
  

 

 اسم المدرسة ادارة التعليم الطالب الرئيسي مجال المشروع عنوان المشروع

A Novel Process for Tri-generation of 
Blue Hydrogen, Ammonia, and Power 

Using a Membrane Reactor and Fuel Cell 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 بنات -إدارة تعليم الشرقية  العواميبتول علي بن طالب 
ثانوية مدارس الفيصلية 

 اإلسالمية بالخبر

Apoptotic and anti-proliferating Effect of 
Different Cactus Extract against Cancer 

Cells 

الطب الحيوي والعلوم 

-الصحية

BIOMEDICAL AND 
HEALTH SCIENCES 

سليمان  الجوهره عبدهللا

 الجميعه
 بنات -إدارة تعليم الطائف 

متوسطة شروق المملكة 

 العالمية

Axial plotting at multiple coronal levels 
to show articular ligaments using a multi-

angle protocol that modifies sagittal 
excitation time and with an innovative 

support of magnetic Daya ligaments 

-الهندسة الطبية الحيوية

Biomedical 
Engineering 

 قرطبة الثانوية األهلية بنين -إدارة تعليم جدة  يوسف خالد عبدالكريم ايشان

Cost Effective Rapid Growth of Nickel 
Cobaltite Nanostructures as a Functional 

Catalyst for Overall Water Splitting. 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 بنين -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا محمد حسن الشنقيطي
ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما 

 امريكية

Fabrication of Ternary Sm/Cu/Bi2Te3 
Thermoelectric Nanocomposites for 

Solid-state Cooling and Power 
Generation Using Advanced Pulsed Laser 

Deposition 

-الطاقة الفيزيائية

ENERGY: 
PHYSICAL 

 ثانوية مدارس الجامعة بالخبر بنات -إدارة تعليم الشرقية  غال سعد عبدهللا القحطاني

Graphitic Carbon Nitride- Cadmium 
Sulfide Nano Composite Synthesis by 

Pulsed Laser Ablation Towards Enhanced 
The Photocatalytic Activity For The 

Activity For The Degradation Of Organic 
Pollutants in Water 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

 ثانوية مدارس الجامعة بالخبر بنات -إدارة تعليم الشرقية  خضير الحربى نوره ثامر

High Performance Light-responsive 
Supercapacitor Fabrication Based on 
Ingrown 3D-Hierarchically Assembled 

BiVO4 and Date Leaves Derived Activated 
Carbon 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

منصور ماجد منصور 

 المرزوقي
 ثانوية الرياض بنين -إدارة تعليم الرياض 

IDENTIFICATION OF POTENTIAL 
INHIBITOR TO PREVENT ALZHEIMER 

DISEASE PROGRESSION BY INHIBITING Β-
SITE AMYLOID PRECURSOR PROTEIN 

CLEAVING ENZYME 1 

علم األحياء الحسابي 

-والمعلوماتية

COMPUTATIONAL 
BIOLOGY AND 

BIOINFORMATICS 

 مودة عمر محمد علي 
 -إدارة تعليم مكة المكرمة 

 بنات
 -أم سلمة الثانوية للموهوبات 

 مقررات

In-silico prediction of desoxyhavannahine 
as a potential novel anti-viral drug to 

inhibit the activity of SARS-COV-2 with 
minimal side effects 

علم األحياء الحسابي 

-والمعلوماتية

COMPUTATIONAL 
BIOLOGY AND 

BIOINFORMATICS 

 النا باسم صالح ابو جامل
 -إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنات

مدارس منارات المدينة 

 -ثانوي-المنورة األهلية للبنات 

 مقررات



  

 

Maximizing the Waste Heat Conversion 
in Solar Parabolic Concentrator Trough 

for Electricity Generation 

-الطاقة الفيزيائية

ENERGY: 
PHYSICAL 

 بنين -إدارة تعليم الرياض  أنس فواز ابراهيم عرفات
ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما 

 امريكية

Photobiomodulation by high power 
pulsed Nd:YAG laser as a novel approach 

for the treatment of colorectal cancer 

الطب الحيوي والعلوم 

-الصحية

BIOMEDICAL AND 
HEALTH SCIENCES 

جوين يوسف بن محمد 

 الصحفى
 -إدارة تعليم مكة المكرمة 

 بنات
 -أم سلمة الثانوية للموهوبات 

 قرراتم

Studying Platinum-Free Catalysts Applied 
To Proton Exchange Membrane Fuel 

Cells For a Fully Electric Powered Small 
Passenger Aircraft 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 األهليةثانوية منارات الرياض  بنات -إدارة تعليم الرياض  نوران ماهر حبيب اليوسف

