بدم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية الدعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الباحة
رمادة ذؤون الطالب
المؤتمر العلمي الخامس

اسواء الفائسين :

أ -* -هجال البحىث العلوية:

أ -الوحىر األول :العلىم اإلنسانية واالجتواعيةبكالىريىش طالب .:


المركز

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــب.

عنوان املشاركة.

قيمة اجلائزة.

اسم املشرف على البحث.

جائزة املشرف.

االول.

عبدالػنً بن عبدهللا شالد الزهرانً.

دور سبكات التواشل االجتماعً فً تعلجم الطالب .

0555

د/علً خزجن يونس.

0555

الثانً.

مخمد بن علً هادي عزجري.

أذالقجات الطالب الجامعً.

0555

د/علً خزجن يونس.

0055

الثالث.

مساري بن مخمد غرزان الزهرانً.

التدذجن ومضاره.

0555

د/عبدالوادي عبدهللا الزهرانً.

0055

الرابع.

زامً بن علً زعجد السوري.

المزئولجٌ االجتماعجٌ للجامعات الزعوديٌ.

0555

د /امجن خزجن يونس.

0555

الذامس.

زعجد بن عمر موزٍ العمري.

الثقافٌ المروريٌ.

0555

اليــــــوجــــــد.

055

الزادس.

ولجد بن جمعان زعجد الػامدي.

دلجل ارسادي قائم علٍ االنسطٌ الخجاتجٌ.

055

اليــــــوجــــــد.

055

الزابع.

فايز بن عبد الى زعجد العّمري.

درازٌ اثر الزجرة النبويٌ علٍ طالب الدرازات
االزالمجٌ.

055

د /يوزف رجب العطفً.

055

ب -*-هجال البحىث العلوية:
المركز

أ -الوحىر األول :العلىم اإلنسانية واالجتواعيةهاجستير طالب .:

اسـ ــم ال ـطـ ــالــب.

عنوان املشاركة.

قيمة اجلائزة.

االول.

موفق بن جمعان مخمد الػامدي.

ازتذدام الوزائل المتعددة فً تنمجٌ موارات
تالوة القران.

0555

الثانً.

زعد بن مشلد زعد السمرانً.

اثر ازتذدام العروض البشريٌ الرقمجٌ.

0055

الثالث.

عبدالرخمن بن عبدالمججد علً الزهرانً.

فاعلجٌ المذتبرات المخوزبٌفً اداء الموارت.

0555

الرابع.

أخمد بن موزٍ يخجٍ الزهرانً.

العدالٌ التنظجمجٌالزائدةلدى مدير المدارس.

0055

الذامس.

عبدالعزيز بن أخمد جمعان العمري.

فاعلجٌ برنامح مخاكاةفً اكتزاب موارات
التسريد.

0555

الزادس.

ماجد بن زعجد علً آل جارهللا.

المسكالت التً تواجى طلبٌ الدرازات العلجا..

0055

الزابع.

أخمد بن عطجٌ أخمد الزوجمً.

اثر ازتذدام خقجبٌالكترونجٌفً التخشجل.

0055

الثامن.

أخمد بن علً خمزه آل خمزة.

اثر ازتذدام برمججٌ قائمٌ علٍ المخاكاة.

0555

التازع.

زعجد بن عبدهللا مخمد الػامدي.

اثر ازتذدام ملفات االنجازااللكترونً..

0555

د -*-هجال البحىث العلوية:
المركز

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــبٌ.

أ -الوحىر األول :العلىم اإلنسانية واالجتواعيةبكالىريىش طالبات  .:
عنوان املشاركة.

قيمة اجلائزة.

االول.

يزرى بنت عبدهللا مخمد آل غراب.

الثانً.

زالمٌ بنت علً عبدهللا الزهرانً.

الثالث.

نزجم بنت أخمد زعجد الزهرانً.

المنوح السرعً فً التعامل مع السائعات عبر وزائل
التواشل االجتماعً الخديثٌ.
الموازنٌ بجن المشالد والمفازد بالتطبجق علٍ بعض
القضايا المعاشرة.
أزخار الذادمات فً المجتمع الزعودي.

