
 

  



 

  



 

 

 

  

 قسم الرياضيات 



 

   

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الرياضيات  القسم

 د. لولوة محمد العيسى  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 حكايتي مع الجبر 

 محاضرة تفاعلية المجــــــال

 الملخص

 محاضرة تتضمن: ال

 كيف تم اختيار تخصص الرياضيات بشكل عام وتخصص الجبر بشكل خاص.   -1

   .”Rubik“موضوع الزمر في الجبر المجرد وربط الموضوع تطبيقيا بـ لعبة  -2

 عليها. هتعريف الزمر وأمثل -3

 . ”Rubik“طريقة حل لعبة  -4

 lmalessa@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 رياضياتال القسم

 حمد أيمان عبد العظيم إد.  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 األمن السيبراني ماذا تعرفين عن

 محاضرة تفاعلية المجــــــال

 الملخص

1- Cybersecurity definition. 

2- CIA triad. 

3- Types of Attackers. 

4- Types of Hackers. 

5- Social Engineering Attack. 

6- Phishing. 

 eabdulazeem@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الرياضيات القسم

 د. نبيلة يوسف السليمان االسم

عنوان 

 المساهمة 
 الرسم في الحياة 

 محاضرة تفاعلية المجــــــال

 الملخص

 لتوضيح: تهدف المحاضرة 

 أهمية علم نظرية الرسوم. -1

 تطبيقات نظرية الرسوم العملية في الحياة.  -2

 تطبيقات نظرية الرسوم في علوم الحاسب وإدارة األعمال.  -3

االستفادة من مفاهيم نظرية الرسوم في شركات الطيران وخطوط السكك   -4

 الحديدية. 

 واألحياء.تطبيقات متنوعة في مجال الكيمياء  -5

 nalsulaiman@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الرياضيات القسم

 د. رنا عبدالله الخال االسم

عنوان 

 المساهمة 
 حوار العظماء 

 جلسات حوار المجــــــال

 الملخص

 جلسة حوارية هادفة مع الموهوبات تتضمن عدة بنود: 

 سهامات.طرح شخصية رياضية عظيمة كان لها العديد من اإل -1

 ما العوامل التي ساعدت الطالبة لكي تصبح موهوبة.  -2

 أهداف وخطة لتحقيق الطموح ومدى الحاجة لذلك؟ -3

 ى الهدف؟ إلما االحتياجات للوصول  -4

 لى الهدف؟ إماذا بعد الوصول  -5

الرياضيات على سبيل أهم الجوانب التي يصقلها الشغف بتخصص ما ك -6

 المثال في الشخصية. 

 ralkhal@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

 

 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الرياضيات  القسم

 د. نوال حسان المالكي  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 ملصق العلمي الابهري الحضور ب

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

 تشمل الورشة على المحاور التالية:

 .posterالتعرف على مفهوم الملصق العلمي  -1

 .استعراض بنود الملصق العلمي  -2

 . التعرف على كيفية تصميم الملصق العلمي  -3

 . عداد الملصقات العلميةإل  ةاستعراض بعض البرامج المخصص -4

 . عرض بعض الملصقات العلمية المصممة  -5

  .التدريب على بناء ملصق علمي  -6

 nhalmaki@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الرياضيات القسم

 نورة محمد العتيبي م.و  عبير مسفر الزهراني  م. االسم

عنوان 

 المساهمة 
 الذكاء االصطناعي اكتشفي معنا عالم 

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الذكاء االصطناعي وأشهر خوارزميات تعّلم اآللة للمبتدئين.مدخل بسيط في  الملخص

 ammalzahrani@iau.edu.sa, nmalbraik@iau.edu.sa البريد اإللكتروني

mailto:ammalzahrani@iau.edu.sa


 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الرياضيات القسم

 فاطمة عبدالرحمن الرواجح  د.  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 النجاح موهبة أم اكتساب  

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

 المحاور: 

   ؟هو النجاح بمفهومك ما -1

  ؟ماذا يتطلب منا لنكون من الناجحين -2

 ؟هل النجاح مرتبط بالبيئة المحيطة -3

 اكتساب؟م أهل النجاح موهبة   -4

 

 falrawjih@iau.edu.sa اإللكترونيالبريد 



 

 

  

اء  قسـم الفيزيــ



 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الفيزياء القسم

 د. إيمان صالح المسعودي  االسم

عنوان 

 المساهمة 

! How Nanotechnology Can Change Your Life 

 كيف غيرت النانو تكنولوجيا حياتنا؟

 تفاعليةمحاضرة  المجــــــال

 الملخص

The world is shrinking. Nanotechnology will experience widespread use in 

the fields of energy, telecommunication, electronics, food, business, 

medicine and more! Nanotechnology is one of the most exciting and fast-

moving areas of science today. 

