دليل الزيارة
VISIT GUIDE

نرحب بكم يف كلية علوم الحاسب واملعلومات يف جامعة امللك سعود
نحتفي بكم رشيكنا الكريم ،استمرت رشكة اإللكرتونيات املتقدمة بدعمها ملسابقة أفضل مرشوع تخرج بكلية علوم الحاسب واملعلومات

عالة ملنظومة التعليم
يف مجموعة من التخصصات ،ويأيت ذلك حرصاً منها عىل املشاركة الف ّ

تقـدم لكـم وحـدة العالقـات العامـة واإلعلام كليـة علـوم الحاسـب واملعلومـات هـذا الدليـل اإلرشـادي لزيارتكـم للكلية ،ويحتـوي عىل

التايل-:

.١جدول عروض املشاريع

.٢ -ملخص املشاريع

اتصل بنا
مكتب العميد

966114676993
نقطة التجمع
مكتب العميد ،الدور الثاين ٢١٣١ -
الساعة  ٧:٤٥صباحا

 .3جدول املقابالتمواقف السيارات

مبنى الكلية

قاعة املشاريع

2079

الدور الثاني 2nd floor -
قاعة املقابالت

2077

الدور الثاني 2nd floor -

علوم الحاسب CS
یمكــن لقــارئ الشاشــة مســاعدة املكفوفــن وضعــاف البــر يف قــراءة النصــوص املكتوبــة ،إال أن الصــور تش ـكّل أحــد التحديــات
ٍ
میــزات تخــدم
التــي تواجھھــم فــا یمكنھــم غال ًبــا التعــ ّرف عــى محتوياتهــا قامــت بعــض منصــات التواصــل االجتامعــي بإضافــة
املكفوفــن وضعــاف البــر مثــل إمكانيــة إضافــة وصــف عــى أي صــورة عنــد نرشهــا ،حتــى یتمكــن قــارئ الشاشــة مــن قــراءة
الوصــف ،لكــن معظــم الصــور املنشــورة اآلن والتــي یتــم نرشهــا ال یتــم إضافــة وصــف لھــا .يف ھــذا املــروع ،قمنــا بتصميــم
وتطويــر برنامــج «ســند» كعميــل ملنصــة تویــر حیــث یقــوم الربنامــج بتســھیل عمليــة التعــرف عــى محتويــات الصــور عــن
طريــق إضافــة وصــف لهــذه الصــور .يقــدم ســ َند وصــف للصــور بطریقتیــن :األوىل ھــي الوصــف التلقــايئ باســتخدام أدوات
وواجهــات برمجيــة لتعلــم اآللــة ،والطريقــة الثانيــة عــن طریــق متكیــن املتطوعــن مــن وصــف الصــور یدویًا.وللتحقــق مــن
ســيتيح ســند للمتطوعــن خاصيــة تقییــم الوصــف املنتــج باســتخدام برمجيــات تعلــم اآللــة ،كــا أنــه
جــودة وصــف الصــور
ُ
ٍ
مشــكوك يف صحتــه.
خصوصــا عنــد مواجهــة وصــف مبهــم أو
ســيمكن املكفوفــن وضعــاف البــر مــن طلــب وصــف إضــايف
ً

