

abu_yassen_07
85@yahoo.co
m

الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم الجوارنة

Ibraheemj@yu.
edu.jo

البحث العلمي

أسحار عاطف البداينة

Almahasneh20
07@yahoo.co
m

الدكتور عمر موسى محاسنه

البحث العلمي من منظور إسالمي ودوره في بناء
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الشخصية اإلبداعية  -السيدة عائشة أم المؤمنين
رضي اهلل عنها أُنموذجا-

مدى تأثير شبكات التواصل االجتماعي االلكترونية
على فكر الشباب الجامعي
دور اإلبداع الطالبي في الجامعات في تنمية المجتمع
مدى االختالف بين احتياجات سوق العمل
ومخرجات التعليم في االردن
دراسة في الحفاظ على التراث المعماري واالستدامة
التاريخية توثيق ”بيت شويحات” في مأدبا

Almahasneh200
7@yahoo.com

إدارة الموارد البشرية

Omar_mahasne
@bau.edu.jo
الدكتور عادل عبد ربه إسماعيل آل

Adel.alkhattab
@yahoo.co.uk

إدارة الموارد البشرية

وسام عبد الكريم سلمان الشقيرات

www.shqiratw
@yahoo.com

الدكتور أكرم شاهر عوده اهلل العوض

Akram.alawad
@yahoo.com

إدارة الموارد البشرية

أحمد حسين إبراهيم النجادا

ahmadh.alnaja
da93@yahoo.c
om

األستاذة الدكتورة قبيلة فارس حمود

0799228391K8
5@gmail.com

البحث العلمي

عمر أحمد إبراهيم العطيوي

خطاب

Maysoon A. Melhem
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الرقم
.7

األردن

جامعة الزيتونة األردنية

.8

األردن

جامعة الزيتونة األردنية

عن ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البح ـ ـ ـ ـ ـ ــث

اسم الطالب

مباني األردن الصديقة للبيئة (تجربة مبنى كلية
الهندسة والتكنولوجيا في جامعة الزيتونة والدروس
المستفادة)

الحفاظ على التراث المعماري األردني "ديوان الدوق
بين الواقع والطموح"

هيا أحمد راتب العبوشي

البريد اإللكتروني

اسم المشرف

Hayaalaboushi
@hotmail.com

األستاذة الدكتورة قبيلة فارس حمود

Khmood85@g
mail.com

البحث العلمي (الطاقة)

األستاذة الدكتورة قبيلة فارس حمود

Khmood85@g
mail.com

اإلبداع األدبي والفني

falhamlan@kfs
hrh.edu.sa

البحث العلمي

رواء طه طبازة

التهاب الكبد سي النوع  :4بروتين  NS5Aدراسة
.9

السعودية

جامعة القصيم

جديدة تحدد عالقة العالجات التوافقية مع استجابة

عبد اهلل بن أحمد بن علي الطرباق

altorbaga@hotmail.co
m

الدكتورة فاطمة بنت سعيد الهمالن

.11

السعودية

جامعة طيبة

السيارة الذكية اآلمنة

منيره محمد احمد بن عيسى

@memo0_025
hotmail.com

الدكتور رغيد محمد عطا

.11

السعودية

جامعة طيبة

إبراهيم عبد االله فاروق صندقجي

i.sandoqjy@ho
tmail.com

الدكتور عبد القادر البصري
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المرضى السعوديين للعالج

المظاهر التشريحية المرضية لورم الثدي بالمدينة
المنورة/المملكة العربية السعودية

البريد اإللكتروني

محور البحث

ratta@taibahu.e
du.sa
Dr.mghonim@h
otmail.com
Dr.mghonim@h
otmail.com
Dr.mghonim@h
otmail.com

اإلبداع التكنولوجي

البحث العلمي
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عن ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البح ـ ـ ـ ـ ـ ــث

