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  مم71027102الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر 

  ""الريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرينالريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرين" " 
  اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة––الجامعة األمريكية في راس الخيمة الجامعة األمريكية في راس الخيمة 

  مم  71027102/ /   0000/ /   0101  ––  0707
 

 
 

  دليل جلسات التحكيمدليل جلسات التحكيم
 



  لس العربي لتدريب طالب الجامعات العربيةلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربيةالمجالمج
AARRAABB    CCOOUUNNCCIILL    FFOORR    TTRRAAIINNIINNGG    SSTTUUDDEENNTTSS    OOFF    AARRAABB    UUNNIIVVEERRSSIITTIIEESS    

  ((AACCTTSSAAUU))  
 

 

  مم71027102الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر 
  ""الريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرينالريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرين" " 

  بية المتحدةبية المتحدةاإلمارات العراإلمارات العر––الجامعة األمريكية في راس الخيمة الجامعة األمريكية في راس الخيمة 

  مم  71027102/ /   0000/ /   0101  ––  0707
 

 األنظمة والمعلومات والبرمجةالتحكيم الخاصة بمحور  جلسات
 

 

 
 

 جلسة التحكيم األولى جلسة التحكيم
 3:44إلى الساعة  33:54من الساعة  م31/33/7132 اإلثنين الموعــــــــــــــــــــــــــــــــد
  المكــــــــــــــــــــــــــــــان
    لجنة التحكيم

 

 اسم المشرف اسم الطالب ـــــــــثعنـــــــــــــوان البحــــ الجامعــــــــــــــــة البلـــــــــــد الرقم

تصميم وبرمجة واختبار النظام الفيزيائي السيبراني لتقنيات عمليات التدريب  الجامعة األلمانية االردنية األردن  .3
 الغراض الصناعة

  هشام المؤقت.د اسماعيل مازن اسماعيل

 عبدالرحيم خضر عطاونة.د مر أحمد ابو فرحةميس ع سرير ذكي لمرضى متالزمي الفراش جامعة القدس المفتوحة فلسطين  .7

 خليل حسني محمد.د محمد فتح اهلل غانم فاستي لطلب الوجبات الغذائية جامعة فلسطين التقنية فلسطين  .1

 رمزي قواسمي.د محمد عوني زلوم تصميم وتحليل نموذج يحاكي عظمة الفخذ البشرية جامعة بوليتكنك فلسطين فلسطين  .5



  لس العربي لتدريب طالب الجامعات العربيةلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربيةالمجالمج
AARRAABB    CCOOUUNNCCIILL    FFOORR    TTRRAAIINNIINNGG    SSTTUUDDEENNTTSS    OOFF    AARRAABB    UUNNIIVVEERRSSIITTIIEESS    

  ((AACCTTSSAAUU))  
 

 

  مم71027102الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر 
  ""الريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرينالريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرين" " 

  بية المتحدةبية المتحدةاإلمارات العراإلمارات العر––الجامعة األمريكية في راس الخيمة الجامعة األمريكية في راس الخيمة 

  مم  71027102/ /   0000/ /   0101  ––  0707
 

 األنظمة والمعلومات والبرمجةالتحكيم الخاصة بمحور  جلسات
 

 

 
 

 

 الثانيةجلسة التحكيم  جلسة التحكيم
 5:44إلى الساعة  1:34من الساعة  م31/33/7132 اإلثنين الموعــــــــــــــــــــــــــــــــد
  المكــــــــــــــــــــــــــــــان
    لجنة التحكيم

 

 اسم المشرف اسم الطالب عنـــــــــــــوان البحـــــــــــــث الجامعــــــــــــــــة البلـــــــــــد الرقم

 جامعة المنوفية مصر   .4
 الويب الداللي في نظم المكتبات الرقمية واسترجاع المعلومات باستخدام