In many areas, researchers are working with nanotechnology to create 

novel products that may be of benefit to human health. What are their 

possible applications? Is it safe? 

Attend the interactive lecture to know the answers! 

 ismassoudi@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الفيزياء القسم

 نورة حمد العنيزان د.  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 من العناصر الثقيلة هاستخدام جسيمات نانوية لتنقية الميا

 محاضرة تفاعلية المجــــــال

 الملخص

حدى تطبيقات جسيمات النانو المحضرة للتخلص إفي هذه المحاضرة نستعرض 

 . الجوفيةه قبل وصولها للميا الثقيلةمن مخلفات العناصر 

 nalonizan@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الفيزياء القسم

 د. نهى علي صالح االسم

عنوان 

 المساهمة 
 الفيزياء في الحياة

 محاضرة تفاعلية المجــــــال

 الملخص

الفيزياء ال غنى عنها في الحياة فهي تمدنا بالقوانين والمفاهيم التي تفسر لنا 

الطبيعة. ولم تتوقف  الكثير من الظواهر الطبيعية فال عجب في أن تسمى علم 

الفيزياء على فهم الظواهر الطبيعية التي حولنا بل امتدت لفهم الفسيولوجية 

الحيوية للكائنات الحية لتكون علم الفيزياء الحيوية. سنتعرف هنا على فهم الكثير 

من الوظائف الحيوية باستخدام مفاهيم علم الفيزياء البسيطة وفي النهاية كيف 

 ا.تكسب صحتك فيزيائي

 nasalah@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الفيزياء القسم

 د. منى يحي القحطاني االسم

عنوان 

 المساهمة 
 األضرار اإلشعاعية لمخيمات الربيع 

 محاضرة تفاعلية المجــــــال

 الملخص

الرماد وكيف فعال إنه يحتوي على نستعرض اإلشعاع الذري وأضراره ثم نبين مكون  

النويات الثقيلة، واستعراض كيف يتم قياس النويات الثقيلة وتركيزها في عينات 

عشوائية أخذت من مخيمات الربيع باختالف مصدر النار سواء كان حطب أو فحم 

تجاري. واستعراض الجرعات اإلشعاعية التي يمكن أن يحصل عليها الفرد أثناء 

 يم. جلوسه في المخ

 mualqahtani@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الفيزياء القسم

 االسم
 د. نداء عبدالقادر العوهلي 

 الطالبة/ حنان الفضلي والطالبة/ حنان الغامدي 

عنوان 

 المساهمة 
 Arduinoورشة عمل 

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

التعليمي، يتم فيها التعرف على أساسيات  STEM ورشة تدريبية تفاعلية تتبع منهج

؛ مما يمّكن ويساعد في تنفيذ االبتكارات لمختلف Arduinoالعمل مع لوح التطوير  

 المجاالت. 

وذلك عن طريق البدء بمقدمة بسيطة في أساسيات الكهرباء والتعريف بـ 

Arduinoمشروع ذكي تفاعلي، وتوضيح للقطع  ، ومن ثم الشروع في بناء أول

اإللكترونية المستخدمة في المشروع، كيفية عملها والدور الذي تقوم به، وانتهاًء 

 بشرح لمبدأ البرمجة األساسي.

 البريد اإللكتروني
nalohali@iau.edu.sa 

H_Alfadhli@hotmail.com , Hanan.jg@gmail.com 

mailto:nalohali@iau.edu.sa
mailto:H_Alfadhli@hotmail.com
mailto:Hanan.jg@gmail.com


 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الفيزياء القسم

 راشد  محمد د. أماني  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 بالنظري في الفيزياء الكالسيكيةمحاكاة التجربة 

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

The pendulum can take students a considerable way into the absorbing 

world of classical mechanics.  In our workshop, we will begin by 

understanding the theory of the pendulum motion, then we will share the 

experiment work with students in the laboratory and in the end we will 

show how we can simulate the experience of the pendulum with its theory 

through computational physics. 

استيعاب عالم الميكانيكا ن تساعد الطالب بشكل كبير في أ تجربة البندول يمكن لها 

 الكالسيكية. 

