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Tourism Guide in K.S.A

التنوع  أضحى  والتي   2030 المملكة  رؤية  مع  تناغما  المشروع  هذا  فكرة  طرحت 

للهواتف  تطبيق  هذا إلنشاء  التخرج  ويهدف مشروع  أولوياتها.  أهم  من  السياحي 

الجوالة يوفر خدمات للقائمين على السياحة بالمملكة وذلك من خالل توفير منصة 

للتعريف بأهم المناطق السياحية بالمملكة و تمكينهم من تنظيم فعاليات وتظاهرات 

ترفيهية. عالوة على هذه الخدمات, يمكن للسياح من داخل المملكة وخارجها التعرف 

على مختلف المناطق الممكن زيارتها و اإلطالع على التظاهرات والفعاليات المنظمة 

بإستخدام APP INVENTOR2 وهو  التطبيق, قمنا  أماكن فيها. إلنشاء هذا  و حجز 

منصة مفتوحة المصدر تعتمد على الحوسبة السحابية.

           Saeedah  Alsuliti، Shahad Alshubaiaan، Zeina Al Yami، Khloud Al Mumbarak
Supervised by Dr.Sofien Mohammed Jaffali

Amani  AlHamad، Rahmah Alqarni، Rasha AlQahtani
Supervised by: Dr. Lobna Mohsen Amouri

Kids Tracking System

يسمى المشروع "نظام تتبع األطفال", الغرض من المشروع هو أن اآلباء يمكنهم 

مراقبة حركة أطفالهم بسهولة. يمكن النظام الوالدين معرفة مكان أطفالهم حتى 

لو كانوا في مكان آخر مثل العمل أو التسوق. تم تطبيق هذا المشروع باستخدام 

جهاز يسمى(Mini A٨) سيتم وضع الجهاز بسرية مع الطفل مثل وضعه في حذاء 

أو حقيبة الطفل. الجهاز متصل بعد ذلك بتطبيق جوال يعمل على هاتف الوالدين 

المحمول.  الهاتف  إلى  الجهاز  الرسائل من  إرسال  االتصال على  يعتمد  المحمول. 

هذه الرسائل سيتم استخدامها لتوفير الخدمات التالية: تحديد موقع و حساب مدة 

بقاء الطفل في نفس المكان و إظهار طريق الطفل.



 Cooperative Training Guide

واحدة من أكثر األساليب فعالية التي ُتفيد الطلبة في حياتهم العملية هي تجربة 

التدريب الميداني قبل البدء بالوظيفة الفعلية. تم تطوير الموقع لتقديم الفائدة 

للطلبة المقبلين على التخرج وذلك بالربط بين الجامعة والشركات من حيث تقديم 

معلومات عن مادة –التدريب الميداني- وعن الشركات وكيفية التسجيل فيها، مما 

ييساهم بالحفاظ على الوقت والجهد لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. هناك 

العديد من الخدمات التي تساعد هيئة التدريس مثل توفير التقارير واالستعالمات 

ولوحة المعلومات التي ُتظهر آداء الطلبة.

Lockers Applcation

هذا  ومن   , إدارة  إلى  وتحتاج  بطيئة  يدوية  مهمة  تعتبر  الكلية  في  الخزانات  حجز 

المنطلق تأتي فكرة مشروعنا التي تتمثل في بناء تطبيق لحجز الخزانات يدعم جميع 

أنظمة التشغيل مثل  : 

للطالب  المتاحة  الخزانات  معلومات  عرض  سيتم   .(IOS, Android, Windows)  

الذين يرغبون في استئجار خزانة , يمكن للطالب أيضا تحديد المدة التي يريد حجز 

خزانة بها. و قد يحتاج إلى دفع مبلغ لحجز الخزانة , أيضًا يمكن للطالب  تجديد الحجز. 

لذلك تحتاج الكلية إلى نظام أوتوماتيكي يمكن أن يساعدنا في إدارة هذه العملية 

بشكل تلقائي وتزويد الطالب بوصول سريع لحجز الخزانات بطريقة سلسلة خالية 

من المتاعب .