اسم املشرفة على البحث.

جائزة املشرفة.

0555

أ/شالخٌ عبدهللا السمرانً.

0555

0555

د /نوال عبدالقادر.

0055

0555

اليــــــوجــــــد.

0055

الرابع.

خنان بنت مرعً مزفر الزهرانً.

خجن تزفُ البراءة للموت.

0555

د /فاطمٌ زلجمان.

0555

الذامس.

زماح بنت عبدهللا أخمد الزهرانً.

اإلعجاز البجانً والعلمً فً القران الكريم.

0555

د /زوجر الزجد ذلجل.

055

الزادس.

زخربنت أخمد مخمد الزهرانً.

دورممارزٌااللعاب فً ذفض القلق لذوي االعاقات.

055

د  /عماد متولً .

055

الزابع.

الموا بنت مخمد ظافر الػامدي

مدى توفر الذدمات المزاندة وفعالجتوا.

055

د /عماد متولً .

055

الثامن.

الزهراء بنت مبارك أخمد الػامدي.

التازع.

تماضر بنت مسعل زعود الزوادي.

توظجف السذشجات التراثجٌ فً السعر الزعودي
المعاشر.
فاعلجٌبرنامح خازوبً فً تعديل زلوك النساط
الزائد.

055

د /ابتزام علً الشبخً.

055

055

د  /عماد متولً .

055

د -*-هجال البحىث العلوية:
المركز

أ -الوحىر األول :العلىم اإلنسانية واالجتواعيةهاجستير طالبات  .:

اسـ ــم ال ـطـ ــالــبة.

عنوان املشاركة.

قيمة اجلائزة.

االول.

هدى بنت جمعان مخمد دادا.

فاعلجٌ تشمجم كتاب الكترونً فً تنمجٌ
موارات اللػٌ االنجلجزيٌ.

0555

الثانً.

فتخجٌ بنت مزفر مخمد الػامدي.

اثر ازتذدام موقع االسراف التربوي
االلكترونً علٍ تنمجٌ الموارات.

0055

الثالث.

ذالدة بنت زعجد مخمد الػامدي.

اثربرنامح كمبجوترمتعددالوزائط فً
تنمجٌالموارات االبداعجٌ.

0555

الرابع.

آمال بنت مخمد زعد الػامدي.

تقديرات معلمات الموهوبات للذشائص
الزلوكجٌ.

0055

الذامس.

زارة بنت مخمد فرخٌ الػامدي.

اثر ازتذدام الزبورة التفاعلجٌ فً التخشجل
الدرازً.

0555

الزادس.

زينب بنت عجدان رافع الزهرانً.

مزتوى الطموح االكاديمً وعالقتى بتقدير
الذات.

0055

الزابع.

زعديٌ بنت شالد عبدهللا الزهرانً.

الكفاءة االجتماعجٌوعالقتوابتقدير الذات لدى
الطالبات.

0555

الثامن.

نورة بنت جمعان زالم الػامدي.

مواقع التواشل االجتماعً واثرها علٍ
المجتمع الزعودي.

055

هـ  -*-هجال البحىث العلوية :ب  -الوحىر الخاني :العلىم األساسية والهنذسية.:بكالىريىش طالب.:

المركز
االول.
الثانً.
الثالث.
الرابع.
الذامس.

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــب.
عائض بن عبدهللا عائض الزهرانً.
زلطان بن زالم عبد هللا الزهرانً.
مجدي بن شالد مخمد الػامدي.
عاشم بن مخمد خمدان الػامدي.
مخمد بن عبدالرخمن مخمود الخارثً.
ولجد بن علً زالم الػامدي
مخمد بن عبدهللا الشمدانً.
علً بن خزجن زعجد االخمري.
ذالد بن إبراهجم شالد الػامدي

عنوان املشاركة.

قيمة اجلائزة .

اسم املشرف على البحث.