Synthesis of a promising room 
temperature liquid crystal from linseed 

oil fatty acid for LCD applications 

-علم المواد

MATERIALS 
SCIENCE 

 ابن النفيس الثانوية بنين -إدارة تعليم ينبع  فارس خالد عمر النزاوي

The Effect of Doping on Self Organized 
InP Quantum Dot Laser Diodes 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

لمى عبدالرحمن غالب 

 األهدل
 ثانوية دار الفكر بنات -إدارة تعليم جدة 

Using Benzyl Alcohol as a Novel Solvent 
in the Synthesis of NiFe-LDH to Enhance 
the Oxygen Evolution Reaction’s Kinetics 

-علم المواد

MATERIALS 
SCIENCE 

عبدهللا عبدالعزيز بن محمد 

 الغامدي
 بنين -إدارة تعليم الشرقية 

ثانوية الحصان النموذجية 

 مقررات -االهلية بالدمام 

Using Molecular Docking and Dynamics 
Simulation to Identify Potential Local 

Natural Compounds for the Inhibition of 
Alpha-Synuclein Protein for the 

Treatment of Parkinson’s Disease 

علم األحياء الحسابي 

-والمعلوماتية

COMPUTATIONAL 
BIOLOGY AND 

BIOINFORMATICS 

ساره عبدالعزيز عبدالرحمن 

 العجاجي
 بنات -إدارة تعليم الرياض 

 -األهلية ثانوية الرياض 

 مقررات

( KAPأثر استخدام الزجاج منخفض االنبعاث، وتقنية )

المبتكرة في رفع كفاءة عمل البيوت المحمية، وتقليل 

 التكلفة التشغيلية لها.

 PLANT-علوم النبات 
SCIENCES 

 شذى محمد مسعد االحمدي
 -إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنات
الثانوية الرابعة والعشرون 

 ةبالمدين

"THE USE OF REMOTE SENSING 
TECHNOLOGY FOR MINERAL MAPPING 

AT ALOUYIANH, UAE" 

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

روينا عدنان عبدالرزاق 

 سالمه
 بنات -إدارة تعليم جدة 

ثانوية اإلبداع بجدة نظام 

 مقررات

{Analyzing Robotic and Human 
Technologies for Space Exploration 

-الهندسة الميكانيكية

ENGINEERING 
MECHANICS 

 بنين -إدارة تعليم جدة  فراس وائل عبدالقادر بتوا
االجيال المتطورة الثانوية 

 العالمية

A Novel Selectively Wettable 
Photocatalytic Membrane for 

Wastewater Treatment: Microplastics 
Removal, Oil-Water Separation, and 

Organic Dyes Photodegradation 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

 ابن النفيس الثانوية بنين -إدارة تعليم ينبع  احمد حامد سليمان البدرانى

Active Carbon doping with Zinc and 
Molybdenum to remove Sulfur from 

petroleum products 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

 بنات -إدارة تعليم الشرقية  لورا هاني سعد العميري
ثانوية مدارس البسام االهلية 

 )مقررات( 

All-inorganic Halide Perovskite 
Nanostructures as Electrode Materials 

for Electrochemical Energy Storage 
Devices 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 ثانوية مدارس الجامعة بالخبر بنات -إدارة تعليم الشرقية  لجين عبيد مبارك آل شريده



  

 

An electronic application proposal for 
analyzing children's drawings 

العلوم االجتماعية و 

-السلوكية

BEHAVIORAL AND 
SOCIAL SCIENCES 

 بنات -إدارة تعليم الرياض  فاطمه ايمن حسن خليفه
ثانوية الرياض )دبلوم 

 أمريكي(

Application of New Ceramic Membrane 
Distillation for Desalination of Hot Well 

Water 

-علوم األرض والبيئة

EARTH AND 
ENVIRONMENTAL 

SCIENCES 

خالد ابن محمد  عبدالرحمن

 هاشم السندي
 ثانوية الرواد بنين -إدارة تعليم الشرقية 

Biogas Production from Crop Residue, 
Fruit and Vegetable Waste via Anaerobic 

Digestion 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 بنات -إدارة تعليم جدة  ثراء طارق محمد الدباغ
ثانوية الموهوبات ) نظام 