 Tamadher Abulrahman Alnowaiser، Atheer Ali Alkatheri، Bayan Ghurm Alzahrini، Ghadah Saeed Aloryani، Rania Zain Alomari
Supervised by: Amal Nouri

 Amal AL-Ahmari، Ashwaq AL-Otibi، Jawaher AL-Jubiri، Danah AL-Qhtani، Nawal

 AL-Grni، Norah AL-Turki                                        Supervised by: Lect. Rubina L Khan



 Ehsan

احسان هو احد التطبيقات اإللكترونية التي ُصممت لمساعدة المحتاجين عن طريق 

وضع التبرعات في مكان واحد سهل الوصل اليه. أساس البرنامج هو تسهيل عملية 

التبرع من المتبرع نفسه وسهولة وصول المحتاج لما يبحث عنه. يمكن للمتبرع التبرع 

باالحتياجات المادية فقط كالطعام و المالبس وما إلى ذلك.

التبرع عن طريق التسجيل فقط كمستخدم جديد.  احسان هو برنامج يسهل عملية 

يمكن للمتبرع إضافة التبرعات، و يمكن للمحتاج اختيار ما يحتاجه واالتصال بالمتبرع 

واستالم التبرعات دون الرجوع إلى طرف ثالث.

 Razan Alqahtani ، Joharah Altwijri، Rana Assiri، Ghada Baghlaf، Samar Alzuaby
، Nwayer Alkhaldi                                            Supervised by: Lect. Rubina L Khan

DAWRAT

يخدم هذا المشروع شؤون التدريب في كلية المجتمع في جامعة اإلمام عبد الرحمن 

للطالب  دورات  توفير  تتخصص في  والتي  المستدام،  التعليم  وحدة  بن فيصل، 

والمجتمع، وهناك وحدة التدريب وتنمية المهارات والتي تقدم دورات خاصة ألعضاء 

الهيئة التعليمية واإلدارية. مشروعنا هو حل جميع مشاكل التسجيل في الدورات، 

جميع  وتوفير  المجتمع،  من  واسع  لطيف  الدورات  عن  اإلعالن  على  والقدرة 

المعلومات المطلوبة عن الدورات مثل المكان والزمان واسم المدرب ... الخ، يتم 

وكذلك  الالزمة  التقارير  استخراج.  وسهوله  االستبيان.  خالل  من  الدورات  ترشيح 

القدرة على إلغاء الدورات وإعالم جميع المسجلين في الدورة.

 Shroog AlGhamdi، Arwa ALQahtani، Mashael Aljassim، Thana Althenayan،
Eman Alkathame, Bushra Alshammari                Supervised by: Dr. Fawzia Awad



Smart Pharmacy

استخدام  في  الصحية  الرعاية  مؤسسات  من  العديد  بدأت  الحالي  الوقت  في 

المرضى.  المقدمة  الرعاية  لتحسين  طبية  ألغراض  واإلنترنت  الويب  تكنولوجيا 

واسعة  مجموعة  يقدم  إلكترونية  لصيدلية  موقع  هو  الذكية  الصيدلية  مشروع 

ومتنوعة من الخدمات لكل من المريض والصيدلي. يمكن للمريض طلب األدوية 

المرضى  بخاصة  المنازل  إلى  األدوية  توصيل  خدمة  من  واالستفادة  الموقع  من 

الغير قادرين على الذهاب إلى الصيدلية، مثل ذوي االحتياجات الخاصة أو األمراض 

المزمنة والمسنين والمرضى في المناطق النائية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن 

يساعد هذا الموقع المرضى في طلب زيارات منتظمة من قبل الصيادلة لزيارتهم 

في منازلهم لتقديم الرعاية أو شرح كيفية استخدام األدوية الخاصة بهم.