اسم الطالب

الرقم

.12

السعودية

جامعة طيبة

آلية جديدة للتعامل مع جوازات سفر الحجاج

عبد العزيز الزغيبي

.13

السعودية

جامعة طيبة

تقنية  RFNCالمبتكرة للكشف عن المفقودات

.14

السعودية

جامعة طيبة

.15

السعودية

جامعة طيبة

البريد اإللكتروني

اسم المشرف

البريد اإللكتروني

محور البحث

mmazim@ieee.
org

العوامل الحرجة المؤثرة في نجاح المشروعات الريادية
عند الشباب السعودي

اإلبداع التكنولوجي

الدكتور محمد مصطفى زايد
Dr.mghonim@h
otmail.com
mmazim@ieee.
org

سخاء بندر حمد الصاعدي

Sakhaa@hotm
ail.com

الدكتور محمد مصطفى زايد

سليمان عواد المرواني

Pzs1@hotmail.co
m

الدكتور حسين محمد الحوامدة

اإلبداع التكنولوجي
Dr.mghonim@h
otmail.com
hhawamdeh@ta
ibahu.edu.sa
إدارة الموارد البشرية
Dr.mghonim@h
otmail.com

أثر اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية على أداء
العاملين في مؤسسة مساكن للتجارة والصناعة

والمقاوالت (المدينة المنورة  -المملكة العربية

سمية بنت مهيوب بن محمد العديني

samaaasem@h
otmail.com

الدكتورة تغريد عوض عبد الحليم عبد
الفاضل

Dr.mghonim@h
otmail.com

إدارة الموارد البشرية

السعودية)
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البل ـ ـ ـ ـ ــد

الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

.16

السعودية

جامعة طيبة

.17

السعودية

جامعة طيبة

نظام المراقبة الالسلكية للرعاية الصحية

.18

السودان

جامعة الخرطوم

اآللي لمكافحة الحرائق

أمير ناصر بابكر

.19

السودان

جامعة الخرطوم

لوحات فنية

ساره عبد المنعم محمد عبد الرحيم

.21

السودان

جامعة الخرطوم

إدارة مزرعة عن طريق الهاتف المزرعة الذكية

منتصر فتح الرحمن حسين محمد األمين

تنافسية إدارة الموارد البشرية وتطوير األداء في قطاع
البنوك السعودية

اسم الطالب

البريد اإللكتروني

اسم المشرف

نسرين بنت طلحة بن منصور خطاب

seeerenaa@hot
mail.com

الدكتورة أسماء رشاد نايف الصالح

ياقوت فضل احمد خان

@yaqoot_fazal
hotmail.com

الدكتور عماد أبو العال

Asma_abuwafa
@hotmail.com
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إدارة الموارد البشرية
Dr.mghonim@h
otmail.com
emad@compute
r.org
اإلبداع التكنولوجي
Dr.mghonim@h
otmail.com

mr.shajar.is@g
mail.com
األستاذ الدكتور سامي محمد شريف
amirnasser96
@gmail.com
nmerlion@hot
mail.com
Saradota1094
@gmail.com
monty2055@h
otmail.com

البريد اإللكتروني

محور البحث

األستاذة آمال محمد حامد
األستاذ الدكتور شريف فضل بابكر

smsharif@uofk.
edu
amalhamid2010
1@hotmail.com
amalhamid2008
@gmail.com
sfbabikir@uofk.
edu

اإلبداع التكنولوجي

اإلبداع االدبي والفني
اإلبداع التكنولوجي

Maysoon A. Melhem
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الرقم
.21

السودان

جامعة كردفان

.22

السودان

.23

السودان

جامعة البحر األحمر

.24

العراق

جامعة بغداد

.25

العراق

جامعة تكريت

جامعة العلوم الطبية
والتكنولوجيا

عن ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البح ـ ـ ـ ـ ـ ــث
تصميم رسائل إرشاد وتوعية للعاملين بالتعدين
التقليدي للذهب بالسودان

اسم الطالب

البريد اإللكتروني

اسم المشرف

البريد اإللكتروني

محور البحث

نجم الدين محمد إدريس آدم

najmaldynmoh
ammed@gmail
.com

الدكتور مشعل عبد القادر صالح موسى

@mabusafaone
gmail.com

إدارة الموارد البشرية

Ahmed18171
@hotmail.com

الدكتورة سهام محمد سليمان

smsulieman@h
otmail.com

البحث العلمي

الدكتور شيخ الدين محمد األمين

@sheikhelamin
hotmail.com

البحث العلمي

التأثير المضاد لبول اإلبل على البكتيريا الممرضة
لإلنسان المعزولة من الجروح المصابة MRSA
أنموذجا