 مقررات ( 

Calculation of Coupled Eigen Functions in 
Proton State Using a 3-D Isotropic 

Harmonic Oscillator and Cornell Potential 

-الفيزياء و الفلك

PHYSICS AND 
ASTRONOMY 

 بنات -إدارة تعليم جدة  النا فهد احمد العباسي
الثامنة عشر بجدة نظام الثانوية 

 مقررات

Comparison between bottled water and 
zamzam water 

-علوم األرض والبيئة

EARTH AND 
ENVIRONMENTAL 

SCIENCES 

 بنات -إدارة تعليم جدة  ايالف عصام غالب األهدل
ثانوية الموهوبات ) نظام 

 مقررات ( 

Deep learning for diagnosis of COVID-19 
from chest CT scan images 

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

 الثانوية الثالثة بأبها بنات -إدارة تعليم عسير  رغد محمد يحي العسيري

Diagnosing COVID-19 from CT Scan 
Images Using Transfer Learning 

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

 58الثانوية الثامنة والخمسون  بنات -إدارة تعليم الرياض  ايالف عائض عامر الشهري

Fabrication of self-charging 
supercapacitor using laser-assisted self-

synthesized quantum dots. 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

 ثانوية مدارس الجامعة بالخبر بنات -إدارة تعليم الشرقية  اروى عبدهللا عدنان نيازي

Fronds of palm trees as a renewable 
feedstock for ethanol production 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 توفيق محمد خليل منجد
 -إدارة تعليم مكة المكرمة 

 بنين
األمين للموهوبين البلد 

 المتوسطة

Green Synthesis of Phosphorus Co-
Doped Graphene Oxide produced from 

date pits for Supercapacitor Applications 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 ثانوية ابها األهلية بنين -إدارة تعليم عسير  نايف علي مفلح القحطاني

Humanistic Co-Design of Assistive Aids 
for Tremors 

-الهندسة الطبية الحيوية

Biomedical 
Engineering 

 بنات -إدارة تعليم الرياض  العنود بدر احمد الشريده
 -ثانوية رياض نجد األهلية 

 مقررات

Identification of Novel activity of (2R,3R)-
O-Dicaffeoyltartaric Acid on SARS-CoV-2 

and ACE2 receptor: Insilco Approach 

-الكيمياء الحيوية

BIOCHEMISTRY 
لولوه ماجد منصور 

 المرزوقي
 متوسطة سعود العالمية بنات -إدارة تعليم الرياض 

Improvement of Flat Plate Collector 
Performance by Introducing of Solar 

Pump 

-الميكانيكيةالهندسة 

ENGINEERING 
MECHANICS 

 ثانوية التميز بنات -إدارة تعليم القصيم  جوري وليد بن محمد النعيم



  

 

Isolation and Screening of Marine 
Bacteria Producing Anti-Cancer Enzyme 
L-methioninase from The Red Sea, Saudi 

Arabia 

-علم األحياء الدقيقة

MICROBIOLOGY 
فهد خالد فهد آل مروح 

 الشهري
 ثانوية الفيصل بنين -إدارة تعليم عسير 

Low-Noise Active Decoupling Circuit and 
its Application to 11C Cryogenic RF Coils 
at high electromagnetic waves FOR early 

diagnosis of disease 

-اإلنتقاليةالعلوم الطبية 

Transitional 
Medical Science 

 قرطبة الثانوية األهلية بنين -إدارة تعليم جدة  اسعد بندر بن اسعد باصمد

Novel Perovskite-based Photo-
rechargeable Supercapacitor 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 ثانوية مدارس الجامعة بالخبر بنات -إدارة تعليم الشرقية  تاال سعد بن سعيد القحطاني