جائزة املشرف.

تشنجف آلً لعجوب اللخام بازتذدام السبكات العشبجٌ
االشطناعجٌ النابجب البترول.

0555

د/أزامٌ بديع سفجق أبو العطا.

0555

انظمٌ الجر الكوربائً والنقل المزتدام.

0555

أ.د/عزالدين الطاهر أوججت .

0055

acomprehensive study of switched
mode power supply regulators
جوود المملكٌ فً الخفاظ علٍ التراث العمرانً.

0555

د/مخمد علً اخمد عبدالرخمن.

0055

0555

د/مخمود طارق مخمد اخمد خماد

0555

0555

أ.د /اخمد مخمد الزجد عبد اللطجف.

تقججم مشادر الطاقٌ السمزجٌوطاقٌ الرياح بمدينٌ
الباخٌ.

055

و -* -هجال البحىث العلوية :ب  -الوحىر الخاني :العلىم األساسية والهنذسية بكالىريىش طالبات  .:
المركز

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــبٌ.

االول.

بدور بنت مخمد علً الػامدي.

الثانً.
الثالث.

هدى بنت ضجف هللا مخمد الػامدي.
نوال بنت مخزن شالد الػامدي.
زمر بنت مخمد يخجٍ سلوان.

الرابع.

ذلود بنت مخمد عبدالعزيز الػامدي.

الذامس.

الزادس.

تػريد بنت خمود مخمد الػامدي.
زوام بنت زالم اخمد.
سروق بنت مخمد شالد.
نورة بنت مخمد زعجد.
فاطمٌ.بنت مخمد اخمد.
رخمٌ بنت علً ذلف العمري.
نوف بنت مخمد الزهرانً.
فاطمٌ بنت مخمد خزن الفقجى.

عنوان املشاركة.
Effect of Salinity on Germination in
Vicia Faba
المجــــــــــــــــــــدول.

قيمة اجلائزة.

اسم املشرفة على البحث.

جائزة املشرفة.

0555

د /دالجا مخمد مشطفٍ.

0555

0555

أ /افراح الوزجلٌ.

0055

Salinity in Albaha

0555

د /دالجا مخمد مشطفٍ.

0055

ذبجر طبً .
Medical expert

0555

اليــــوجد.

0555

النظام اآللً لخجز وتنظجم القاعات والمعامل.

Building Simple Solar Desalination
System From House Hold Materials
To Convert Sea Water In To Drinking
Water

0555
055

أ /دياب عابدين.
أ /لبنٍ عبدالكريم.

د /هجام سوقً مخمود.

055
055

ز -* -هجال البحىث العلوية :د -الوحىر الخالج :العلىم الصحية.:بكالىريىش طالب و طالبات .:
المركز

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــب/ة.

االول.

تركً بن زعجد علً الػامدي.

الثانً.

بزمٌ بنت خزن مخمد العمري.

الثالث.

خاتم بن طارق معجض الزهرانً.

الرابع.

ذلود بنت مخمد عبدالعزيز الػامدي.

الذامس.

هدايٌ بنت جمعٌ خرب البنش.

الزادس.

بسائر بنت مفرح مخمد الػامدي.

عنوان املشاركة.

قيمة اجلائزة.

موقف طالب جامعٌ الباخٌ من الفخص الطبً قبل
الزواج.
أزباب أمراض الػدة الدرقجٌ ومدى انتسارها فً
منطقٌ الباخٌ بالمملكٌ العربجٌ الزعوديٌ.
تخديد أولويات المساكل الشخجٌ بمنطقٌ الباخٌ من
وجوٌ نظر طالب كلجٌ الطب.
The Effect of Different Level of Fats
.on Mice Infected With Diabetes
The Effect of Isolated Soy Protein on
Biochemical Changes in The Infected
تدعجم أغذيٌ األطفال ببروتجن مشل اللبن .

اسم املشرف على البحث.

جائزة املشرف.

0555

د  /ذالد الكرانً.