أسم الطلبة

أسم املرشف

أريج مطهر
رنيم النجم
مشاعل الشنيرب
شادن الضويلة
فاطمة الشمري

د .سارة السليامن
مشاهدة عرض املرشوع

لتقييم افضل فكرة مرشوع

لتقييم افضل مرشوع

علوم الحاسب CS
تعتــر حاســة البــر مــن النعــم العظيمــة التــي ال ميكــن إلنســان تعويضهــا ،ألن فقدانهــا يجعــل حياتنــا اليوميــة صعبــة ومعقــدة
خصوصــا يف وقتنــا الحــايل يف ظــل التقنيــات املتقدمــة وحاجــة اإلنســان للعيــش املســتقل ،وتظهــر مشــكلة االســتقالل
الــذايت يف حالــة املكفوفــن الذيــن يعتمــدون عــى املبرصيــن أو عــى العصــا التقليديــة يف التنقــل مــن مــكان إىل آخــر.
فالعصــا التقليديــة رغــم شــيوع اســتخدامها إال أنهــا ال تســتطيع تحديــد العوائق بشــكل فعــال ،وال تســتطيع إرشــادهم إىل وجهتهم.
لذلــك يف هــذا املــروع نهــدف إىل تســهيل العقبــات التــي يواجههــا املكفــوف ببنــاء عصــاً ذكيــة ملســاعدة
املكفوفــن عــى التنقــل بســهولة ،تحتــوي عــى نظــام تحديــد املواقــع ،وحساســات التعــرف عــى
العوائــق وتقنيــة التعــرف عــى الصــوت للتواصــل مــع املســتخدمني وإخبارهــم مبــا يــدور حولهــم ،وربــط
العصــا بالتقنيــات الحديثــة املتوفــرة للوصــول ملميــزات مثــل املســاعد الصــويت والتوجيــه داخــل املبــاين .

أسم الطلبة

أسم املرشف

عاصم العامري
الرباء العجالن
محمد املدالج
فيصل الظفريي

د .يارس هاممي
مشاهدة عرض املرشوع

لتقييم افضل فكرة مرشوع

لتقييم افضل مرشوع

نظم معلومات IS
نســيم هــو تطبيــق تعليمــي ترفيهــي يســتهدف األطفــال العــرب مــن ســن  ١٠-٦ســنوات ،ليأخذهــم يف رحلــة مشــوقة
لتعلــم الظواهــر الطبيعيــة املختلفــة مثــل املطــر ،الــزالزل ،والرباكــن بصحبــة الشــخصية اإلفرتاضيــة «نســيم» ،ليحظــوا باملــرح
طــوال الرحلــة يف تعلــم مــاوراء الظواهــر الطبيعيــة ،حيــث يقــدم لهــم التعليــم بقالــب ترفيهــي وجــذاب .يعمــل التطبيــق
عــى تقديــم محتــوى تعليمــي تفاعــي باللغــة العربيــة ،باســتخدام تقنيتــي الواقــع املعــزز والواقــع االفــرايض لتعليــم
الطفــل كيفيــة حــدوث الظواهــر الطبيعيــة بشــكل بســيط وفعــال مــن خــال أربعــة أقســام  :تعلــم ،شــاهد ،اكتشــف ،اختــر.
تبــدأ رحلــة الطفــل يف قســم «تعلــم» والــذي يحتــوي عــى رشح الظاهــرة الطبيعيــة باســتخدام الوســائط املتعــددة
مبســاعدة نســيم لــرح الظاهــرة صوتيًــا ،بعــد ذلــك قســم «شــاهد» يأخــذ الطفــل لعــامل افــرايض لــرى مقطــع مصــور
عــن الظاهــرة الطبيعيــة باســتخدام نظــارة الواقــع االفــرايض .بعدهــا يكمــل الطفــل تعلمــه يف قســم «اكتشــف»
لرتســيخ املعلومــة لديــه مــن خــال اســتخدام تقنيــة الواقــع املعــزز ،حيــث يتــاح للطفــل رؤيــة مجســات ثالثيــة األبعــاد
را ينتهــي تعليــم الظاهــرة يف
للظاهــرة الطبيعيــة ميكنــه التفاعــل معهــا و تظهــر مدمجــة مــع البيئــة املحيطــة لــه .وأخــ ً
قســم «اختــر» وهــو عبــارة عــن تحــدي للطفــل مــن خــال اختبــار قصــر لقيــاس مــدى فهــم الطفــل للظاهــرة الطبيعيــة.