شاء الله بدراسة وفهم نظرية حركة البندول، ثم  إنفي ورشتنا هذه سوف نبدأ 

سنقوم بمشاركة التجربة مع الطالب في المختبر، وفي النهاية سنبين كيف يمكننا 

 .الحاسوبيةمحاكاة تجربة البندول مع نظريته من خالل الفيزياء 

 amrached@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الفيزياء القسم

 االسم
 د. نداء عبدالقادر العوهلي 

 الطالبة/ هناء الدوسري و الطالبة/ رحمة السعدون 

عنوان 

 المساهمة 
 عجلة كبلر النجمية 

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

انطالًقا من اهتمام وشغف بعض طالبات المرحلة الثانوية بعلوم الفضاء، اعددنا هذا  

الورشة التي تهدف إلى إثراء الطالبات علمًيا وتصحيح بعض المعلومات المغلوطة لديهن  

من خالل تناول أهم المحاور التي تتعلق بعلم الفضاء والفلك، وتطبيق عملي يمكنهن من  

 قراءة خريطة النجوم باستخدام أدوات بسيطة باإلضافة إلى تطبيق على الهواتف الذكية. 

 محاور البرنامج:

 تعريف علم الفلك. -1

 صفات عاِلم الفلك. -2

 العلوم المرتبطة بعلم الفلك. -3

 تحديد االتجاهات. -4

 حركة األرض. -5

 المجرة والكواكب. -6

 النجوم. -٧

 المجموعات النجمية. -٨

 الخريطة النجمية. -٩

 تطبيق قراءة النجوم وطريقة استعماله مع الخريطة النجمية. -1٠

 nalohali@iau.edu.sa , 2160001056@iau.edu.sa اإللكترونيالبريد 

mailto:nalohali@iau.edu.sa
mailto:2160001056@iau.edu.sa


 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الفيزياء القسم

 د. إيمان محمد سعد القرافي  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 عصر اآلالت والذكاء االصطناعي

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

تعلم اآللة ال يقتصر على لغة أو أدوات محددة، فهو عبارة عن أسلوب برمجي أو 

خوارزميات برمجية تعمل بشكل أفضل من الطرق التقليدية أو تؤدي مهام ذكية  

على معطيات معينة، مما يجعلها مناسبة في وتكون قادرة على اتخاذ قرارات بناًءا  

الكثير من األماكن لتتخذ القرارات بالنيابة عن اليد البشرية وتفكر بالنيابة عن العقل 

 البشري. 

استخدامه  كيفية أساسيات الماتالب والعمليات وعلى في هذه الورشة سنتعرف 

من األدوات  حيث يقدم الماتالب الكثيركأداة هامة لبداية طريق تعلم اآللة، 

كان نوعها وحجمها وله تطبيقات  اوالمكتبات والوظائف للتعامل مع البيانات أي 

 عديدة في كافة المجاالت ومنها الفيزياء.

 emalgrafy@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

  

اء  قسـم الكيميــ



 

 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الكيمياء القسم

 عامرة عبدالوهاب الصانعد.  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 قوة المالحظة واالبتكار 

 محاضرة تفاعلية المجــــــال

 الملخص

 كيف يحل بعض العلماء المشاكل التي تواجههم؟

 كيف يتوصل بعض العلماء البتكاراتهم؟

 عن طرق األسئلة بين المحاضر والحضور.  األمثلةسيتم طرح العديد من 

 aalsanea@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الكيمياء القسم

 د. نورة عثمان الزامل و م. غريبة مساعد العنزي  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 COORDITION COMPLEXES   المركبات التناسقية

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

المركبات الكيميائية التناسقية وطريقة ارتباطها باستخدام التركيبات والفيديوهات -

 وتحضير مركب تناسقي معمليًا مع الطالبات. 

 ذات  الممثلة العناصر  بين باالنتقال يتمثل قديما تفسيرا انتقالي فلز  مصطلح يحمل-

 جدا الواطئة الكهروموجبية  ذات الممثلة  العناصر ، و(P)صر عنا جدا  العالية  الكهروموجبية

 الجدول من d عناصر ليشمل  أوسع بشكل فيستعمل  الحديث  التفسير ما أ ، (S)ا  عناصر

 ث. الحدي الدوري

 تحتوي التي  هي المركباتحيث أن هذه   االنتقالية  العناصر  كيمياء هي  التناسقية  الكيمياء -

 . ) الليكاندات  (الجزيئات أو  األيونات من  بعدد محاطة مركزية  فلز  ذرة  أو  أيون على 