حصر ورصد األسماك الفراشية بشعاب أبو حشيش
الشاطئية

أحمد إبراهيم عمر إدريس
عفراء بشير محمد بشير

األحياء المجهرية العالجية ) (Probioticsبديل

khalid_a_habib
@yahoo.com

دوائي ناجح لمعالجة الفطريات الجلدية (دراسة تأثير
المعززات الحيوية الخميرية

 Saccahromycesboulardiiعلى

بتول عماد كاظم

الفطريات المرضية

hasanentoty@y
ahoo.com

الدكتور خالد عبد الرزاق حبيب

)Microsporumaudouinii
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مكافئ في مدينة تكريت

البحث العلمي

students.affairs
@uobaghdad.ed
u.iq

 Geotrichumcandidumو
دراسة عملية ونظرية ألداء مجمع شمسي نوع قطع

uobsad@yahoo.
com

أيمن جاسم محمد كصمي

aj2001iq@yah
oo.com

األستاذ الدكتور فياض محمد عبد
الدليمي

fayadh_moham
ed@yahoo.com

اإلبداع التكنولوجي
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عن ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البح ـ ـ ـ ـ ـ ــث

اسم الطالب

البريد اإللكتروني

اسم المشرف

البريد اإللكتروني

محور البحث

الرقم
.26

العراق

جامعة تكريت

نصيّة
ديوان أثر الفراشة لمحمود درويش  -دراسة ّ

أمل عبد الخالق أحمد

.27

العراق

جامعة تكريت

الدكتورة إسراء اسماعيل ياسين الطائي

altaiiasr@gmail
.com

البحث العلمي

.28

عُمان

جامعة نزوى

edus_conf@ya
hoo.com
edusconf@yahoo.c
om
Anssamalkhaila@hotm
ail.com

األستاذة الدكتورة ميمونة عوني سليم

dmeemo1@goo
glemail.com

اإلبداع االدبي والفني

األستاذة منى بنت عبد القوي اليافعية

alyafei@unizwa
.edu.om

اإلبداع االدبي والفني

.29

عُمان

جامعة نزوى

09196928@uo
fn.edu.om

الدكتور هاني فاروق عامر

ammer@unizw
a.edu.om

اإلبداع االدبي والفني

.31

عُمان

جامعة نزوى

09674682@uo
fn.edu.om

الدكتور فضل معبود

mehboob@uniz
wa.edu.om

البحث العلمي

.31

عُمان

جامعة نزوى

.32

فلسطين

جامعة فلسطين التقنية

قياس بعض المتغيرات الكيموحيوية في دم الحبل
السري لألطفال الخدج
قصائد شعرية
اإلمكانيات النسجية لبقايا األقمشة والجلود إلثراء
القيم التشكيلية للمعلقة النسجية المستحدثة

أسماء برهان حسن اللهيبي
عبير بنت صالح بن سالم الرحبية
حسنه بنت علي الفهدي

طريقة جديدة لقياس نسبة السكر (السكروز) في
بعض أنواع التمور العمانية باألشعة تحت الحمراء

حافظ بن عبد اهلل بن سالم الصالحي

القريبة
الكشف عن مواد كيميائية صناعية ضارة مستخدمة
في منتجات محلية الصنع وإيجاد حلول لها

سعيد بن عامر بن سعيد المهري

قياس جودة الخضار والفاكهة بالطريقة التي ال تؤثر
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على شكلها العام باستخدام جهاز التحليل الطيفي
لألشعة القريبة من تحت الحمراء (NIR
)Spectroscopy

مطيع محمد مطيع حمارشة

الدكتور  /أحمد حميد
mote3_hamars
ha@hotmail.co
m

الدكتور نواف أبو خلف

ahmed.humaed
@unizwa.edu.o
m
nawafu@hotma
il.com
salman_mazen
@daadalumni.de
Maysoon A. Melhem
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" اإلبداعات الطالبية ودورها في تنمية المجتمع المحلي"
جامعة نزوى – سلطنة عُمان
 1102 / 01 / 01 – 6م
كشـــــــــــــــف األبحـــــــــــــــاث المقبولـــــــــة للمشـــــــــاركة
البل ـ ـ ـ ـ ــد

الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عن ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البح ـ ـ ـ ـ ـ ــث