 VOLUNTEER

خدمات  يقدم  للمتطوع  تطبيق  إنشاء  هو   "VOLUNTEER" مشروع  من  الهدف 

هذا  من  الهدف  المجتمع.   لخدمة  التطوع  في  يرغبون  الذين  لألشخاص  تطوعية 

والخبر  (الدمام  المدينة  أنحاء  جميع  في  التطوع  فرص  جميع  سرد  هو  التطبيق 

لخدمة  بناء وتطبيق مهاراتهم   ، بوقتهم  التبرع  المتطوعين من  لتمكين  والظهران) 

المجتمع. كما يمكن للمتطوعين االشتراك ليكونوا جزًءا من هذا المجتمع التطوعي. 

سيتم اطالع كل متطوع على جميع األحداث التي ستحدث من حوله حتى يتمكن من 

الحدث.  من  واحد  يوم  قبل  المتطوع  إلى  التذكير  إرسال  بينها. سيتم  من  االختيار 

يمكنه أيًضا مشاركة تجربته مع اآلخرين.

 Halah Al-Qadeeb, Fay Al-Othman, Lama Al-Qahtani, Dana Al-Ghamdi, Lina
Al-Ghamdi, Maryam Al-Maharfi                     Supervised by: Dr.Nahla El_Haggar

 Batool AL-Yam, Reem ALmaqadi, Reem ALmosailem, Latifah AL-Yami, Lulwa
ALqashi, Yara Saad ALwabbra                        Supervised by: Lect. Rubina L Khan



SALAM Website

التقليدية  المشكالت  لحل  تهدف  النفسية  لالستشارات  اونالين  عياده  موقع سالم هي 

المنطقية من خالل توظيف نخبه من االطباء يمكن لكل طبيب تسجيل الدخول وتعيين الجدول 

الزمني وكتابة تقارير عن حالة كل مريض بعد كل جلسة. كما يسمح بمساعدة المريض على 

اختيار أفضل األطباء بناءا على تصنيف من قبل المرضى السابقين ، حيث يمكن للمريض أن 

يأخذ موعد في الوقت المناسب له بعد كل جلسة و يمكنه تقييم األطباء كما ذكر مسبقا. 

موقع سالم مصمم بتقنية تضمن بعدم افشاء اسرار المرضى بحيث ال يمكن لمريض أن 

يطلع على معلومات مريض اخر. كما يسمح النظام بدخول زائرين بدون انشاء حسابات على 

النظام و يمكنهم طرح االسئلة و االستفسارات و تلقي االجابة عليها من قبل مختصين.

You're not alone

والجسدية  العقلية  قدراتهم  من  تحد  أمراض  من  المجتمع  في  األفراد  بعض  يعاني 

والنفسية، لذلك يحتاجون إلى رعاية خاصة تتناسب مع احتياجاتهم. تسمى هذه المجموعة 

من األفراد "الشخص ذي االحتياجات الخاصة" ، وهو اضطراب يصيب األطفال ويؤثر على 

آلخر،  طفل  من  األعراض  وتختلف  نموهم  في  مشاكل  من  ويعاني  العصبي  الجهاز 

الطفولة  من  المبكرة  المراحل  في  الظهور  في  يبدأ  ونموه  الطفل  عمر  إلى  باإلضافة 

ويستمر في سن البلوغ. يوصى بمتابعة المريض باستمرار، ألنه من المرجح أن يكون 

بطريقة  معه  للتعامل  محددة  طرق  على  يعتمد  خالله  ومن  األمراض  من  العديد  لديه 

مناسبة تبًعا لحالته ، لذلك أردنا تنفيذ تطبيق يساعدهم على التواصل مع بعضهم البعض 

والتواصل مع األشخاص المختصين لمساعدتهم من خالل حل مشاكلهم وتوفير المراكز 

والمدارس والمستشار المتخصص

 Alaa Al-Ayda, Maha Al-Shammary, Munira Al-Qhtani, Fay Al-Ayoni, Nourah
Al-Obied , Norah Hazazi.                   Supervised by: Assoc.Prof.Dr.Haytham Al-feel

 Sawsan Alzuraia, Zainab Altaha, Maryam Alsulami, Reem Alatif, Nouf Mohammed
Supervised by: Dr. Sana Jawarneh



Irritable bowel syndrome

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء تطبيق لمتالزمة القولون العصبي ، من خالل التطبيق 

الذي يساعد الناس على التعرف على المرض ، مثل تعريف المرض وأعراضه وأسبابه. 

