
 

 

 2023المرشحون لمعرض إبداع للعلوم والهندسة 
 

 ادارة التعليم  اسم الطالب مجال املشروع   رمز املشروع  

CHEM -102991 الكيمياء-CHEMISTRY  بنات  -إدارة تعليم األحساء   فاطمه عبدهللا بن عبدالرحمن البراهيم العرفج  

EGSD -118997 الطاقة-Energy  بنات  -إدارة تعليم األحساء   احمد الحجي فاطمة علي  

EGSD -124362 الطاقة-Energy بنات  -إدارة تعليم األحساء   فاطمه عبدرب االمير بن سلمان البوعلي  

EGSD -129011 الطاقة-Energy  بنات  -إدارة تعليم األحساء   دالبو عبي كادي جمال بن محمد  

ENEV -105015 الهندسة البيئية-ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING  بنات  -إدارة تعليم األحساء   فاطمة ناجي بن عبدالمجيد الشخص  

MATS -65548 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  -إدارة تعليم األحساء   عبير علي بن ناصر اليوسف  

PLNT -83318   علوم النبات-PLANT SCIENCES بنات  -تعليم األحساء  إدارة  نور يوسف بن محمد الحماد  

SOFT -94202  نظم البرمجيات-SYSTEMS 
SOFTWARE  بنات  -إدارة تعليم األحساء   فاطمه محمد بن عبدالرحمن الغنام  

BCHM -127169 الكيمياء الحيوية-BIOCHEMISTRY  بنين -إدارة تعليم األحساء   عمار محمد بن عبداللطيف العمير  

EGSD -118662 الطاقة-Energy  بنين -إدارة تعليم األحساء   فيصل فهد بن يوسف المحيش  

EGSD -99908 الطاقة-Energy  بنين -إدارة تعليم األحساء   عبدهللا فهد بن سعد السعيد  

PLNT -54269   علوم النبات-PLANT SCIENCES بنات  - إدارة تعليم الباحة  جنى حسن عبدهللا السعدي الزهراني  

ENEV -127462 الهندسة البيئية-ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING بنين -إدارة تعليم الخرج   عبدهللا فهد مطلق العتيبي  

MATS -129151 علم المواد -MATERIALS SCIENCE بنات  -إدارة تعليم الرس   الين عمر عبدالسالم القبالن 

BCHM -98235 الكيمياء الحيوية-BIOCHEMISTRY  بنات  -إدارة تعليم الرياض   مأمون زواوي ليلى حسام  



 

 

 ادارة التعليم  اسم الطالب مجال املشروع   رمز املشروع  

BEHA -127975 
- العلوم االجتماعية و السلوكية 

BEHAVIORAL AND SOCIAL 
SCIENCES 

بنات  -إدارة تعليم الرياض   رهف فالح عيد العتيبي  

BMED -50408 
- الصحيةالطب الحيوي والعلوم 

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنات  -إدارة تعليم الرياض   فواز سعود العتيبي عالية  

BMED -82868 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنات  -إدارة تعليم الرياض   جوري فاضل بن صالح التركي  

BMED -84672 
- الصحيةالطب الحيوي والعلوم 

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنات  -إدارة تعليم الرياض   السالمة جوري محمد علي   

BMED -96275 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنات  -إدارة تعليم الرياض   رغد حسن عبدهللا الغامدي   

CELL -118289  والجزيئيةعلم األحياء الخلوية-CELLULAR 
AND MOLECULAR BIOLOGY  بنات  -إدارة تعليم الرياض   ليان فهد عبدهللا المعجل  

CHEM -128739 الكيمياء-CHEMISTRY بنات  -إدارة تعليم الرياض   اسماء حمد عبدهللا القصير  

CHEM -95896 الكيمياء-CHEMISTRY  بنات  -الرياض  إدارة تعليم  ماريا غالب عبدهللا الغامدي  

126861-SOFT   نظم البرمجيات-SYSTEMS 
SOFTWARE  إدارة تعليم الرياض  - بنات  نوره عمر محمد المسند 