اسم الطالب

البريد اإللكتروني

اسم المشرف

البريد اإللكتروني

محور البحث

الرقم
.33

فلسطين

جامعة النجاح الوطنية

مجلة الـ PR Times

رهام عارف عبد الهادي هاشم

prmagazine@hot
mail.com

الدكتورة سمر اسماعيل حافظ الشنار

@samershunnar
yahoo.com

اإلبداع االدبي والفني

.34

فلسطين

جامعة بوليتكنيك فلسطين

هيا اسامة طه سلهب التميمي

hst1512@hotm
ail.com

قواسمه

ramzi@ppu.edu

اإلبداع التكنولوجي

.35

فلسطين

جامعة بوليتكنيك فلسطين

تصميم أداة قوى لقياس وعالج صرير األسنان

رويدا ماهر حسن دبابسه

rouida_dbabsa
@yahoo.com

المهندسة فداء محمد عطية جعافرة

.36

فلسطين

الجامعة العربية األمريكية

الرعاية واإلهمال "
المبدعون والموهوبون :مابين ّ

عره
أصاله جمال محمد أبو ّ

Asalajamal@g
mail.com

األستاذ الدكتور محمد أحمد دوابشة

.37

فلسطين

جامعة القدس المفتوحة

مساعدة الصم في ترجمة حركاتهم

داليا نعمان عاطف عمرو

.38

فلسطين

جامعة االستقالل أريحا

حوسبة عمل الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية

ضحى جمال عبد الباقي عامر

@Dalia.n.amro
gmail.co
@doha.amer13
gmail.com

الدكتور محمد محمود طافش ذويب
الدكتور حازم حروب

fidabime@yaho
o.com
Mohammed.Da
wabsheh@aauj.
edu
mdweib@qou.e
du
hazem_horoub
@hotmail.com

اإلبداع التكنولوجي

اإلبداع التكنولوجي

.39

فلسطين

جامعة االستقالل أريحا

rani.sayara@h
otmail.com

الدكتور حسين عبد القادر

@akhusain2001
yahoo.com

إدارة الموارد البشرية

تصميم نموذج لجهاز غسيل الكلى لالستخدام
المنزلي

فلسطين نموذجا"

االنحراف الفكري لرجل األمن وأثره على أدائه األمني
من وجهة نظر العاملين في جهاز االستخبارات
العسكرية  /الخليل

11 / 7

راني محمد أحمد سياعرة

الدكتور رمزي عبد الرحيم عبد اهلل

البحث العلمي
اإلبداع التكنولوجي

Maysoon A. Melhem
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البل ـ ـ ـ ـ ــد

الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

.41

فلسطين

جامعة بير زيت

.41

فلسطين

جامعة بير زيت

ريشة فلسطينية

.42

لبنان

جامعة الجنان

المحطة التالية " فيلم وثائقي قصير

11 / 8

عن ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البح ـ ـ ـ ـ ـ ــث

رفع مستوى االبداع لدى طلبة الجامعة ودوره في
تنمية المجتمع المحلي

اسم الطالب

البريد اإللكتروني

اسم المشرف

سهيل مالذ سهيل بركة

SuhailBarakeh
@Gmail.com

األستاذ محمد فاروق األحمد

ميس نهاد عبد الفتاح جعبة

maisjouba@g
mail.com

األستاذ محمد فاروق األحمد

يحيى زياد الصديق

y.creativesurfe
r@live.com

األستاذ غسان خوجة

البريد اإللكتروني
mahmad@birze
it.edu
imaharma@birz
eit.edu
hfakeh@birzeit.
edu
mahmad@birze
it.edu
imaharma@birz
eit.edu
hfakeh@birzeit.
edu
ghadasabih@ho
tmail.com
ghassan.elkhouj
a@hotmail.co
ext@jinan.edu.l
b

محور البحث

إدارة الموارد البشرية

اإلبداع االدبي والفني

اإلبداع االدبي والفني

Maysoon A. Melhem
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الملتقى الطالبي اإلبداعي السابع عشــر
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الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الرقم

.43

مصر

جامعة المنوفية

.44

مصر

جامعة أسيوط

.45

مصر

جامعة أسيوط

.46

مصر

جامعة المنيا

.47

مصر

جامعة طنطا

.48

مصر

جامعة طنطا

.49

مصر

عن ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البح ـ ـ ـ ـ ـ ــث

اسم الطالب

البريد اإللكتروني

اسم المشرف

البريد اإللكتروني

محور البحث

تطوير النظم المعلوماتية الطبية المتكاملة عن طريق
التكامل واندماج نظم الصور الطبية ونظام السجالت
الطبي االلكتروني (ربط نظام  PACSبنظام