 وكثير  مهمة  مغناطيسية و طيفية خصائص ذات معقدة مركبات االنتقالية  الفلزات تكون -

الحديد   معقد ) )الهيموجلوبين البيولوجية  األنظمة  في  ضرورية مكونة  المركبات  هذه  ومن

 .السرطان مضادات مرض  والمركبات 

 nlzamil@iau.edu.sa , gmalenzi@iau.edu.sa البريد اإللكتروني

mailto:nlzamil@iau.edu.sa


 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الكيمياء القسم

 د. سارة علي الدليجان و د. زينب حسين السنيدي االسم

عنوان 

 المساهمة 
 تصميم األدوية باستخدام الكيمياء الحاسوبية 

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

الكيمياء الحاسوبية هي فرع الكيمياء الذي يستخدم النمذجة الحاسوبية لفهم وتفسير كثير  

من النتائج أو المشاكل الكيميائية المعقدة باإلضافة إلى إمكانية تطوير وتصميم مركبات  

الحاسوبية المختلفة. أصبحت الكيمياء  أو تفاعالت كيميائية جديدة عن طريق استخدام الطرق  

 الحاسوبية في اآلونة األخيرة عاماًل مهمًا في األبحاث الكيميائية خصوصا أنها أكثر أمانا

في أغلب األحيان من األبحاث التي تتطلب توفير المواد الكيميائية  ، وقتاً ووأقل تكلفة 

ها كأداة هامة في تصميم  ومن أهم تطبيقات الكيمياء الحاسوبية هو استخدام  المختلفة. 

األدوية ودراسة المركبات البيولوجية وتتبع تغير خواصها الكيمائية والفيزيائية عند حدوث  

 المرض. 

الكيمياء الحاسوبية وأهميتها وتطبيقاتها في  تعريف مختصر بتشمل هذه الورشة على 

  مليات ية في عالحاسوب للكيمياءالتركيز على الدور المهم والفعال  يليه . شتى المجاالت

  والبرامج طرق النظريات والأهم عن حيث سيتم عرض نبذة سريعة تصميم وابتكار األدوية. 

من األبحاث المنشورة عن تصميم   األمثلةستخدمة مع استعراض بعض الحاسوبية الم

باستخدام برامج  عملي  دريب وسيختم العرض بإجراء ت  األدوية ودراسة فعاليتها حسابيًا.

 . بيولوجيةعلى أنظمة كيميائية  سوبية وتطبيقها الكيمياء الحا 

 saaldulaijan@iau.edu.sa, zalsunaidi@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الكيمياء القسم

 د. عامرة عبدالوهاب الصانع االسم

عنوان 

 المساهمة 
 العلم والتزوير

 محاضرة تفاعلية المجــــــال

 الملخص

 ما هو التزوير؟

 ماهي أنواعه؟ 

 كيف تتم معرفة أن العينة مزورة؟

 سيتم طرح العديد من األمثلة عن طرق األسئلة بين المحاضر والحضور. 

 aalsanea@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الكيمياء  القسم

 د. عائشة حسن العمري   االسم

عنوان 

 المساهمة 
 فكر مع العلوم 

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

 problems Solve لـ حقائق علمية ويتم تفسيرها عن طريق استراتيجية ا 6يتم طرح 

 . التمكن من إدارة الورشة حسب التخطيط

 ahalamri@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 الكيمياء القسم

 أحالم عبدالعزيز العرفج . د. جواهر محمد الغامدي و د االسم

عنوان 

 المساهمة 

 الخاليا الشمسية الصبغية 

Dye Sensitized Solar Cells 

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

بالطاقة المتجددة وأهميتها في الوقت الحالي ثم التقديم ألنواع يتم التعريف 

 الخاليا الشمسية والتخصيص لخاليا المتحسسة لألصباغ.

تقوم الطالبات كمجموعات عمل بتركيب المكونات المختلفة وتصنيع نموذج الخلية، 

 وقياس كفاءة الخاليا.

 jmalghamdi@iau.edu.sa , ahalarfaj@iau.edu.sa البريد اإللكتروني

mailto:jmalghamdi@iau.edu.sa
mailto:ahalarfaj@iau.edu.sa


 

 

  

اء  قسـم األحـيـــ



 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 األحياء القسم

 د. آمال أسعد أكبر  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 الكشف عن فصائل الدم 

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

ُتنفذ هذه الورشة التدريبية كتطبيق عملي للكشف عن فصائل الدم المختلفة، 

ولتوضيح االختالف بين فصيلة وأخرى وأهميتها في عمليات نقل الدم في الحاالت 

 الطارئة. 