EGSD -120178 الطاقة-Energy  بنات  -إدارة تعليم الرياض   فاطمه ايمن حسن خليفه  

EGSD -78816 الطاقة-Energy  بنات  -إدارة تعليم الرياض   يارا عبدهللا مسفر الوادعي  

EGSD -98596 الطاقة-Energy  بنات  -إدارة تعليم الرياض   سارا ابراهيم بن عيسى الشدي  

ENBM -104078 الهندسة الطبية الحيوية-Biomedical 
Engineering  بنات  -إدارة تعليم الرياض   لمار فهد بن عبيد الجبلي المطيري 



 

 

 ادارة التعليم  اسم الطالب مجال املشروع   رمز املشروع  

MATS -120709 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  -إدارة تعليم الرياض   أريج محمد سعود السعدون  

MATS -94232 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  -إدارة تعليم الرياض   طيف احمد عباس الحدمي  

MATS -94243 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  -إدارة تعليم الرياض   الخليفيفجر عبدالمجيد بن عبدالعزيز  

MCRO -102886 علم األحياء الدقيقة -MICROBIOLOGY  بنات  -إدارة تعليم الرياض   غدي عبدالخالق ابن محمد القرني  

PHYS -129462 الفيزياء و الفلك-PHYSICS AND 
ASTRONOMY  بنات  -إدارة تعليم الرياض   سلوى عادل صالح السيار  

ROBO -104809  الروبوتات واألجهزة الذكية-ROBOTICS 
AND INTELLIGENT MACHINES  بنات  -إدارة تعليم الرياض   جيهان محمد ابراهيم الصغير  

BMED -121513 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنين -إدارة تعليم الرياض   محمد ابراهيم عبدالعزيز الشهيل   

CBIO -129955 
- علم األحياء الحسابي والمعلوماتية

COMPUTATIONAL BIOLOGY 
AND BIOINFORMATICS 

بنين -إدارة تعليم الرياض   عبدهللا علي بن عبدهللا الغزيوي   

CELL -97314 علم األحياء الخلوية والجزيئية-CELLULAR 
AND MOLECULAR BIOLOGY بنين -تعليم الرياض  إدارة  يوسف عصام عبدهللا الصبان  

CHEM -115116 الكيمياء-CHEMISTRY  بنين -إدارة تعليم الرياض   خالد سلطان فريج العويضي  

CHEM -37091 الكيمياء-CHEMISTRY  بنين -إدارة تعليم الرياض   محمد هيثم موسى فيده  

CHEM -45955 الكيمياء-CHEMISTRY  بنين -تعليم الرياض  إدارة  أنس عبدالرحمن عبدهللا الزامل  

CHEM -78619 الكيمياء-CHEMISTRY  بنين -إدارة تعليم الرياض   سليمان وهدان سليمان القاضي  

EAEV -105619 علوم األرض والبيئة-EARTH AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES بنين -إدارة تعليم الرياض   ريان عمر بن عبدالحميد  

EGSD -109726 الطاقة-Energy  بنين -إدارة تعليم الرياض   سعود مساعد المطيري أنس  



 

 

 ادارة التعليم  اسم الطالب مجال املشروع   رمز املشروع  

EGSD -88527 الطاقة-Energy  بنين -إدارة تعليم الرياض   نواف محمد سليمان العقل  

PHYS -64743 الفيزياء و الفلك-PHYSICS AND 
ASTRONOMY  بنين -إدارة تعليم الرياض   المنصور عبدالمحسن خالد بن محمد  

PLNT -125271   علوم النبات-PLANT SCIENCES بنين -إدارة تعليم الرياض   يزن سعد بن محمد الفليح  

BMED -122677 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنات  -إدارة تعليم الشرقية   زهراء احمد بن سلمان ال شبر   

CHEM -109861 الكيمياء-CHEMISTRY بنات  -إدارة تعليم الشرقية   الجازي جبر بن محمد ال هندي النعيمي  

CHEM -114017 الكيمياء-CHEMISTRY بنات  -إدارة تعليم الشرقية   شهد محمد بن علي بن خمام الغامدي  

CHEM -67805 الكيمياء-CHEMISTRY  بنات  -تعليم الشرقية  إدارة  فاطمة محمد صالح باشماخ  

CHEM -84538 الكيمياء-CHEMISTRY بنات  -إدارة تعليم الشرقية   ريم خالد راشد الحوشاني  