أسم الطلبة

أسم املرشف

أمجاد الثنيان
فهدة الخرجي
هنا الزهراين
رميا السامل
طيف العنزي

ا .تهاين املانع
مشاهدة عرض املرشوع

لتقييم افضل فكرة مرشوع

لتقييم افضل مرشوع

نظم معلومات IS
التفاعــل بــن اإلنســان والهاتــف مــر بتجــارب وطــرق عديــدة حتــى أصبح عــى ما نــراه عليه اليــوم ،بدايــة من اســتخدام لوحــة املفاتيح
ور هذه التقنيات واألجهزة الذكية بشــكل دوري لتصبح متناغمة مع حياة اإلنســان.
للكتابة وصوال إىل اســتخدام شاشــات اللمس ،وتُط َّ
لكــن ال تــزال التقنيــات املنتــرة واملســتخدمة حاليًــا يف الهواتــف الذكيــة قــارصة عــن دعــم فئــة مــن املجتمــع ،وهــم ذوو اإلعاقــة
الحركيــة ممــن لديهــم قــدرة محــدودة يف اســتخدام اليديــن؛ حيــث يعــد اســتخدامهم للهواتــف الذكيــة يواجــه العديــد مــن التحديات
والعقبــات .لذلــك ،أصبــح مــن الــروري تدعيــم األجهــزة الذكيــة بتقنية تتبــع العني حتى يتمكــن من اســتخدامها جميع فئــات املجتمع.
ومــن هــذا املنطلــق نشــأت فكــرة تطبيــق رمــق ،وهــو تطبيــق للهواتــف الذكيــة مخصص لــذوي اإلعاقــة الحركية مــن العــرب ليمكّنهم
مــن تصفــح اإلنرتنــت وشــبكات التواصــل االجتامعــي مــن خــال التحكــم بشاشــة التطبيــق بواســطة حركــة العــن .وذلــك مــن خــال تتبــع
قــا لحــركات عــن
حــركات عــن املســتخدم نحــو الشاشــة بواســطة الكامــرا األماميــة املدعمــة بهاتفــه الــذيك .ســيتحرك املــؤرش وف ً
املســتخدم مــن خــال التقــاط صــور متتاليــة لوجــه املســتخدم وترجمتهــا إىل املــؤرش عــى الشاشــة .أيضــا يســتطيع املســتخدم
القيــام بتعبئــة حقــل النــص اثنــاء التصفــح باســتخدام تقنيــة التعــرف عــى الــكالم أو باســتخدام لوحــة املفاتيــح العربية/اإلنجليزيــة.
عــاوة عــى ذلــك ،تطبيــق رمــق مناســب لألشــخاص الذيــن ال يعانــون مــن إعاقــات حركيــة ويفضلــون اســتخدام تقنيــة تحكــم جديــدة
بديلــة عــن تقنيــة اللمــس .كــا أن وجــود تقنيــة تتبــع العــن ضمــن تطبيــق مثبــت عــى األجهــزة الذكيــة ينتــج حــل أســهل وأقــل تكلفــة.