يساعد المرضى على التعامل مع المرض ، والتواصل مع األطباء المتخصصين لهذا 

المرض. يقترح التطبيق للمرضى وصفات غذائية مناسبه ومعرفة الرياضة المناسبة 

لهم. اتباع نظام غذائي يساعد المريض على عالج تهيج القولون.

دفع النمو السريع لإلنترنت في السنوات األخيرة العديد من المؤسسات التعليمية 

الستخدام أدوات الحجز عبر اإلنترنت. الهدف من موقع حجز الدورات هو حجز الدورات 

أي  عن  البحث  على  األفراد  الموقع  هذا  سيساعد  اإلنترنت.  عبر  التدريبية  والبرامج 

دورات أو برامج تدريبية تعقد داخل المملكة العربية السعودية و تنظمها مؤسسات 

التي  التدريبية  والبرامج  الدورات  عن  اإلعالن  التدريب  لمؤسسات  يمكن  التدريب. 

أخرى،  ناحية  أكبر من االفراد. من  الموقع للوصول إلى عدد  تقدمها من خالل هذا 

يمكن لألفراد التسجيل في هذه الدورات عبر اإلنترنت من خالل الموقع دون الحاجة 

إلى الذهاب شخصيًا وملء طلب التسجيل. كما يتيح الموقع الفرصة للمدربين ذوي 

أي  تحت  تدريبية  برامج  أو  دورات  تقديم  رغبتهم في  عن  واإلعالن  للتسجيل  الخبرة 

مؤسسة تدريبية معتمدة.

Manal AlDhahir، Hawra Kawher، Maryam Alyalak، Zainab Alharbi
Supervised by: Dr. Sana Jawarneh

     Leena Alshammri, Feda Alhumran, Boshra Alshehri, Nada Alghamdi, Jood Abdullah
Supervised by: Mrs. Abeer Alshehri

Course Booking System



Driver Alarm

بعمل  قمنا  القيادة،  أثناء  النوم  مشكلة  عن  الناتجة  الحوادث  نسبه  تزايد  بسبب 

الرسوم  للتصميم  استخدمنا  القيادة.  أثناء  نومه  حالة  في  السائق  ينبه  مشروع 

نومه  بمجرد  السائق  بتنبيه  يقوم  المحمول  للهاتف  تطبيق  هو  الناتج  البيانية. 

 (Arduino Yun) بطاقة  تقوم  و  السائق،  وجه  اللتقاط  الجوال  كاميرا  باستخدام 

بمعالجة الصور وإصدار إنذار عند إغالق السائق لعينيه  لمدة تتجاوز ثالث ثواني. 

Ramlah Alhakeem  , Nawraa Alkhlif , Sarah Almashaf , Zahra Abdulaal , Hawraa Almrhoon
Supervised by: Dr. Lobna Mohsen Amouri

Ecco Buddies

يجب أن نتعاون مًعا لحماية المحيط من أجل العيش في بيئة نظيفة ونبذل قصارى 

جهدنا للتخلص من التلوث بفرض المزيد من القوانين وفرض عقوبات رادعة على 

أي شخص يتسبب في ضرر للبيئة. من هذا المبدأ تأتي فكرة مشروعنا وهو عبارة 

عن تطبيق اسمه     ”Eco Buddies"  وهو يهدف إلى مساعدة المستخدمين على 

وصف أي مشاكل متعلقة بالبيئة ومن ثم إرسال تقرير إلى الجهات المسؤولة في 

الحكومة التخاذ الالزم. من جهة أخرى، يوفر تطبيقنا للمستخدمين الفرصة للمشاركة 

في األنشطة التطوعية مثل التشجير والتنظيف والرسم الجدران.