0555

0555

د  /هالٌ مخمد علً وهبٌ.

0555

0555

د  /عادل عبدالعزيز مخمد

0055

0555

د  /نورة مزفر الزهرانً.

0055

0555

د  /رسا ذالد ابراهجم .

0055

0555

اليـــــــوجــــــــــد.

0555

-2الخذهة الوجتوعية:
المركز

عنوان الذدمٌ.

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــب  /ـٌ.

قيمة اجلائزة.

االول.

اخمدبن زعجد مطر الزهرانً.

islamie mp3

0555

الثانً.

أزماء بنت ناشر قمش الػامدي.
خنان بنت علً مخمد الػامدي.
خزجن بن جمعان الخوري الػامدي.
خزام بن عبد هللا مقبول الػامدي.
زعد بن عبد هللا شالد الػامدي.
رامً بن زعجد عبد هللا الزهرانً.
يزرى بنت عبدالرخمن موزٍ الزهرانً.
ازماء بنت ناشر قمش الػامدي.
عبدهللا بن مخمد اخمد الػامدي

ارواح مبشرة.

0555

الثالث.
الرابع.
الذامس.
الزادس.
الزابع.
الثامن.
التازع.
العاسر.

وجدان بنت خامد زعجد.
عوود بنت عجدان زعد.
امجاد بنت ذلف علً.
رخمٌ بنت جمعان مخمد.
غجداء بنت غرم هللا فرخٌ.
زارة بنت عتجق المارق.
هند بنت عبدهللا شالد.
مخمد بن شالد عزيز الػامدي.
نجود بنت مزفر خامد.
نورة بنت زعد غرم هللا.
وفاء بنت عبدهللا بركات.
مرام بنت غرم هللا مخمد الدخجمً.
أمانً بنت عبدهللا مخمد الػامدي.

وشآل بجادر.

0555

الننا نخبكم.

0555

جرب خجاتً.

0555

المتطوع الشػجر.

0555

زيارة مزتسفٍ الشخٌ النفزجٌ.

0555

كجف تذتارتذششك الجامعً.

0555

الثقافى الشخً.

0555

مدرزتً عالمً .

0555

-3االلقاء العربي الخطابة:
المركز

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــب.

قيمة اجلائزة

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــبٌ.

قيمة اجلائزة

االول.

عبد اللطجف بن يخجٍ عبده عزجري.

0555

زمجٌ بنت عبدالرخمن العمري.

0555

الثانً.

اخمد بن عوضى شالد ال مديس الػامدي.

0055

غادة بنت مخمد الزهرانً.

0055

الثالث.

مخمد بن علً هادي عزجري.

0555

زمجرة بنت مخمد الزهرانً.

0555

الرابع.

متعب بن زابر عائض الخارثً.

0055

ذولٌ بنت عبدالرخمن الزهرانً.

0055

الذامس.

زالم بن مخمد شالد الزهرانً.

0555

زمجٌ بنت جارهللا الػامدي.

0555

-4االفالم الىحائقية:
المركز

عنوان الفجلم.

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــب  /ـٌ.

قيمة اجلائزة.

االول.

عجد بن زعجد عجد الػامدي.

القرار االذجر

0555

الثانً.

عوود بنت مخمد عبدالعزيز الػامدي.

اعطً كالم فرشٌ لالنطالق.

0555

الثالث.

مخمد بن شالد عزيز الػامدي.

البطالٌ المقنعٌ.

0555

الرابع.

عمزٌ بنت مزفر بزجس الػامدي.

ذطر االجوزه الذكجٌ علٍ االطفال.

0555

الذامس.

ازامى بن ناشر مخمد الػامدي.

مكان يكتنفى التارير.

0555

الزادس.

ازماء بنت زعد علً الػامدي.

بادري بفخص زرطان الثدي.

0555

الزابع.

عبدالعزيز بن مخمد علً القرنً.

ثروتنا التراثجٌ.

0555

الثامن.

خنان بنت مخمد ذلوفٌ الػامدي

االجوزة االلكترونجٌ.