عمرو علي عبد العاطي علي

amr.12@ci.me
nofia.edu.eg

الدكتور حاتم محمد سيد احمد عبد
القادر

hatem6803@ya
hoo.com

اإلبداع التكنولوجي

)EMR
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األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري

فنون حضارة سلطنة عمان القديمة وأثرها على فن
النحت العماني المعاصر
نظام تتبع المركبات الذكي
الفروق بين مفرطي وغير مفرطي استخدام االنترنت
في أبعاد األليكسيثميا لدى طالب جامعة المنيا
الزخارف اإلسالمية الهندسية والنباتية واإلفادة منها
في إنتاج مشغولة فنيه خشبية
الدور العولمي للخط العربي واإلفادة منه ودوره في
إثراء التشكيل الفني
تراث منذ القدم

King_monsters
2000@yahoo.c
om
mo7amed.h.ab
bas@gmail.co
m

األستاذ الدكتور منصور إبراهيم عبد

El_mansyus@y
ahoo.com

اإلبداع االدبي والفني

األستاذ الدكتور أسامة سيد محمد سيد

usama@aun.ed
u.eg

اإلبداع التكنولوجي

رحمة ربيع محمد محمد

RahmaRabea9
24@gmail.com

الدكتورة أسماء فتحي لطفي عبد الفتاح

asmaaf9@gmail
.com

البحث العلمي

إيمان احمد احمد الشاذلي

Emanahmed20
167@yahoo.co
m

الدكتور محمود السيد احمد مصطفى

_ d.R.Mahmoud
elsayed@yhoo.
com

اإلبداع االدبي والفني

abdlwahed_sale
h@yahoo.com

اإلبداع االدبي والفني

nermo@aast.ed
u

اإلبداع االدبي والفني

الزهراء صالح أحمد بركات
محمد حسين عباس محمد

األستاذ الدكتور عبد الواحد عطيه عبد

إسراء محمد عبد العزيز عفيفي
غيداء عالء الدين عبد الكريم البربرى

الهادي المنسي

الواحد أبو صالح
ghydaa.aladdin
@gmail.com

المهندسة نرمين طلعت محمود صبري
عيد

Maysoon A. Melhem
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البل ـ ـ ـ ـ ــد

الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األكاديمية العربية للعلوم

.51

مصر

.51

اليمن

جامعة الحديدة

.52

اليمن

جامعة حضرموت

والتكنولوجيا والنقل البحري

عن ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البح ـ ـ ـ ـ ـ ــث

اسم الطالب

البريد اإللكتروني

ثراء التراث المصري

ميرال هشام رجب حمادة

Eng.meero@g
mail.com

عيد

أسماء عبد اهلل محمد احمد ناصر

dentistasmaa55
@yahoo.com

األستاذ الدكتور أبو بكر حسين راسم

aamb.2000@y
ahoo.com

الدكتور عمر مبارك بامير

obamair@yaho
o.com

الدكتورة نجالء عبد اهلل عتيق

drnajlateeg@ya
hoo.com

اإلبداع االبدبي والفني

الدكتور صبري عوض عبود التريمي

sabri.awad@gm
ail.com

اإلبداع االبدبي والفني

دراسة ميدانية إكلينيكية عن تأثير االضطرابات
النفسية على صحة الفم

علي عبد اهلل محمد باعشن

سينا بمدينة المكال في محافظة حضرموت .اليمن
.53

اليمن

جامعة حضرموت

إمكانية ترجمة العبارات اإليحائية في النصوص الدينية

عبد العزيز سعيد فرج التميمي

.54

اليمن

جامعة حضرموت

مجمع سواحل جزيرة سقطرى السياحي

سارة أحمد محمد باداؤد
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المهندسة نرمين طلعت محمود صبري

nermo@aast.ed
u

اإلبداع االدبي والفني

drrassem@hot
mail.com

تقييم نوعية الحياة المرتبطة بصحة مرضى الفشل
الكلوي الخاضعين للغسيل الكلوي في مستشفى ابن

اسم المشرف

البريد اإللكتروني

محور البحث

azizaltamimi20
08@hotmail.co
m
architect00sara
@gmail.com

drrassem@yaho
o.com

البحث العلمي

البحث العلمي

Maysoon A. Melhem