(، وقد تكون   A – B – AB – Oحيث من المعروف أن عدد فصائل الدم أربعة هي ) 

الموجود على سطح كريات  Rhموجبة أو سالبة وذلك يعود إلى عامل الريسس 

الدم الحمراء. وأن سالبية فصيلة دم األم قد يتسبب في إجهاض الجنين، ولكن  

 بل حدوثها.   تدخل الطب الحديث ساهم في عالج الكثير من الحاالت ق

 aakbar@iau.edu.sa البريد اإللكتروني

mailto:aakbar@iau.edu.sa


 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 األحياء القسم

 االسم
 سحر خميس الدوسري د. ــأميرة حسن العبدالعال  د.

 مريم العبداللطيف والطالبة/ مالك الجطيل /الطالبةالطالبة/ زينب الغانم والطالبة/ رنا العمري ــ 

عنوان 

 المساهمة 
 الميكروبات من حولنا

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

خالل الجلسة سنقوم بالتعرف على الميكروبات من حولنا ومدى ارتباطها بنا في 

 حياتنا اليومية. 

 سيتم فحص عينات نباتية مصابة بالفطريات.

 فحص الخاليا البكتيرية بعد صباغتها والتعرف عليها.سيتم 

 سيتم فحص الزبادي والتعرف على بكتيريا األلبان فيه. 

  aalabdalall@iau.edu.sa ,  skdosary@iau.edu.sa البريد اإللكتروني

mailto:aalabdalall@iau.edu.sa
mailto:%20skdosary@iau.edu.sa


 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 األحياء القسم

 د. آمال أسعد أكبر  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 هل أنِت مبدعة؟ 

 بداع قوافل اإل المجــــــال

 الملخص

حينها تحتاج لمن   تكون مبدع ولم تكتشف نفسك.اإلبداع ال يقتصر على أحد، ربما 

يكتشفك ويثري ابداعك. فالمبدع شخص طموح همته عالية، يحب أن يغامر  

 ويكتشف ويبدع، يتحدى فشله وال يتوقف يحاول أن يكرر تجربته حتى ينجح. 

الصناعية...(،   –التكنولوجية  –التربوية  –الفنية  –مجاالت اإلبداع كثيرة )العلمية 

واإلبداع يعني أن تقدم عمل ما بفكرة جديد أو تطور عمل سابق، وهذه األعمال 

 اإلبداعية مهمة لتطور الفرد والمجتمع ألنها تقدم حلول لمشاكل كثيرة بالمجتمع. 

 aakbar@iau.edu.sa البريد اإللكتروني

mailto:aakbar@iau.edu.sa


 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 األحياء القسم

 نورا عبدالعزيز صالح الجلعود د. االسم

عنوان 

 المساهمة 
 الفلسفة في جماجم الكائنات

 محاضرة تفاعلية المجــــــال

 الملخص

الدراسات التشريحية المقارنة لجماجم الكائنات على أن القطع الهيكلية التي   تدل -

حتى الثدييات ووصوال إلى  االبتدائيةتشكلها تكون متقابلة بدءًا من الفقاريات 

 .اإلنسان

إن فراسة الدماغ )الفرينولوجيا( عبارة عن علم يدرس العالقة القائمة بين شخصية   -

على   امتالئهايؤثر ضمور أجزاء من دماغ اإلنسان أو  وشكل جمجمته، حيث    اإلنسان

 .يقوم بها الدماغ ي الوظائف الفسيولوجية والشعورية والعاطفية الت

اإلنسان، حيث تبّين  في هناك العديد من المواضع لتحليل الشخصية بالجمجمة  -

 تعكس سلوكيات وشخصية الفرد.  الجمجمة في مواضع  يوجد  أنه

وهي   الفلسفة لدى علماء األحياء وعلم النفس على شكل الجمجمةتنطوي أسرار    -

 .ليست إال وعاء يكيفها الدماغ حسب سعته وامتداداته

إن الجمجمة يمكن ترسيمها باعتبارها خريطة لبيان تحديدات تتحكم في بعض   -

السمات الذاتية للفرد وقد ترتبط أيضا بقراءة مالمح الوجه، وهو مبحث يماثل أحيانا 

يد القدرات والسمات من مالمح الجمجمة حيث تعبر فراسة الجمجمة متممة  تحد

 أحيانا لفراسة الوجه. 