CHEM -95514 الكيمياء-CHEMISTRY  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   نوره ماجد بن مقبل القرعاوي  

EAEV -112893 علوم األرض والبيئة-EARTH AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   ديما محمد عيسي مروحي  

EGSD -101904 الطاقة-Energy  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   روز عمر بن سعيد الجشي  

EGSD -104483 الطاقة-Energy  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   لين احمد بن خليفه الملحم  

EGSD -108895 الطاقة-Energy  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   لطيفة هشام عبدالرحمن الغنام  

EGSD -115525 الطاقة-Energy بنات  -إدارة تعليم الشرقية   حصه غيث بن عبدهللا الصخيبر  

EGSD -79804 الطاقة-Energy  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   حنين عبدهللا بن محمد العلي  

EGSD -96343 الطاقة-Energy بنات  -إدارة تعليم الشرقية   ساره احمد بن عبدهللا الغبيني  



 

 

 ادارة التعليم  اسم الطالب مجال املشروع   رمز املشروع  

ENBM -80775 الهندسة الطبية الحيوية-Biomedical 
Engineering بنات  -إدارة تعليم الشرقية   سكينة احمد بن حسن آل عبدالجبار  

ENBM -82529 الهندسة الطبية الحيوية-Biomedical 
Engineering  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   حال احمد بن جعفر آل ماجد  

ENBM -97286 الهندسة الطبية الحيوية-Biomedical 
Engineering  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   زينب احمد بن محمد الوباري  

ENEV -122438 الهندسة البيئية-ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   ليان هاني بن عبداللطيف الحاجي  

ENEV -74587 الهندسة البيئية-ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   لمى سعيد أبوبكر بادغيش  

ENEV -95524 الهندسة البيئية-ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   بن صالح الشمالني العنزي نورا موسى  

ENEV -98713 الهندسة البيئية-ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   لمى عبدهللا بن حمد السيد  

MATS -102765 علم المواد -MATERIALS SCIENCE بنات  -إدارة تعليم الشرقية   مها مدعج عبدهللا السبيعي  

MATS -108262 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   سارة عصام بن محمد السليم  

MATS -108674 علم المواد -MATERIALS SCIENCE بنات  -إدارة تعليم الشرقية   ورد وائل حمد السليمان  

MATS -118724 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   دانه فيصل تركي القوفي  

MATS -124451 علم المواد -MATERIALS SCIENCE بنات  -إدارة تعليم الشرقية   دانه زياد بن عبدالرحمن البنعلي  

MATS -86311 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   نردين باقر بن باقر آل فرج  

MATS -94753 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   تهاني عادل فضل احمد 

MCRO -107598 علم األحياء الدقيقة -MICROBIOLOGY  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   البشري  عبدهللاغدي عبدالعزيز بن  

PHYS -84836 الفيزياء و الفلك-PHYSICS AND 
ASTRONOMY  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   رند هاني بن احمد األحمري  



 

 

 ادارة التعليم  اسم الطالب مجال املشروع   رمز املشروع  

PLNT -111257   علوم النبات-PLANT SCIENCES  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   ليان بندر سالم المالكي  

PLNT -80635   علوم النبات-PLANT SCIENCES  بنات  -تعليم الشرقية  إدارة  سديم محمد بن صالح ال منيف النهدي  

PLNT -86726   علوم النبات-PLANT SCIENCES  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   سارا انور بن سلمان آل ناصر  

ROBO -103603  الروبوتات واألجهزة الذكية-ROBOTICS 
AND INTELLIGENT MACHINES بنات  -إدارة تعليم الشرقية   صبا احمد بن محمد العثمان  

CELL -104686 علم األحياء الخلوية والجزيئية-CELLULAR 
AND MOLECULAR BIOLOGY  بنين -إدارة تعليم الشرقية   وسام فهد عبدالمعطي العواضى القرشي  

CHEM -82908 الكيمياء-CHEMISTRY  بنين -إدارة تعليم الشرقية   فارس محمد عمر بابصيل  

EBED -69315  األنظمة المدمجة-EMBEDDED 
SYSTEMS  بنين -إدارة تعليم الشرقية   كعكي راكان حسنى بن صالح  

EBED -78704  األنظمة المدمجة-EMBEDDED 
SYSTEMS  بنين -إدارة تعليم الشرقية   محمد عبدهللا بن سلمان البركات  

