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كاروابتوخلقمختلف،بشكلالتفكيرلتمكينزخمإحداثعلىالهاكاثونيركز
اسبةالمناألدواتبمساعدة،التفكيرتنوعتسخيرخاللمن,جديدةإبداعيةأفكار

.واالبتكارالخدمةلتصميم

اناإلنسحولتتمحورحلولبناءمنالمبتكرينيمّكنالمشكالتلحلعملينهج
واألفكاروالتحدياتاألشخاصلإلحتياجاتأفضلفهمإلىاستنادا

نماهو تقنيثو

عن الهاكاثون



مجاالت الهاكاثون
                                                     

هالبيئ مالتعليذوي الهمم الصحه

يتصميم جرافيكلةالروبوتات المتنق ةتطبيقات األجهزة الذكيياألمن السيبران



الجوائز
                                                     

ريال سعودي15,000
المركز الثالث

المركز األول
ريال سعودي25,000

المركز الثاني
ريال سعودي20,000



لنتحليل المسجي
الذكور

اإلناث
69 %

31%
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فئات المسجلين

Series 1 Column2 Column1

بنات الكلية الرقميه التقنيه متدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

جامعات وكليات أخرى



ونإنطالق تقنيث



                                                     

األجندة



ملجنة التحكي



                                                     

أعضاء لجنة التحكيم

عدلي خيري الشريف. م

مدير إدارة األمن السيبراني 
ني المؤسسة العامة للتدريب التق

والمهني

ةأحمد عبدهللا الخليف. د
اذ عضو هيئة التدريس واألست

المشارك
قسم الحاسب والمعلومات 

أسيل عبدالمحسن الداود. د
مستشار اقليمي في مجال 
اتالذكاء االصطناعي وعلوم البيان

ORACLEشركة أوريكال

أحمد محمد الجلعود.د

مدير إدارة البحث واالبتكار
STCأكاديمية ,STCشركة

أثير عبدالعزيز الريس. م

مصمم تجربة المستخدم
HUEDشركة 



المشاركةالفرقعروض



يممعايير التقي
                                                     

قيمة 
المعيار

الوصف المعيار

25% طالقدرة على وصف التحدي أو المشكلة بشكل مفهوم ومتراب فهم ووصف 
التحدي

25% صياغة مختصرة واضحة للفكرة لعرض قيمة وفائدة ومنفعة
الحل المقدم

فكرة الحل 
القيمة 
المضافة

25% وصف الجانب الفني للحل أو الخلطة السرية أو السحرية وراء
المنتج أو الخدمة التي يقدمها الفريق

طريقة عمل 
وآلية الحل

25% ,  نوعية الوسائل المرئية , الحفاظ على الوقت المخصص 
والقدرة على االقناع والصوت والسرد القصصي

مهارات العرض 
و االجابة على 

االسئلة

100 المجموع



الجوائز
                                                     

(9)فريق رقم 
المركز الثالث

المركز األول
(3)فريق رقم 

المركز الثاني
(6)فريق رقم 



                                                     

المركز االول
(3)فريق رقم 

أعضاء الفريق
نورة الموسى •
سديم العجمي•

رصين



                                                     

وضع حد لمعاناة ذوي الهمم مع مواقف السيارات بإبتكار حل تقني ذكي

في مجال ذوي الهمم
يتطبيق الكتروني ذك

قالتحدي أو المشكلة التي يتعامل معها الفري



                                                     

اداة حجز ذكيه-1
امكانيه توفر مواقف لذوي الهمم بكل سهوله-2

وضع حد لمعاناةذوي الهمم مع مواقف السيارات
بإبتكار حل ذكي

أداة حجز ذكيهنتطبيق رصي

ةفكرة الحل والقيمة المضاف



                                                     

رحلة العميل



                                                     

المركز الثاني
(6)فريق رقم 

أعضاء الفريق
أماني المالكي•
شيخه الجروي•
نوره المنيع•
حنان السبيعي•
شهد الصغير•

Medicine
Smart box



                                                     

ابتكارنا عباره عن صندوق ذكي لتخزين األدوية
رض في مرتبط بتطبيق وناطق صوتي يساعد المريض على االلتزام بأخذ الدواء وتذكيره لتفادي تفاقم الم

حال 
نسيانه

.وانتكاس المريض في حال مضاعفة الجرعة

المشكلة

في مجال الصحه
يتطبيق الكتروني ذك-روبوتات 

قالتحدي أو المشكلة التي يتعامل معها الفري



                                                     

يصندوق تخزين الدواء الذكي انشاء تطبيق ذك
على الهاتف او الساعه

ESP8266قطعه

ةفكرة الحل والقيمة المضاف



                                                     