    Rozana Alzhrani , Hala Aldossary , Tallah Alamri , Leena Alqahtani, Nouf Alariji
Supervised by: Mrs. Karima Makhluf



CARE

موقع كير ُصمم خصيصًا لخدمات الرعاية والتي تشمل (رعاية    كبار السن واألطفال). يقدم 

الموقع خدمة تجميع معلومات عن المستشفيات التي تقدم خدمات منزلية لرعاية كبار السن 

الخدمة  طالب  بيانات  تسجيل  إمكانية  الموقع  يتيح  المستشفى  اختيار  وبعد  واألطفال، 

والتواصل معه إلتمام عملية التسجيل والرد على استفساراته. وكذلك يوفر الموقع خدمة 

رعاية األطفال بتوفير معلومات عن الحضانات بحيث تستطيع األسرة اختيار الحضانة المناسبة 

والخبر،  (الدمام،  بالتحديد  الشرقية  المنطقة  الموقع  يغطي  أطفالها.  بيانات  وتسجيل 

البيانات  واستعراض  والمستشفيات  الحضانات  أسماء  عن  البحث  يتيح  كما  والقطيف) 

والمستشفيات  الحضانات  أقرب  إيجاد  يسهل  كما  الصور،  واستعراض  والسعر  والموقع 

المناسبة معه. ويتميز الموقع بصفحات سهلة ومترابطة تتيح للمستخدم التسجيل والتصفح، 

كما يتيح الموقع خاصية تواصل المستخدم مع المسؤولين بالموقع والرد على استفساراتهم.

 Graduation Project Portal

بوابة مشروع التخرج هو موقع إلكتروني لمساعدة الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

في مشروع التخرج والمشرفين ومتخذي القرار في قسم الكمبيوتر - كلية المجتمع 

وإرشادات  الجماعي  بالعمل  والجهد.  الوقت  تقليل  مع  عالية  بكفاءة  العمل  إلنجاز 

المشرفة، سهلنا على الطالب إيجاد احتياجات مشروع التخرج، مثل استعراض جميع 

المشاريع السابقة، وتسجيل الطالب للمشروع، والمشروعات المقترحة من أعضاء 

اإلحصائية  البيانية  الرسوم  من  والمزيد  النظام،  استخراج  وتقارير  التدريس،  هيئة 

.(Tableau أدوات) باستخدام أدوات ذكاء االعمال

 Fatimah almuwais، Zainab almuwais، Afnan alharbi ،Khadijah alomari، Latifa bamsoud
Supervised by: Mrs. Amal Nouri

Maram Alzahrani, Mariam Aloudh, Sheikhah Alkhelaiwi, Nourah Alharon, Haya Alsubai
Supervised by: Mrs. Amal Nouri 



Zero Waste

يؤدي ارتفاع كمية النفايات إلى تلوث الهواء وانتشار أمراض الجهاز التنفسي. كحل 

التدوير وإعادة االستخدام هي طرق فعالة وقوية  إعادة  لهذه المشكلة، نعتقد أن 

عن  عبارة  فكرة مشروعنا وهو  تأتي  المنطلق،  وبيئتنا.   من هذا  مجتمعنا  لحماية 

وفعالة  االستخدام  سهلة  طريقة  للمستخدمين  يوفر  المحمولة  للهواتف  تطبيق 

تطبيقنا  سيساعد  البيئة.  لحماية  استخدامها  وإعادة  معينة  منتجات  تدوير  إلعادة 

يمكن  اآلن.  بعد  إليها  يحتاجون  ال  التي  األشياء  من  التخلص  على  المستخدمين 

يكونوا  أن  بيعها لمستفيدين محددين يمكن  أو  بأشيائهم  التبرع  إذا  للمستخدمين 

أن  نعتقد  التدوير.  إعادة  في  متخصصة  شركات  أو  خاصة  احتياجات  ذوي  أشخاًصا 

تطبيقنا سيساعد المجتمع بشكل كبير ويساهم في حماية بيئتنا.