 االنطولوجيا
 حاتم محمد سيد احمد.د نصر اهلل عادل نصراهلل ميخائيل

 محمد عالية.د هديل عمر لطفي تطبيق مترجم الصم جامعة الزيتونة األردن  .6

 يوسف وجيه صّباح.د حنان عمر الُّرب تطبيق جبينة للتراث الشعبي الفلسطيني جامعة القدس المفتوحة فلسطين  .2

 عارف محمد احمد سليمان.د احمد رضا عيد الباثقي تصميم وبرمجة الطابعة ثالثية االبعاد بنظام ثنائ جامعة بنها مصر  .8
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  مم71027102الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر 
  ""الريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرينالريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرين" " 

  إلمارات العربية المتحدةإلمارات العربية المتحدةاا––الجامعة األمريكية في راس الخيمة الجامعة األمريكية في راس الخيمة 
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 الطاقة والبيئةالتحكيم الخاصة بمحور  جلسات
 

 

 
 

 جلسة التحكيم األولى جلسة التحكيم
 1:44إلى الساعة  11:54من الساعة  م13/11/7112اإلثنين الموعــــــــــــــــــــــــــــــــد
  المكــــــــــــــــــــــــــــــان
    لجنة التحكيم

 

 اسم المشرف اسم الطالب ـــــــــثعنـــــــــــــوان البحــــ الجامعــــــــــــــــة البلـــــــــــد الرقم

 كايد صبرة.د تسنيم يوسف موسى نزال انتاج الغاز الحيوي والكهرباء من مخلفات البيئة جامعة القدس المفتوحة فلسطين  .1

 محمد الدليمي فياض. د.أ يوسف هاشم الجبوري تصميم وقياس أداء مدخنة شمسية متعددة االغراض جامعة تكريت العراق  .7

 محمد عالء الدين السبكي.د هاجر طارق محمد حسين الكنز األخضر معة المنوفيةجا مصر  .3
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  مم71027102الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر 
  ""الريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرينالريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرين" " 

  إلمارات العربية المتحدةإلمارات العربية المتحدةاا––الجامعة األمريكية في راس الخيمة الجامعة األمريكية في راس الخيمة 

  مم  71027102/ /   0000/ /   0101  ––  0707
 

 الطاقة والبيئةالتحكيم الخاصة بمحور  جلسات
 

 

 
 

 

 الثانيةجلسة التحكيم  جلسة التحكيم
 5:44إلى الساعة  3:14من الساعة  م13/11/7112 اإلثنين الموعــــــــــــــــــــــــــــــــد
  المكــــــــــــــــــــــــــــــان
    لجنة التحكيم

 

 اسم المشرف اسم الطالب عنـــــــــــــوان البحـــــــــــــث الجامعــــــــــــــــة البلـــــــــــد لرقما

 محمد محمد الربيعي.د.أ يحيى بخيت محفوظ عبداهلل انتاج الهيدروجين كطاقة نظيفة في االوساط الحمضية والقاعدية جامعة الفيوم مصر  .5

 عواطف جاسم.د.أ حيدر العيساوي تصميم وبناء منظومة محمولة لتقطير مياه االنهار واالبار باستخدام الطاقة الشمسية جامعة تكريت العراق  .4

6.  
تعظيم الفائدة من مواد البناء التقليدية الستخدامها في تقنية المسكن منخفض  جامعة جنوب الوادي مصر

 التكاليف
 عصام حشمت محمد.د اميرة السيد محمود
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  مم71027102ملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر ملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر الال
  ""الريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرينالريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرين" " 

  اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة––الجامعة األمريكية في راس الخيمة الجامعة األمريكية في راس الخيمة 

  مم  71027102/ /   0000/ /   0101  ––  0707
 

 أثر وسائل التواصل اإلجتماعي على سلوك األفرادالتحكيم الخاصة بمحور  جلسات
 

 

 جلسة التحكيم األولى جلسة التحكيم
 1:44إلى الساعة  11:54من الساعة  م13/11/7112 اإلثنين الموعــــــــــــــــــــــــــــــــد
  المكــــــــــــــــــــــــــــــان
    لجنة التحكيم

 