أسم الطلبة

أسم املرشف

غادة الفيصل
ريم الرشود
دالل العيل
ملياء الحايف
سارة العزيزي

ا .اروى التميم
مشاهدة عرض املرشوع

لتقييم افضل فكرة مرشوع

لتقييم افضل مرشوع

هندسة كهربائية EE
يف هــذا املــروع ،يتمثــل الهــدف الرئيــي يف تصميــم وبنــاء نظــام أمامــي يدعــم تقنيــة الجيــل
الخامــس عــى الشــبكات البرصيــة القامئــة عــى األليــاف قليلــة األوضــاع ( )FMFاملســتقبلية (.)PONs
تــم تقســيم العمــل يف هــذه املــروع إىل املحــاكاة و التجربــة  .تــم النظــر يف أربعــة
أمنــاط خطيــة إلرســال البيانــات والقنــوات الراديويــة هــذه هــي  LP01و  LP11aو  LP11bو LP21a
أخــذت تحقيقــات املحــاكاة يف االعتبــار تأثــر تداخــل االشــارات بــن أوضــاع تعــدد اإلرســال (أي القنــوات) بســبب توصيــات
أو موصــات الشــبكة منخفضــة الجــودة (الســيئة) التــي توجــد عــادة يف الشــبكات البرصيــة العمليــة .يبلــغ طــول أليــاف 14
كــم ويتــم اســتخدام تضمــن( )OOKلنقــل بيانــات PONبينــا اســتخدم ( )QPSKللقنــوات الراديويــة معــدالت نقــل بيانــات
النظــام هــي  10جيجابــت يف الثانيــة و  2.5جيجابــت يف الثانيــة لقنــوات البيانــات والراديــو أظهــرت نتائــج املحــاكاة أن
التضمــن الــذي تــم فحصهــا تــم إرســالها بنجــاح مبعــدل خطــأ بــت ( )BERأقــل مــن حــد تصحيــح الخطــأ ( )FECلجميــع االمنــاط
الخطيــة يف حالــة وجــود موصــل  /توصيــات تالفــة .بالنســبة لثالثــة موصــات  /وصــات غــر مثاليــة  ،تــم نقــل النمطــن األول
والثالــث فقــط عــى ســبيل املثــال  LP01 ،و  LP11bبنجــاح .أظهــرت النتائــج التجريبيــة توافقًــا جيــدًا مــع أعــال املحــاكاة.

أسم الطلبة

أسم املرشف

محمد مسفر التميم
عمر عبدالله الدريهم

د .عمر رجب
مشاهدة عرض املرشوع

لتقييم افضل فكرة مرشوع

لتقييم افضل مرشوع

هندسة كهربائية EE
يف اآلونــة األخــرة ,انتــر مــرض يعــد مــن أخطــر األمــراض التي مرت عــى البرشيــة ,إذ أن أرضاره تبــدأ من التوتــر يف األوعيــة الدموية
وصــوال إىل الغيبوبــة حتــى الوفــاة ,الــداء الــذي عجــز العلــم عــن عالجــه هــو مــرض الســكري (حفظنــا اللــه وإياكــم منــه) ,ولكــن اجتهد
العلــاء يف إيجــاد طــرق للتعايش معه ومن أحد هذه الطرق قياس نســبة الســكر يف الدم عن طريــق أخذ عينة من الدم ثم أدخالها
إىل مستشــعر ليقيــس نســبة الســكر يف الــدم .ويف مرشوعنــا قدمنا طريقة أكرث ســهولة وأكرث حاميــة من التي وصــل إليها العلم
الحديــث إذ أنهــا ال تتطلــب أخــذ عينــة مــن الــدم وذلــك باســتخدام مستشــعر املوجــات الدقيقــة باســتخدم الرنانــات الصغــرة كهربائيًــا.

أسم الطلبة

أسم املرشف

محمد الشويبي
عمر الصالحي

د .عيل البييش
مشاهدة عرض املرشوع

لتقييم افضل فكرة مرشوع

لتقييم افضل مرشوع

تقنية معلومات IT
ـا يف ذلــك .تعتــر العمليــة
لجعــل املــدن اكــر نظافــة وآمنــة مــن الناحيــة البيئيــة  ،ميكــن إلنرتنــت األشــياء ( )IoTأن تلعــب دو ًرا مهـ ً
اليوميــة لجمــع النفايــات معقــدة  ،ويجــب القيــام بهــا برسعــة للقضــاء عــى إمكانيــة انتشــار أي أمــراض .نقــاء هــو نظــام قائــم عــى
إنرتنــت األشــياء يقــدم حـاً فعــاالً إلدارة جمــع النفايــات يركــز يف الغالــب عــى مراقبــة جمــع النفايــات .يتــم ذلــك عــن طريــق تركيــب
أجهــزة استشــعار يف حاويــات النفايــات للمســاعدة يف مشــاركة البيانــات املتعلقــة مبســتوى النفايــات .يتــم نقــل البيانــات التــي
تــم جمعهــا إىل الســحابة .ثــم يتــم تحليــل هــذه البيانــات لتوفــر املســار األمثــل عــن طريــق تقليــل الوقــت واملــوارد والحصــول عــى
أفضــل مســار ملســتوى األولويــة .لذلــك  ،ســيوفر النظــام الوقــت واملال والجهــود مقارنــة بالعمليــة الحاليــة لنظــام إدارة النفايات.