EGSD -104656 الطاقة-Energy بنين -إدارة تعليم الشرقية   عبدالرحمن سامى عبدالوهاب الجوهر  

EGSD -104735 الطاقة-Energy  بنين -إدارة تعليم الشرقية   عبدالعزيز عبدهللا بن سليمان الروق الزامل 

EGSD -122862 الطاقة-Energy  بنين -إدارة تعليم الشرقية   مهدي عيسى بن علي الجعفر  

EGSD -123442 الطاقة-Energy  بنين -إدارة تعليم الشرقية   باسل أسامه منير احمد  

EGSD -76495 الطاقة-Energy  بنين -إدارة تعليم الشرقية   محمد أحمد حامد الجويد  

EGSD -88517 الطاقة-Energy  بنين -إدارة تعليم الشرقية   سعد احمد ابراهيم الصغير  

ENEV -108462 الهندسة البيئية-ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING  بنين -الشرقية  إدارة تعليم  محمد احمد بن محمد العرفج  

MATS -102636 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنين -إدارة تعليم الشرقية   حماد احمد بن حماد الدوسري  



 

 

 ادارة التعليم  اسم الطالب مجال املشروع   رمز املشروع  

MATS -107779 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنين -إدارة تعليم الشرقية   مهند علي سعيد الغامدي  

MATS -120395 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنين -إدارة تعليم الشرقية   خالد محمود صادق المحمد  

MATS -68367 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنين -إدارة تعليم الشرقية   جمال محمد بن سليمان اللقمانى  

MATS -80025 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنين -إدارة تعليم الشرقية   محمد الممتنعبدهللا أمين  

PHYS -94113 الفيزياء و الفلك-PHYSICS AND 
ASTRONOMY  بنين -إدارة تعليم الشرقية   أحمد على محمد المير 

PLNT -88424   علوم النبات-PLANT SCIENCES  بنين -إدارة تعليم الشرقية   نواف رائد سالم المطير  

ROBO -84348  الروبوتات واألجهزة الذكية-ROBOTICS 
AND INTELLIGENT MACHINES بنين -إدارة تعليم الشرقية   بندر محمود بن سالم البراهيم  

BMED -125163 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنات  -إدارة تعليم الطائف   عبدهللا سليمان الجميعه  الجوهرة  

CELL -9726 علم األحياء الخلوية والجزيئية-CELLULAR 
AND MOLECULAR BIOLOGY  بنات  -إدارة تعليم الطائف   ريماس سعد على النوفلي الحارثي  

SOFT -124909  نظم البرمجيات-SYSTEMS 
SOFTWARE  بنات  -إدارة تعليم الطائف   جوري سلطان محمد البصيلي  

BEHA -126416 
- االجتماعية و السلوكية العلوم 

BEHAVIORAL AND SOCIAL 
SCIENCES 

بنات  -إدارة تعليم القصيم   أميره علي بن صالح العجالن   

CHEM -105401 الكيمياء-CHEMISTRY بنات  -إدارة تعليم القصيم   نوره عبدالرحمن بن عبدالعزيز القيضي  

CHEM -86301 الكيمياء-CHEMISTRY  بنين -إدارة تعليم القصيم   الحربي يزن طالل بن مساعد  

ROBO -58406  الروبوتات واألجهزة الذكية-ROBOTICS 
AND INTELLIGENT MACHINES بنين - إدارة تعليم القنفذة  عبدهللا عبده ابن علي الكناني  



 

 

 ادارة التعليم  اسم الطالب مجال املشروع   رمز املشروع  

CBIO -59536 
- والمعلوماتيةعلم األحياء الحسابي  

COMPUTATIONAL BIOLOGY 
AND BIOINFORMATICS 

بنات  - إدارة تعليم المدينة المنورة  رنيم خالد بن عبدالعزيز الحجيلي  

CHEM -123741 الكيمياء-CHEMISTRY  بنات  - إدارة تعليم المدينة المنورة  رواء عبدهللا بن محمد مباركي  

ETSD -100507  الهندسيةالتقنيات-ENGINEERING 
TECHNOLOGY  بنات  - إدارة تعليم المدينة المنورة  سما بدر بن محمد الجهني  