Arwa Alrashdi, Hanan Almorbati, Sumaya Alamiri, Sara Bamasoud, Sukinah Almubarak
Supervised by: Mrs. Karima Makhluf

Child care system

في أيامنا هذه أصبح للتكنولوجيا دور أساسي في حياتنا اليومية وأصبحت من أهم األشياء 

في الحياة , فقد ساعدت على حل العديد من العقبات والمشاكل التي واجهتنا لسنوات 

عديدة. و إدى هذه المشكالت متعلقة بنظام التعليم لرياض األطفال في المملكة العربية 

المعلومات  أو حفظ  بالتحقق  يقوم  األطفال ال  رياض  لمدارس  الحالي  النظام  السعودية. 

هذه  المعلمين,   قبل  من  بهم  االعتناء  يتم  الذين  اطفالهم  عن  الوالدين  من  المقدمة 

هذه  تتوفر  لن  وبالتالي  مهمة  معلومات  على  تحتوي  أوراق  ضياع  إلى  تؤدي  المشكلة 

األطفال.  على  تؤثر  مشكلة  يسبب  مما  المعلمين  قبل  من  إليها  الحاجة  عند  المعلومات 

يهدف نظامنا إلى حل هذه المشكلة من خالل تصميم موقع االلكتروني يربط أولياء األمور 

التغذية  على  والحصول  المعلم  إلى  المعلومات  إرسال  للوالدين  يتيح  وهذا  بالمدرسين، 

الراجعة فورا.

 Bassama Albassam , Dalal Alkhudair, Teaf Alshammri ,Reema Aljallal,
    Maryam Ahmad ,Zainah Alshehri.             Supervised by: Dr: Neda Bugshan



TURA

والرسوم  واألفالم  والمسلسالت  األلعاب  برامج  تقييم  على  يركز  تطبيق  هو 

الكرتونية. يوجد هنالك الكثير من تطبيقات الجوال والمواقع االلكترونية المشابهة 

لتطبيقنا، ولكن كل تطبيق يعنى بتصنيف معين ونوع خاص وال يوجد تطبيق يقوم 

بتقييم جميع التصنيفات وعلى سبيل المثال موقع IGN يقيم األلعاب فقط وموقع 

جميع  إضافة  هذا سيتم  تطبيقنا  والمسلسالت. في  األفالم  فقط  يقيم   IMDb

التصنيفات من أفالم ومسلسالت والعاب وغيرها. سيتم التقييم لأللعاب من خالل 

اللعبة او من خالل جودة الرسومات. المسلسالت واألفالم يتم تقييمها من خالل 

القصة او الرموز او من خالل اإلنتاج. اما بالنسبة للرسوم الكرتونية فيتم التقييم من 

خالل دقة الرسومات او من خالل األشياء التي يحبذونها في تلك التصنيفات.

 Abdulrahman Alqahtani, Ibrahim Alshouq, Essam Alabidi, Hassan Alameer, Tariq Alzarah
  Supervised by: Dr.Zeyad Alfawaer 

Hospital Management System

اإلنترنت  عبر  المستشفيات  إدارة  في  يساعد  إلكتروني  موقع  تصميم  إلى  المشروع  هذا  يهدف 

الموقع سيساعد  المستشفى. هذا  بيانات  قاعدة  والمرضى في  األطباء  على معلومات  والحفاظ 

المريض على التسجيل كمستخدم جديد وكذلك الوصول إلى معلوماته وتعديلها عبر اإلنترنت. سيكون 

أيًضا بمثابة واجهة بين األطباء ومرضاهم، حيث يمكن لألطباء المتخصصين متابعة حاالت مرضاهم من 

خالل عرض معلوماتهم المحدثة، مثل الوصفات الطبية المقدمة، وجميع أنواع االختبارات، ودرجة حرارة 

الجسم، وضغط الدم بقياساته المختلفة. نظًرا ألن العديد من األشخاص يجدون صعوبة في الوصول 

مع  بالتواصل  المرضى  لهؤالء  الموقع  اإلنترنت. سيسمح هذا  عبر  الطبية  لالستشارة  األطباء  إلى 

األطباء عبر المحادثة النصية. أيضا، سيتمكن المريض من تقييم الطبيب من خالل اإلجابة على بعض 

ذلك  كذلك. سيساعد  مراجعة  كتابة  للمريض  الطبيب، ويمكن  زيارة  بعد  أو  بعد االستشارة  األسئلة 

المرضى اآلخرين على اختيار أطبائهم وفًقا لمشاكلهم ولتقييم الطبيب.