أسم الطلبة

أسم املرشف

ايان القحطاين
رويدا الشوميان
رائدة الشمسان
ذكرى االحمري

د .نورة الحقباين
مشاهدة عرض املرشوع

لتقييم افضل فكرة مرشوع

لتقييم افضل مرشوع

تقنية معلومات IT
محــوِر الســعودية هــو تطبيــق جــوال يســاهم يف املحافظــة عــى تاريــخ اململكــة العربيــة الســعودية مــن خــال تزويــد
َ
محـوِر الســعودية» عــى األماكــن ذات الــراث
«
ـز
ـ
يرك
ـة.
ـ
الرقمي
ـعودية
ـ
الس
ـة
ـ
الثقاف
ـخ
ـ
تاري
إىل
ـع
ـ
وممت
ـع
ـ
رسي
ـول
ـ
بوص
ـتخدمني
ـ
املس
َ
ويكّــن املســتخدمني مــن الســفر عــر الزمــن عــن طريــق جولــة افرتاضيــة مثــرة ملشــاهدة كيــف كانــت تبــدو هــذه
الثقــايف
ُ
األماكــن يف املــايض مــن خــال تقنيــة الواقــع االفــرايض .كــا يســمح التطبيــق للمســتخدمني بأخــذ صــور مــع أهــم الشــخصيات
مح ـوِر الســعودية» يســمح للمســتخدمني مــن الصغــار والكبــار
واألحــداث التاريخيــة مــن خــال تقنيــة الواقــع املعــزز .لذلــك فــإن « َ
مــن املواطنــن والســياح يف اململكــة الستكشــاف مواقــع الــراث والتاريــخ الســعودي والتفاعــل مــع األماكــن التاريخيــة
والشــعور بأنهــم يف حقبــة زمنيــة ســابقة والــذي يوفــر تجربــة ممتعــة ال تنــى تســاهم يف زيــادة الوعــي عــن هــذه األماكــن.
الهــدف الرئيــي للمــروع هــو املســاهمة يف تحقيــق هــدف رؤيــة اململكــة  ٢٠٣٠املتمثــل يف تعزيــز الهويــة اإلســامية
والوطنيــة مــن خــال الحفــاظ عــى الــراث الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية باســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة املتقدمــة