المركز االثالث
(9)فريق رقم 

أعضاء الفريق
الطاف سيالن•
أفراح النقيب•
رغد العلي•
حنين ابو ركبه•
مرام بن جبير•

Scadron



                                                     

قالتحدي أو المشكلة التي يتعامل معها الفري
ةفي مجال البيئ

روبوت

طائرات درون تعمل على مسح شامل للمناطق و االحياء 
اتبالإلعتماد على الذكاء االصطناعي لحل مشكله تكدس النفاي



                                                     

طائرات درون تعمل على مسح شامل للمناطق 
واألحياء باإلعتماد على الذكاء الضطناعي لحل 

مشكلة تكدس النفايات

القيمة المضافة

ةفكرة الحل والقيمة المضاف



                                                     

طريقة الحل



المشاركةالفرقعروض



                                                     

(1)فريق رقم 

أعضاء الفريق
نواف الموسى•
عبدالكريم •

النخلي
شوق القحطاني•

سوار أسعفني



                                                     

في مجال الصحه
جهاز ذكي

وضع حد لمعاناة ذوي الهمم 
تهدف خطة المشروع الى انشاء سوار لمساعدة كبار السنواصحاب المراض

المزمنهللتواصل بسهولة مع المسعفين لتسهيل الحجف السيارات 
بإبتكار حل تقني ذكي

قالتحدي أو المشكلة التي يتعامل معها الفري



                                                     

مميزات اإلسواره



                                                     

(2)فريق رقم 

أعضاء الفريق
رولى القرعاوي•
أشواق فالته•
فاطمة بن طالب•
عبدالرحمن العنزي•

Medical Card



                                                     

عفين بطاقة ذكية تحتوي على باركود فور مسحه يظهر التقرير الصحي للمريض مما يساعد األطباء والمس

في مجال الصحه
بطاقة ذكيه

قالتحدي أو المشكلة التي يتعامل معها الفري



                                                     

ريضبطاقة ذكية تحتوي على باركود فور مسحه يظهر التقرير الصحي للم
مما يساعد األطباء والمسعفين 

ةفكرة الحل والقيمة المضاف



                                                     

كلنايتم ربط سجالت المريض ببطاقة رقمية عن طريق تو

طريقة العمل و آلية الحل



                                                     

(4)فريق رقم 

أعضاء الفريق
أمل العتيبي•
غدي البحري•
نجوى المنصور•
ريوف البقمي•
أروى الحربي•

معين



                                                     

تهم اليوميهتطبيق معين يعين فئة الصم والبكم على تلبيه احتياجاتهم الطارئه وتسهيل حيا

تمثل تقريبا المجتمع وال يزال يجدون صعوبهفئةهيلبكم االصمفئة
لبيفي التعايش مع الحاالت الطارئة التي من الممكن ان تؤثر على حياتهم بشكل س

في مجال ذوي الهمم
تطبيق إلكتروني  ذكي

قالتحدي أو المشكلة التي يتعامل معها الفري



                                                     

(اهتزاز)في الحاالت الطارئه كالحريق يعمل التطبيق بإلرسال تنبيه 
.في حال سماع صوت صفارات االنذارللمستخدم 

ف و أيضا من صالحيات التطبيقوجود عدة جهات حكومية مثل االسعا
وم والدفاع المدني والشرطة في حال حدث للمستخدم حالة طارئه يق

بإرسال اشعار للجهه المعنيهويتم ارسال رسالة للمستخدم في
حالة الخطر 

طريقة العمل و آلية الحل



                                                     

(5)فريق رقم 

أعضاء الفريق
لينه الوادعي•
ريما األسمري•
شذى المطيري•
حنين السنيدي•
هيا الرويلي•

طارئ



                                                     

اضافه ايقونتين لتطبيق صحتي 
االيقونه الولى طرئ وربطه بخرائط قوقل

ئطوارااليقونه الثانيه وربطه مع الهالل االحمر لتخفيفالعبء على اقسام ال

في مجال الصحه
تطبيق إلكتروني  ذكي

قالتحدي أو المشكلة التي يتعامل معها الفري



                                                     

اضافه ايقونتين بتطبيق صحتي 

طارئ وربطها بخرائط قوقل :االيقونة االولى

ربطها بالهالل االحمر لتخفيف العبء على اقسام: االيقونة الثانيه
الطوارئ بالمستشفيات

ةفكرة الحل والقيمة المضاف



                                                     

طريقة العمل و آلية الحل



                                                     

(7)فريق رقم 

أعضاء الفريق
محمد السويدان•
مجمد الزهراني•
سلمان الغامدي•

الروبوت التعليمي



                                                     

حريك ذراع موصولة بعدد من المحركات لت( أردوينو مثال)يمكن بناء الروبوت التعليمي بلوحة تطوير الكترونية 
الروبوت 