ROBO -78877  الروبوتات واألجهزة الذكية-ROBOTICS 
AND INTELLIGENT MACHINES بنات  - إدارة تعليم المدينة المنورة  جوري ابراهيم بن قسام الجهني 

BCHM -109498  الحيويةالكيمياء-BIOCHEMISTRY  بنين  - إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدالغني حسين هادي العواجي  

CBIO -96655 
- علم األحياء الحسابي والمعلوماتية

COMPUTATIONAL BIOLOGY 
AND BIOINFORMATICS 

بنين  - إدارة تعليم المدينة المنورة  محمد ايهاب بن هادي ساعاتي السروجي   

PHYS -111304 الفيزياء و الفلك-PHYSICS AND 
ASTRONOMY بنين  - إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدالعزيز سعد مرزوق السحيمي الحربي  

ENEV -109674 الهندسة البيئية-ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING  إدارة تعليم الهيئة الملكية بالجبيل  الياس يوسف بن عبدهللا البطاط -  

 بنين 

ANIM -122104 علم الحيوان-ANIMAL SCIENCES إدارة تعليم الهيئة الملكية ينبع  نواف محرق جبران حيان-  
 بنين 

MATS -118698 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  - إدارة تعليم تبوك  شوق عناد عيد العطوي  

CHEM -69973 الكيمياء-CHEMISTRY  بنات - جازان إدارة تعليم  غال تركي نافع المعبدي  

BMED -105117 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنات  - إدارة تعليم جدة  جود عبدهللا دخيل هللا الحازمي   

BMED -106325 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنات  - إدارة تعليم جدة  رأد صالح محمد القحطاني   



 

 

 ادارة التعليم  اسم الطالب مجال املشروع   رمز املشروع  

CELL -130633 علم األحياء الخلوية والجزيئية-CELLULAR 
AND MOLECULAR BIOLOGY  بنات  - إدارة تعليم جدة  ليان فواز زامل الغيثي الشريف  

CELL -86175 علم األحياء الخلوية والجزيئية-CELLULAR 
AND MOLECULAR BIOLOGY  بنات  - إدارة تعليم جدة  نور رضا عبدهللا جمجوم  

CHEM -115834 الكيمياء-CHEMISTRY بنات  - إدارة تعليم جدة  فاطمة عبداللطيف بن احمد مؤمن خان 

EGSD -118705 الطاقة-Energy بنات  - إدارة تعليم جدة  رتاج عبدالرحمن ضيف هللا السلمي  

EGSD -128835 الطاقة-Energy  بنات  - إدارة تعليم جدة  منال ممدوح أسعد العسكري  

ENEV -117491 الهندسة البيئية-ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING  بنات  - إدارة تعليم جدة  ليان محمد بن عمرخان نورولي  

ENEV -128168 الهندسة البيئية-ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING  بنات  - تعليم جدة إدارة  حنان عمر محمد سايس  

ENEV -97663 الهندسة البيئية-ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING  بنات  - إدارة تعليم جدة  ضي علي ناصر شجاع  

ETSD -108977 التقنيات الهندسية-ENGINEERING 
TECHNOLOGY بنات  - إدارة تعليم جدة  ماريه عبدالرحمن ابراهيم قمصاني  

ETSD -52444  الهندسيةالتقنيات-ENGINEERING 
TECHNOLOGY  بنات  - إدارة تعليم جدة  لين ماجد علي قنش  

ETSD -82293 التقنيات الهندسية-ENGINEERING 
TECHNOLOGY  بنات  - إدارة تعليم جدة  جمانة ابراهيم سعيد باداوود  

MATS -107356 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  - تعليم جدة إدارة  رأف صالح محمد القحطاني  

MATS -122179 علم المواد -MATERIALS SCIENCE بنات  - إدارة تعليم جدة  ماريا صالح بن محمد بن صالح باشنفر  

MATS -127633 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  - إدارة تعليم جدة  مودة مازن محسن باروم  

MATS -93254 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  - إدارة تعليم جدة  عبدالرحمن احمد الزهراني لمار 

MATS -93373 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  - إدارة تعليم جدة  ريتال محمد ابراهيم جدع  



 

 