أسم الطلبة

أسم املرشف

نورة املحيسن
رميا العومير
سارة العبدالسالم
الشيخة النجيم

د .الهنوف الثنيان
مشاهدة عرض املرشوع

لتقييم افضل فكرة مرشوع

لتقييم افضل مرشوع

هندسة حاسب CE
يعــد التعــرف عــى الــكالم املكتــوب بخــط اليــد موضوعــا صعبــا ,خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر باللغــة العربيــة ,نظــرا لوجــود العديــد
مــن التحديــات املختلفــة التــي يجــب حلهــا ,بســبب التنــوع يف أنــواع الخطــوط ,وفــن الخــط ,والتعــرف عــى الســطر ,وتجزئــة األحــرف,
وعالمــات التشــكيل ,وأختــاف شــكل األحــرف اعتــادا عــى موقعهــا يف الكلمــة .كل هــذه التحديــات مجتمعــة تجعلهــا تحــد يصعــب
حلــه بســهولة .بنــاء عــى بحثنــا ,مل نعــر عــى أي تطبيــق ميكنــه التعــرف عــى خــط اليــد باللغــة العربيــة بدقــة جيــدة ميكــن
اســتخدامه يف الحيــاة اليوميــة .لذلــك ,أخذنــا املهمــة يف محاولــة تحســن هــذا املجــال وصنــع منتــج جيــد أو حتــى منــوذج أويل
ميكــن تطويــره الحقــا .لقــد وضعنــا قيودنــا الخاصــة عــى الربنامــج لحــل بعــض التحديــات املذكــورة أعــاه ,وطبقنــا تعلــم اآللــة لتدريــب
التطبيــق عــى مجموعــة األحــرف للتعــرف عــى الحــروف العربيــة وتحويلهــا إىل نــص رقمــي .كانــت الدقــة  %94يف مجموعــة
التحقــق .يف املرحلــة الثانيــة مــن املــروع ,قمنــا بربــط الواجهــة مــع منــوذج التعــرف عــى األحــرف ,وأصبــح باإلمــكان الكتابــة بخــط
اليــد ليتــم التعــرف عليهــا وتحويلهــا إىل نــص رقمــي بدقــة جيــدة ,واجهنــا بعــض املشــاكل التــي كانــت عائقــا أمــام دقــة التعــرف
ومــازال هنــاك مســاحة لزيــاد دقــة املــروع ميكــن العمــل عليهــا مســتقبال ليصبــح منتجــا يتــم اســتخدامه يف الحيــاة اليوميــة.

أسم الطلبة

أسم املرشف

يارس البليهي
محمد فاروق
عبد الكريم مشعبي

د هيكل الهيرشي
مشاهدة عرض املرشوع

لتقييم افضل فكرة مرشوع

لتقييم افضل مرشوع

هندسة حاسب CE
الصــور الحركيــة او التمثيــل الحــريك هــي عمليــة تصويــر لتحريــك احــد األطــراف او العضــات دون تحريكهــا أي مبجــرد الخيال،مــا
يتســبب يف توليــد الدمــاغ شــحنات كهربائيــة ميكــن تســجيلها بأســتخدام جهازمخطــط كهربائيــة الدمــاغ .الدرســات الحديثــة أثبتــت
بــأن إســتعامل التمثيــل الحــريك يســاعد يف عمليــة إعــادة تأهيــل ملــرىض ذوي األحتياجــات الخاصة،بالتــايل هنــاك أهميــة لتصنيــف
إشــارات الدمــاغ ولكــن يوجــد صعوبــة لتصنيــف إشــارات الصــور الحركية ألنهــا ضعيفة وتوجــد فيها تشــويش .التقنيــات الحديثــة كالذكاء
االصطناعــي ســهلت عمليــة التعــرف عــى نــوع اإلشــارات.يف هــذا املــروع تــم إنجــاز مســاهمتني ,تــم تســجيل قاعــديت أشــارات
متثيــل حــريك للدمــاغ .وتــم تصميــم موديــل بأســتخدام الــذكاء األصطناعــي لتحليــل إشــارات التمثيــل الحــريك وحصــل عــى دقــة
) %94.41 (High Gamma Datasetبإســتخدام قاعــدة بيانــات)  (BCI Competition IV2-aتصنيــف  %83.73بإســتخدام قاعــدة البيانــات