 Faisal Al Naimi, Faris Al Qarni, Mohammed Riyadh, Mothana Zeidan, Suliman Al Tirbaq
 Supervised by: Dr. Mohamed N. Elkawkagy



Restaurant Reservation Online

والهدف من مشروعنا هو تشغيل موقع حجز مطعم علي اإلنترنت، في هذا الموقع 

يمكنك ان تري، تقارن و تختار المطعم الذي تحبه حسب نوع الطعام المفضل لديك 

، موقعنا علي شبكه اإلنترنت مقسم إلى فئات مختلفه من األطمعة، وتحت كل 

مع  األطعمة  من  الفئة  هذه  تقدم  التي  المطاعم  من  مختلفه  خيارات  يعرض  فئة 

طاولة  حجز  أيضا  للعميل  يمكن  تطبيقنا  في  والعناوين.  األسعار  شاملة  قوائمها 

طعام بتحديد عدد األشخاص وتاريخ و موعد الحضور إلى المطعم. ويظهر العميل 

إذا كان هناك اي أماكن متاحة و  مطابقه لطلبه/طلبها في الوقت والتاريخ الذي تم 

اختياره أو ال، و هذا قبل الذهاب إلى مكان المطعم وبهذا تم توفير وقت و جهد 

العميل وإعطائه تجربه مريحه عن طريق الحجز من خالل موقعنا علي شبكه اإلنترنت.

 Noor Hashem Alnahwi, Bayan Saeed Alawami, NarjesMatuqAlbuawadh, Nora Jumah
Alhammadi, Khatoon Hassan Abushheen                       Supervised by: Dr. Ola Hegazy

The Hostage

أيدي  من  الرهينة  تحرير  إلى  وتهدف  القتالية،  األلعاب  ضمن  من  اللعبة  ُتصنف 

من  أحد  يراه  ال  حتى  والزحف  والقفز  الساللم  تسلق  لالعب  يمكن  الخاطفين. 

األسلحة  أحد  باستخدام  الخاطفين  محاربة  عليه  يجب  اكتشافه،  تم  إذا  الخاطفين. 

المسموح بها مثل المسدس. خالل رحلة الالعب لتحرير الرهينة، يجب عليه حل األلغاز 

األبواب  بعض  فتح  أو  آخر  إلى مستوى  من مستوى  االنتقال  قبل  التي ستظهر 

المغلقة. في النهاية، عندما يصل الهدف، يجب عليه محاربة الخاطفين حتى يتمكن 

من الخروج من المكان.

 Anas Alghamdi، Abdullatif Alghamdi، Hassan Alhaje، Saud Almishari،
   Mohammed Alqahtani                    Supervised by: Dr. Mohamed Nabil Elkawkagy



Online SATG

أصبحت  وبالتالي  نموا،  الصناعات  أسرع  من  واحدة  هي  الحاضر  الوقت  في  السياحة 

أنشطة صناعة السياحة تزداد أهمية. من هنا فكرنا بعمل موقع دليل لألنشطة الرياضية 

في  أنشطة  تقدم  التي  األكثر شهرة  السياحية  األماكن  يعرض   (SATG) اإلنترنت  على 

مختلف البلدان لمساعدة السياح في البحث عن أماكنهم المفضلة وحجزها ، ونجعل موقع 

الويب الخاص بنا مختلًفا عن المواقع السياحية األخرى عن طريق السماح للعمالء باالتصال 

بهذه الشركات على مدار الساعة لمساعدتهم في حجزهم. باإلضافة إلى ذلك ، سنحاول 

توفير طريقة بحث بسيطة ومنظمة تساعد السائح في العثور على ما يريد. لذلك ، نأمل 

أن يصدر موقع SATG على اإلنترنت ألهم شركات السفر ، ويوفر العديد من الخيارات 

للسياح ، ويزيد من التسويق للشركة ويجعل البحث أكثر سهولة وفعالية.