بناء وعدد من المستشعرات باألشعة تحت الحمراء اضافة الى شاشة ويتم برمجة االردوينو على اخراج بيانات
ن جزء منها كالمستشعرات أيضا إضافة مغناطيس كهربائي اللتقاط الكور البالستيكية التي يكو~على حالة 

حديدي لجذبه إضافة الزرار 

في مجال التعليم
روبوت

قالتحدي أو المشكلة التي يتعامل معها الفري



                                                     

يمكن بناء الروبوت التعليمي 
ذراع لتحريكموصولة بعدد من المحركات( أردوينو مثال)بلوحة تطوير الكترونية 

الروبوت 
وعدد من المستشعرات باألشعة تحت الحمراء اضافة الى شاشة

ةفكرة الحل والقيمة المضاف



                                                     

طريقة العمل و آلية الحل



                                                     

(8)فريق رقم 

أعضاء الفريق
إبراهيم القحطاني•
مساعد االحمري•
أسامه الوارقي•
خالد خزام•
عبدالرحمن •

المجوس

طابع صيدلي



                                                     

اكتشفنا إحدى المشاكل الصحية ألصحاب األمراض المزمنة في تلقيهم 
عالجاتهم الدورية في صيدلياتهم المخصصة

(الخ, الكلى , القلب , السكر)المقصود باألمراض المزمنة 

احدى المشاكل التي يوجهونها في صرف العالج في الصيدليات وهي
ضياع كثير من الوقت التي, المشقة , الجهد , التأخير , االزدحام ) 

(تسبب لهم متاعب جانبية 

في مجال الصحه
جهاز ذكي_ روبوت 

قالتحدي أو المشكلة التي يتعامل معها الفري



                                                     

قررنا ان ننهي معاناة هذي الشريحة المهمة من المجتمع
عبر ابتكار جهاز صرف ألي لألدوية المخصصة لهم مما يوفر عليهم

الجهد والوقت والمعاناة ويسهل عليهم صرف الدواء
مما يعني بأنه يأخذ طباع( طابع صيدلي: )وأطلقنا على الجهاز اسم 

.الصيدلي 
ويتوفر هذا الجهاز في المستشفيات التابعة للمريض

ةفكرة الحل والقيمة المضاف



                                                     

ه بموعد يتوجه إليه المريض بعد ما يتم ارسال له رسالة نصية بتذكير
صرف الدواء ثم يدخل رقم الهوية

رف أو رقم الملف ثم يصل إليه كود التحقق ألكثر امانًا وبعد ذلك تص
لديه الوصفة الطبية لطريقة تناول األدوية قبل إخراج الدواء ليكون

معرفة كافية بطريقة اإلستخدام

طريقة العمل و آلية الحل



                                                     

(10)فريق رقم 

أعضاء الفريق
لينا القفاري•
ديما القفاري•
عهد الماجد•
بثينه البسام•
أمل•

عجاج



                                                     

مدى بسبب اضرار العواصف الرملية في الطرق السريعة تصعب القيادة مما ينتج من انخفاض في
الرؤية فيصاب قائدي المراكب بالهلع فيتسبب بالحوادث المرورية

في مجال البيئ
يتطبيق الكتروني ذك

قالتحدي أو المشكلة التي يتعامل معها الفري



                                                     

تقليل الحوادث-1
الشعور باألمان-2
توفير الوقت-3

ةفكرة الحل والقيمة المضاف



                                                     

اضاءة بالطرق السريعة ذات مدى واسع ومستوى عالي لتمكين قائدي المراكب برؤية
اوضح مصحوبة بحساسات تحذيرية، تصويرية، وداعمة للطاقة الشمسية لتحقيق 

.االستدامة

طريقة العمل و آلية الحل



                                                     

.جويةمدعومة بتطبيق عجاج لتفعيل الواقع االفتراضي وخرائط توضح الحالة ال
طريقة العمل و آلية الحل



                                                     

(11)فريق رقم 

أعضاء الفريق
ريما التميمي•
شادن الدهش•
عايض القحطاني•

مسار



                                                     

عي الذي توفير منصة تساعد طالب الثانوي في اختيار تخصصهم المناسب باستخدام الذكاء االصطنا
يحلل شخصياتهم وقدراتهم عن طريق اختبارات متخصصة ومعتمدة 

قالتحدي أو المشكلة التي يتعامل معها الفري
م في مجال التعلي
منصه الكترونيه



                                                     

راتهم توفير منصة تساعدهم علىفي االختيار بناء على تحليل شخصياتهم وقد
ومهاراتهم

ةفكرة الحل والقيمة المضاف



                                                     

طريقة العمل و آلية الحل



                                                     