أسم الطلبة

أسم املرشف

يزيد مسلم
نارص الفصام
خالد الشهري

ا.د غالم محمد
مشاهدة عرض املرشوع

لتقييم افضل فكرة مرشوع

لتقييم افضل مرشوع

هندسة برمجيات SW
تطبيــق أبجديتــي لتعليــم اللغــة العربيــة يســتهدف األطفــال مــن عمــر  3اىل  6ســنوات .حيــث يهــدف اىل تســهيل تعلّــم
مــا بطريقــة مبســطة وممتعــة مــن خــال عــدة ألعــاب وعــدة مراحــل تعليميــة تحتــوي
األطفــال للغتهــم األم حروفًــا وأرقا ً
عمــة بأحــدث التقنيــات ليبــدأ الطفــل رحلتــه للتعلــم تدريجيًــا بطريقــة سلســة ومــن أهــم التقنيــات :تقنيــة
عــى خطــوات مد ّ
الواقــع املعــزز لعــرض الحــروف واألرقــام يف بيئــة الطفــل ،وتقنيــة التعــرف عــى الصــوت حيــث يتســ ّنى للطفــل تســجيل
ٍ
حــا أو تتــم إعــادة املحاولــة ،وتقنيــة التعــرف عــى
صوتــه لِ ُنطــق
حــرف مــا ويتــم التأكــد مــن نطــق الطفــل اذا كان صحي ً
كتابــة اليــد ( حيــث يُطلــب مــن الطفــل كتابــة حــرف معــن .وكذلــك مراحــل األرقــام فهــي تحتــوي عــى مراحــل مــن الرقــم
 ١اىل الرقــم  ١٠وتحتــوي عــى عــدة خطــوات تؤهــل الطفــل لتعلــم األرقــام بطريقــة مبتكــرة .كــا ان هنــاك العديــد مــن
مراحــل األلعــاب كلعبــة البحــث عــن الحــروف عــن طريــق متكــن الطفــل مــن التحــرك يف بيتــه ليبحــث عــن الحــروف الضائعــة.
ويكن لويل األمر متابعة تقدّم الطفل من خالل عرض معلومات الطفل له.
ُ

أسم الطلبة

أسم املرشف

غادة الرشيدة
رنا العريني
هيفاء الفريان
عبري السحيباين

ا .روان العبدالرحمن
مشاهدة عرض املرشوع

لتقييم افضل فكرة مرشوع

لتقييم افضل مرشوع

هندسة برمجيات SW
مــدار هــو تطبيــق تفاعــي يســتخدم تقنيــة الواقــع املعــزز واللعبــة لتعليــم األطفــال عــن الفضــاء وعلــم الفلــك باللغــة العربيــة
مــدار يســاعد عــى تبســيط إيصــال مفاهيــم علــوم الفضــاء مــن خــال محــاكاة الفضــاء ومكوناتــه بتقنيــة الواقــع املعــزز ،والتــي
تهــدف إىل وضــع كائنــات رقميــة افرتاضيــة يف محيــط املســتخدم املبــارش لــي تســاعده عــى فهــم وتصــور األشــياء بــدل تخيلهــا.
أهــم مــا مييــز تطبيــق مــدار هــو الجمــع بــن املــرح والتعلــم حيــث أنــه يحتــوي عــى ألعــاب مصغــرة ومســتويات متعــددة ،تُ ّكــن
األطفــال مــن تعلــم مفاهيــم مختلفــة حــول الفضــاء وعلــم الفلــك ،باإلضافــة إىل املكافــآت التحفيزيــة لتشــجيعهم عــى التقــدم
واكتســاب املزيــد مــن املعرفــة حــول علــوم الفضــاء .تهتــم مــدار بنــر مفاهيــم علــوم الفضــاء التــي تســاهم يف رؤيــة .2030
لحــد علمنــا ،ال يوجــد أي تطبيــق باللغــة العربيــة يهتــم بتعليــم األطفــال مفاهيــم علــوم الفضــاء والفلــك .فكانــت الحاجــة
وق مصــدر إلهــام
إليجــاد تطبيــق يدعــم اللغــة العربيــة ويهتــم بإيصــال مفاهيــم علــوم الفضــاء بشــكل ُ
مبســط ،ممتــع ومشــ ّ
كبــر لنــا إلنشــاء مــدار .نأمــل أن يكــون مــدار مــن أوائــل التطبيقــات لدعــم هــذا املجــال عــى مســتوى العــامل العــريب.

أسم الطلبة

أسم املرشف

هديل الشبانات
منتهى اسامعيل
شامء الصميخي
غادة الغريري
مجد بن مصيبيح

ا .وئام الراشد
مشاهدة عرض املرشوع

لتقييم افضل فكرة مرشوع

لتقييم افضل مرشوع