0555

التازع.

عماد بن مخمد علً الزهرانً.

اكتزاب خب االذرين

0555

العاسر.

شالخٌ بنت مخمد اخمد الزهرانً.

االزر المنتجى.

0555

-5الوجاالت الفنية:
أ -الرسن التشكيلي .:
المركز

عــنـــوان الـمــســـاركــٌ.

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــب  /ـٌ.

قيمة اجلائزة.

االول.

بسائر بنت علً زعجد الزهرانً.

روح االنثٍ التسجر.

0555

الثانً.

زارة بنت زعجد منزً الػامدي.

سعور بالذاكرة.

0555

الثالث.

هند بنت عبد العزي علً الػامدي.

عجن تخكً الم.

0055

الرابع.

اسواق بنت مخمد شالد الػامدي.

نظرة فتاه.

0055

الذامس.

نوٍ بنت زالم علً الػامدي.

خاضر ولد من التارير.

0555

الزادس.

مالك بنت مخمد علً غرامى.

ثمٌ أمل.

0555

الزابع.

االء بنت مخمد عبد هللا الػامدي.

الوردهـ هً األنثٍ.

0055

الثامن.

ثريا بنت مخمد مخزن الػامدي.

ذادم الخرمجن السريفجن الملك عبدهللا.

0055

التازع.

زامجٌ بنت زعجد زعد الػامدي.

لذائذ الدنجا زراب.

0555

العاسر.

زعجد بن عمر موزٍ الزهرانً.

فانوس العلم.

0555

ب -التصىير التشكيلي .:

المركز

عــنـــوان الـمــســـاركــٌ.

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــب  /ـٌ.

قيمة اجلائزة.

االول.

زلطانى بنت علً عبدة الزنانً.

طموح الزلطانى.

0555

الثانً.

اسواق بنت مخمد شالد الػامدي.

الملك عبدالعزيز.

الثالث.

ازماء بنت عبدهللا غرم هللا الػامدي.

أريد أن أُبشر زهرًا.

0555

الرابع.

ازماء بنت عبدالذالق ال عقجل الػامدي.

تخــرُر.

0055

الذامس.

اخمد بن مبروك جمعان الػامدي.

الفانوس.

0555

الزادس.

زاره بنت درويش غرم هللا الػامدي.

اسكال هندزجٌ.

0555

الزابع.

زعجد بن عمر موزٍ العمري.

ذجرات بالدي.

0055

الثامن.

خنان بن شالد مخمد الػامدي.

الٍ المناره (الروايى ).

0055

التازع.

مخمد بن ابراهجم مخمد المالكً.

فذارات.

0555

العاسر.

عبدهللا بن ذالد عبدهللا المالكً.

التراث.

0555

0055

د -الرسن الكاريكاتىري .:
المركز

عــنـــوان الـمــســـاركــٌ.

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــب  /ـٌ.

قيمة اجلائزة.

االول.

زعجد بن عمر موزٍ العمري.

منزل األجنبً والزعودي.

0555

الثانً.

اسواق بنت مخمد شالد الػامدي.

الراتب والمشاريف.

0555

الثالث.

اخمد بن مخمد اخمد الػامدي.

تأثجروزائل التواشل االجتماعً علٍ مزتوى الطالب.

0055

الرابع.

ثرياء بنت مخمد مخزن الػامدي.

اذتاري طريقك.

0055

الذامس.

زمجره بنت مخمد زعجد الزهرانً.

الطالق.

0555

الزادس.

زعد بن مخمد زعد السورانً.

المكافأه الجامعجٌ.

0555

الزابع.

نورة بنت جمعان زالم الػامدي.

خال االسذاص زمان وكجف اشبخوا.

0055

الثامن.

مخمد بن شالد عزيز الػامدي.

المجتمع و المزؤول.

0055

التازع.

عزة بنت زعد زعجد الػامدي.

المكافأه الجامعجٌ.

0555

العاسر.

االء بنت مخمد عبدهللا الػامدي.