 ادارة التعليم  اسم الطالب مجال املشروع   رمز املشروع  

MCRO -115042 علم األحياء الدقيقة -MICROBIOLOGY  بنات  - إدارة تعليم جدة  نصار سماهر فيصل بن علي  

PHYS -119064 الفيزياء و الفلك-PHYSICS AND 
ASTRONOMY  بنات  - إدارة تعليم جدة  الرين فهد احمد العباسي  

ROBO -122926  الروبوتات واألجهزة الذكية-ROBOTICS 
AND INTELLIGENT MACHINES بنات  - إدارة تعليم جدة  عزوف حسن علوى باعقيل  

BMED -88371 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنين  - إدارة تعليم جدة  محمد عماد محمد الجهني   

CHEM -104559 الكيمياء-CHEMISTRY بنين  - إدارة تعليم جدة  بسام عبدالرحيم محمد تركستاني  

CHEM -117422 الكيمياء-CHEMISTRY  بنين  - إدارة تعليم جدة  أحمد فائق بن مصطفى كمال  

EAEV -121072 علوم األرض والبيئة-EARTH AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES  بنين  - إدارة تعليم جدة  احمد بندر احمد حافظ  

MCRO -129682 علم األحياء الدقيقة -MICROBIOLOGY بنين  - إدارة تعليم جدة  نواف رعد عبدالرحمن الحمدان  

PHYS -125081 الفيزياء و الفلك-PHYSICS AND 
ASTRONOMY بنين  - إدارة تعليم جدة  حسن ابراهيم سعيد الصقاعي الغامدي  

PLNT -110095   علوم النبات-PLANT SCIENCES  بنين  - إدارة تعليم جدة  يزن حاتم بن قاسم المغربي  

TMED -81071 العلوم الطبية اإلنتقالية-Transitional 
Medical Science  بنين  - إدارة تعليم جدة  بسام هشام عبدهللا الوجيه  

MATS -123372 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنات  - إدارة تعليم صبيا  ريناد محمد بن احمد االعجم 

BMED -103715 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنين -إدارة تعليم عسير   فارس حسين حمد آل البيد اليامي  

MATS -117866 علم المواد -MATERIALS SCIENCE  بنين -إدارة تعليم عسير   يزن عوض محمد الشمراني  

MATS -120262 علم المواد -MATERIALS SCIENCE بنين -إدارة تعليم عسير   خالد محمد احمد بن عبيد  



 

 

التعليم ادارة  اسم الطالب مجال املشروع   رمز املشروع    

BMED -54757 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنات - إدارة تعليم مكة المكرمة  أريج عبدهللا بن محمد القرني   

BMED -83735 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنات - إدارة تعليم مكة المكرمة  الشنقيطي لمار اسامه بن حسن المقري   

BMED -95726 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنات - إدارة تعليم مكة المكرمة  هنادي حسان بن عبدالرحمن عريف   

BMED -99771 
- الطب الحيوي والعلوم الصحية

BIOMEDICAL AND HEALTH 
SCIENCES 

بنات - إدارة تعليم مكة المكرمة  دانة فيصل بن عتيق المالكي   

CHEM -87085 الكيمياء-CHEMISTRY بنات - إدارة تعليم مكة المكرمة  غال متعب عائض النفيعي  

MATS -126565 علم المواد -MATERIALS SCIENCE بنين  - المكرمة إدارة تعليم مكة  عبداالله محمد عبدالرحمن بن رعيدان  

MCRO -97869 علم األحياء الدقيقة -MICROBIOLOGY  بنين  - إدارة تعليم مكة المكرمة  أحمد محمد بن عواض القرشي  

PLNT -62471   علوم النبات-PLANT SCIENCES بنين  - إدارة تعليم مكة المكرمة  عبدالرحمن عمرو بن عبدهللا المغربي  

BCHM -109078  الحيويةالكيمياء-BIOCHEMISTRY  بنات  -إدارة تعليم ينبع  بيان احمد عصام سالمه  

CHEM -62969 الكيمياء-CHEMISTRY  بنات  -إدارة تعليم ينبع  جوان معاذ بن عمر زللي  

CHEM -72365 الكيمياء-CHEMISTRY بنات  -إدارة تعليم ينبع  تولين بدر مبروك القثامي العتيبي  

 