                                                Abrar Alotaibi, Entsar Alwabrh, Jannah Almoallim, Waad Alsanea
  Supervised by: Dr. Ola Hegazy

 Farah Occasion Booking Application

، فالناس يبحثون عن  للجميع  التكنولوجيا مهمة جًدا  ، أصبحت  الحالي  الوقت  في 

أشياء توفر الوقت وتجعل إنفاق المال أكثر فاعلية. وقد أصبح التخطيط لمناسبات 

أصبح من  الناس.  للكثير من  جًدا  الميالد مهم  أعياد  الزفاف وحفالت  مثل حفالت 

المهم للغاية بالنسبة لهم جعل المناسبات الخاصة بهم ال تنسى. و من الشائع قبل 

مناسب  ومطعم   ، المناسب  الديكور  و   ، المناسبة  القاعة  عن  البحث  مناسبة  أي 

لتقديم الضيافة. و البحث عن كل هذه الخدمات عملية تستغرق وقًتا طويًال ، لذلك 

يبحث الناس عن طريقة سهلة إلنجاز هذه المهمة. يحاول العديد من مالكي القاعات 

والمطاعم إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لإلعالن عن خدماتهم. هذا ما جعلنا نفكر في 

تطبيق "فرح" ، الذي سيفيد كال الجانبين.

 Zainab Al Homood, Maryam Alhashim, Maryam Alkhamis, Noor Almoghalliq, Maha Aldossary
 Supervised by: Dr. Ola Hegazy



 Nutrition Barcode

الذكية  الهواتف  مثل  المحمولة  باألجهزة  تقريبا  مليء  اليوم  التكنولوجيا  عصر 

من  التطورات،  لهذه  .فتبعًا  متزايد  تطور  في  األجهزة  وهذه  اللوحي  والكمبيوتر 

سبيل  على  للناس.  اليومية  باالحتياجات  تفي  التي  التطبيقات  تطوير  الضروري 

المثال، في مجال التغذية، من المهم معرفة مكونات الغذاء قبل استهالكه.

والهدف من هذا المشروع هو تطوير تطبيق هاتف محمول، والذي يمكن من خالله 

مسح الباركود الخاص بالمنتجات لمعرفة المعلومات الالزمة عنها اضافة الى ذلك 

انه سيقوم بتزويد رابط لمعلومات اكثر عن المنتج. التطبيق سيساعدنا على القيام 

باختيارات أكثر صحة عندما يتعلق األمر بالغذاء. 

                    Hawra Hassan, Roqaia Hayyan Zahra Almiraj, Anwar Almajed
   Supervised by: Mrs. Remya P George

Community College Student Helper CCSH

الهدف من هذا المشروع هو تطوير تطبيق متنقل لطالب الكليات المجتمعية، والذي يمكن ان 

يساعد الطالب علي الدراسة بكفاءة أكبر ، والوفاء بالمواعيد النهائية ، والبقاء علي اتصال 

باألشخاص األكثر اهمية ، وأدارة اي جانب من الجوانب التعليمية. عند تسجيل دخول المستخدم 

يمكنه االستفادة من جميع التسهيالت التي يقدمها التطبيق مثل ، التواصل مع الطالب 

مجموعات  وإنشاء   ، مجموعات  إلى  واالنضمام   ، المحاضرات  إلى  واالنضمام   ، اآلخرين 

لالستفادة من المناقشات مع االخرين ، وإنشاء قناة اتصال وتوفير معلومات مفيدة. في 

الواقع ، التطبيق يوفر بيئة مناسبة للمتعلم. هذا التطبيق يقيد الوصول فقط إلى طالب كلية 

المجتمع لدينا. حيث يمكن للطالب االنضمام إلى التطبيق باستخدام معرف الجامعة.

Asma Alzahrani, Ebtisam Alshammri, Nawal Alshamrani
Supervised by: Remya George



شـكــرًا