شرذٌ االذتبارات.

0555

د -الخظ العربي .:
المركز

عــنـــوان الـمــســـاركــٌ.

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــب  /ـٌ.

قيمة اجلائزة.

االول.

مخمد بن ابراهجم مخمد المالكً.

ن والقلم وما يزطرون.

0555

الثانً.

مسعل بن جمعان زعد الزهرانً.

ادي فرائض هللا تكن مطجعا.

0555

الثالث.

ناديى بنت عبدهللا عبدالرخمن الػامديز

إن هذا القران.

0055

الرابع.

عزيز بن شالد اخمد الػامدي.

و تعجوا اذن واعجى.

0055

الذامس.

اخمد بن مبارك مخمد المالكً.

الرخجم.

0555

الزادس.

اريح بنت جمعان علً الزهرنً.

كن مع اللوز

0555

الزابع.

زعجد بن جمعان مودي الزهرانً.

هللا ذجر الخافظجن.

0055

الثامن.

رخمٌ بنت عبدالرخمن زعجد الفقعزً.

بزم هللا الرخمن الرخجم.

0055

التازع.

اخالم بنت زعجد عبدهللا الزهرانً.

الغنٍ كالعقل والفقر كالجول.

0555

العاسر.

بسرى بنت عبدالرخمن مخمد الػامدي.

ذجره.

0555

هـ  -الفن الرقوي .:
المركز
االول.
الثانً.
الثالث.
الرابع.
الذامس.
الزادس.
الزابع.
الثامن.
التازع.
العاسر.

عــنـــوان الـمــســـاركــٌ.

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــب  /ـٌ.

قيمة اجلائزة.

0555

ناديى بنت مخمد علً الػامدي.

االشالى.

مخمد بن شالد عزيز الػامدي.

شرذٌ.

مخمد بن ابراهجم مخمد المالكً.

تراث.

زارة بنت عبدهللا علً الزهرانً.

زواج القاشرات.

0055

زعجد بن جمعان مودي الزهرانً.

السكر هلل وقفوهم انوم مزؤولون.

0555

هاجر بنت مخمد شالد الػامدي.

تشمجم كلمٌ وزذارف.

0555

زاره بنت درويش غرم هللا الػامدي.

زذارف ملونٌ.

0055

هاجربنت زعجد شالد الزهرانً.

زذارف ملونى.

0055

امل بنت زالم زالم الػامدي.

مشباح و مشباح.

0555

زاره بنت درويش غرم هللا الػامدي.

زذارف ملونٌ.

0555

0555
0055

ز  -التصىير الضىئي .:
المركز
االول.
الثانً.
الثالث.
الرابع.
الذامس.
الزادس.
الزابع.
الثامن.
التازع.
العاسر.

عــنـــوان الـمــســـاركــٌ.

ازـــــــم الـــــــطـــــالــــــب  /ـٌ.

قيمة اجلائزة.

0555

انس بن عبدهللا زالم الزبجخً الزهرانً.

براءة الطفولٌ فً جمال التراث.

زلطان بن عبدهللا علً الزهرانً.

معاناة يتجم.

رائد بن خناس زفر الزهرانً.

الخجاة الشامتٌ.

مخمد بن شالد عزيز الػامدي.

فقد األمل.

0055

ذالد بن عبدالعزيز ابراهجم الػامدي.

االلعاب الناريٌ.

0555

زعجد بن عبدالزالم زعجد الػامدي.

تشوير منظريبجن جزء من الجعفريى ممزوجى مع برج الزاعى.

ثامربن اخمد مخمد الػامدي.

مناظر طبجعجى من جنوب المملكى.

ريم بنت عثمان علً الزهرانً.

فن التلقً واإلنعكاس.

فجشل بن عبدهللا شالد الػامدي.

ضوء ينشف الظالم.

بسائر بنت عائض عبدهللا الػامدي.

الفراسٌ.

بالتوفجق لجمجع الفائزين....

0555
0055

0555
0055
0055
0555
0555