 naljalaud@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 األحياء القسم

 د. آمال أسعد أكبر  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 الكشف عن بلورات الحديد

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

ُتقدم هذه الورشة العملية للكشف عن بلورات الحديد في عينة الدم. ولتوضيح 

أهمية عنصر الحديد في تكون هيموجلوبين كريات الدم الحمراء، وأن نقص هذا  

العنصر في الغذاء قد يتسبب في نقص الهيموجلوبين الذي يعتبر العامل المهم 

جين ونقله إلى خاليا األنسجة، وقد يكون سبب نقص الحديد أيضا في حمل األكس

 بعض الحاالت المرضية الوراثية مثل )االنيميا المنجلية(.  

 aakbar@iau.edu.sa البريد اإللكتروني

mailto:aakbar@iau.edu.sa


 

 

 

 

 

 

  

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 األحياء القسم

 نورا عبدالعزيز الجلعود  د. االسم

عنوان 

 المساهمة 
 البحث عن بصمات األصابع

 ورشة تدريبية المجــــــال

 الملخص

ات األساسية في علم األدلة    - ُيعد اكتشاف بصمات األصابع غير المرئية من المهمَّ

األدلة  الجنائية، وهو أحد العلوم التي تساعد في التحقيقات الجنائية من خالل جمع  

 من مسرح الجريمة وتحليلها.

بصمة من بصمات األصابع ذات نمًطا فريًدا يميز كل شخص عن اآلخر،  كل تعتبر -

 ومن ثم فإنها تمثل وسيلة مضمونة لتحديد المشتبه به. 

بصمة األصبع عبارة عن الخطوط الشكلية البارزة والخطوط المنخفضة المحاذية لها    -

التالل اإلصبعية مزودة بغدد  ه ، وهذانطباعاتهاأو والتي تسمى بحيود األصابع 

 البصمات على السطوح المختلفة.  النطباععرقية تفرز إفرازات تشكل الوسيلة 

ثمة أنواع وأنماط من بصمات األصابع يتركها اإلنسان وراءه والتي قد تبدو ظاهرة    -

 . ة غير مرئيللعين المجردة أو قد تكون 

الورشة التدريبية والكشف عنها بطرق   في  البصمات ه سيتم البحث عن هذ -

 مختلفة.

 naljalaud@iau.edu.sa البريد اإللكتروني



 

 

 موهبة لعلوم وال المساهمة في برنامج ا

 االحياء القسم

 عصام قطب عبدالمنعم  د.  االسم

عنوان 

 المساهمة 
 قدرة الكائنات الدقيقة على التدوير الحيوي للملوثات

 محاضرة تفاعلية المجــــــال

 الملخص

المعالجة الحيوية للنفايات المنزلية  وعملية التحلل الحيوي في تستخدم الكائنات المجهرية 

تعتمد  و  والبحرية.  الراسبة والزراعية والصناعية وتلوث األسطح الفرعية في الترب والبيئات  

بما وقدرة كل كائن مجهري على تحليل المخلفات السامة على طبيعة كل نوع من التلوث. 

عظم الطرق الفعالة  أن معظم المواقع تمتلك أنواعا متعددة من الملوثات عادة، فإن م

في عملية التحلل الحيوي الميكروبي هي استخدام خليط من األنواع والفصائل البكتيرية  

من  وبحيث يكون كل منها مخصصا للتحلل الحيوي الخاص بنوع أو أكثر من الملوثات. 

الضروري مراقبة البكتيريا األصلية والمضافة بغرض تقييم مستوى النشاط وإجازة  

يعتبر  علي سبيل المثال    اد المغذية وظروف تحسين عملية المعالجة الحيوية. تعديالت المو

من الصعب احتواء  فالزيت النفطي ساما ويسبب تلوث البيئة بالزيت مخاوف بيئية رئيسية.  

انسكابات الزيت في المناطق الساحلية والبحار المفتوحة وتخفيف أثرها ولكن يمكن الحد  

المجتمعات الميكروبية التحليلية الهيدروكربونية   ت الزيت عن طريق نشاطا رة من كث

يمكن أن تساعد الكائنات الحية في عالج   .(HCB) وخصوصا بكتيريا الهيدروكربونوكالستيك 

تطبيقات   HCBالضرر البيئي الذي يسببه التلوث النفطي في البيئات البحرية وتمتلك

 .حفز الحيويتكنولوجيا حيوية محتملة في مجاالت البالستيك الحيوي وال

 ekghareeb@iau.edu.sa البريد اإللكتروني