 اسم المشرف اسم الطالب ـــــــــثعنـــــــــــــوان البحــــ الجامعــــــــــــــــة البلـــــــــــد الرقم

 مروان العالن.د عمر محمود عبيد اثر وسائل التواصل االجتماعي على سلوك الشباب الجامعي في االردن جامعة فيالدلفيا األردن  .1

 د طالب دبوسمحم.د ميس سليم خليفة مستوى اإلغتراب االجتماعي لدى مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي جامعة االستقالل فلسطين  .7

 منال موسى ابراهيم موسى.د.أ اسماء محسن بطيقة تاثير وسائل التواصل االجتماعي على االداء االكاديمي للطالب الجامعيين جامعة المنوفية مصر  .3

 سكينة القطاونة.د عبدالعزيز شكري سدر لغة العصر وتاريخ المستقبل جامعة الزيتونة األردن  .5

 ياسر نعيم عبداهلل.د محمد نجيب محمد ذيب مخاطر التجنيد اإللكتروني جامعة االستقالل فلسطين  .4

6.  
اتجاه معالجة المواقع االخبارية الفلسطينية لريادة االعمال عند فئة الشباب  جنين-الجامعة العربية االمريكية فلسطين

 الفلسطيني
 سعيد محمد مصطفى ابو معال.أ سمر سمير حلمي حمدان
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  مم71027102ملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر ملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر الال
  ""الريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرينالريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرين" " 

  اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة––الجامعة األمريكية في راس الخيمة الجامعة األمريكية في راس الخيمة 

  مم  71027102/ /   0000/ /   0101  ––  0707
 

 أثر وسائل التواصل اإلجتماعي على سلوك األفرادالتحكيم الخاصة بمحور  جلسات
 

 

 

 الثانيةجلسة التحكيم  جلسة التحكيم
 5:44لى الساعة إ 3:14من الساعة  م13/11/7112 ثنيناإل الموعــــــــــــــــــــــــــــــــد
  المكــــــــــــــــــــــــــــــان
    لجنة التحكيم

 

 اسم المشرف اسم الطالب عنـــــــــــــوان البحـــــــــــــث الجامعــــــــــــــــة البلـــــــــــد الرقم

2.  
دراسة حالة لبعض الخريجات :ها عبر مواقع التواصل االجتماعيتحويل األفكار الريادية الى مشاريع صغيرة وتسويق جامعة القدس المفتوحة فلسطين

 الجامعيات
 فتح اهلل غانم.د.أ سونيا تيسير محمود ضمايرة

 أشرف كمال عيسى.د.أ ياسر محمود عشوش تاثير تكنولوجيا وسائل التواصل االجتماعي المحتلفة على سلوك االفراد جامعة بنها مصر  .8

 عفاف عبدالعزيز بصل.د عبداهلل حسام السكري  ريض بمستشفيات جامعة طنطا الستخدام االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي وتاثيره على عملهمدراك التما جامعة طنطا صرم  .9

 نهلة فرج الشافعي. د حسن محمد عبدالموجود ادمان االنترنت وعالقته بخواء المعنى لدى عينة من طالب جامعة المنيا جامعة المنيا مصر  .11

 محمد عدلي.أ رؤى احمد عبدالحميد التواصل االجتماعي وتاثيرها على المجتمع مواقع جامعة جنوب الوادي مصر  .11
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  مم71027102الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشــر 
  ""الريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرينالريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرين" " 

  اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة––الخيمة الخيمة الجامعة األمريكية في راس الجامعة األمريكية في راس 
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 اإلبداع الفنيالتحكيم الخاصة بمحور  جلسات
 

 

 
 

 جلسة التحكيم األولى جلسة التحكيم
 3:44إلى الساعة  33:54من الساعة  م31/33/7132 اإلثنين الموعــــــــــــــــــــــــــــــــد
  المكــــــــــــــــــــــــــــــان
    لجنة التحكيم

 

 اسم المشرف اسم الطالب ـــــــــثعنـــــــــــــوان البحــــ الجامعــــــــــــــــة البلـــــــــــد الرقم
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