Peganum Harmala plant as green non-
toxic adsorbent for removal of heavy 

metals from water 

-الكيمياء

CHEMISTRY 
كادي مبارك مبخوت ال 

 عبدهللا عون الصيعري
إدارة التعليم بمحافظة 

 بنات -شرورة 
مدرسة حليمة السعديه 

 المتوسطه

Personalized mental health: Serious 
Game in Psychological Diagnosing and 

Counseling for Generalized Anxiety 
Disorder in Adolescence 

العلوم االجتماعية و 

-السلوكية

BEHAVIORAL AND 
SOCIAL SCIENCES 

رشا محمد بن عبدهللا 

 القحطاني
 بنات -إدارة تعليم الرياض 

 -رياض األهلية ثانوية ال

 مقررات

Potential applications of nano-chitosan 
extracted from shrimp shells for water 

treatment 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

الزهراء حسن بن عبدهللا 

 الشيخ
 المتوسطه الرابعه بالظهران بنات -إدارة تعليم الشرقية 

Preparation of hard/soft spinel ferrite 
nanocomposite using Sc metal to 

enhance the properties for its application 
as a supercapacitor 

-علم المواد

MATERIALS 
SCIENCE 

 بنات -إدارة تعليم الشرقية  دانه فهد بن ناصر الدهمش
ثانوية مدارس البسام االهلية 

 )مقررات( 

Preparation of Monodispersed Hollow 
Silica Nanospheres for the Delivery of 5-

Fluorouracil on MCF-7 

-علم المواد

MATERIALS 
SCIENCE 

لينا عبدالرحمن محمد 

 القحطاني
 بنات -إدارة تعليم الشرقية 

البسام االهلية المتوسطة 

 )البرنامج الدولي(

Promising Nanostructured Biomaterials 
Based on New Technology for Next-

generation Medical Devices 

-علم المواد

MATERIALS 
SCIENCE 

أجوان عبدالرحمن بن 

 ابراهيم العطيه
 بنات -إدارة تعليم عنيزة 

المتوسطة الثامنة بمحافظة 

 عنيزة

Recent Developments in Magnesium 
Structure for Aerospace Applications 

-علم المواد

MATERIALS 
SCIENCE 

جوالر عبدالعزيز حامد 

 الحامد
 بنات -إدارة تعليم القصيم 

أم المؤمنين عائشة رضي هللا 

القسم -عنها للموهوبات 

 الثانوي

Reducing VOCs and Microorganisms 
Intake by Developing a Cellulose Palm 
Waste Nano membrane Modified with 

Zinc Oxide for Use in Face Masks 
(GBV99)9 

-الهندسة الطبية الحيوية

Biomedical 
Engineering 

لمى عبدالرحمن محمد 

 القحطاني
 بنات -إدارة تعليم الشرقية 

ثانوية مدارس البسام االهلية 

 )مقررات( 

Strained Barriers influence on InGaAsN 
Quantum Well Laser Diodes 

-الطاقة الفيزيائية

ENERGY: 
PHYSICAL 

 دار الذكر الثانوية االهلية بنين -إدارة تعليم جدة  حسام محمد جمال عاشور

Studying the ability of Graphene 
cyclodextrin nano sheets in the reduction 

of corrosion in oil and gas pipelines 

-الكيمياء

CHEMISTRY 
 بنات -إدارة تعليم الشرقية  محمد الرقيطيدانه زياد بن 

ثانوية مدارس البسام االهلية 

 )مقررات( 



  

 

Synthesis of novel date-palm-MgCaFe-
LDH biochar nanocomposites for 
sustainable applications in water 

pollution control and agricultural reuse 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

ريما مجري أحمد الحسني 

 الزهراني
 بنات -إدارة تعليم الشرقية 

الثانوية األولى بالظهران 

 )مقررات( 

Testing the Synthesis of 
Superhydrophobic/Oleophilic Self-

Cleaning PP/MWCNT/WO3 Material in 
Oil/Water Emulsion to Enhance Oil 

Recovery 

-علم المواد

MATERIALS 
SCIENCE 

جنى محمد بن عبدالمنعم 

 السنان
 بنات -إدارة تعليم الشرقية 

متوسطة مدارس الظهران 

 األهلية )البرنامج الدولي(

The Effectiveness of Using Platinum and 
Manganese Dioxide Nanoparticle 

Decorated by Methanol for Electro-
Oxidation for Sensing and Filtering 

Selected Toxic Gases: A Computational 
Study 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

 بنات -إدارة تعليم الشرقية  لينا احمد بن مساعد المساعد
متوسطة مدارس البسام االهلية 

 بالدمام

Treatment of tannery wastewater in air 
cathode microbial fuel cell coupled with 

energy production using halophiles 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

 بنين -إدارة تعليم جدة  طالل صالح علي الصقالوي
منارة جدة )عربي ( الثانوية 

 االهلية

Using fMRI Analysis to Understand the 
Role of the Basal Ganglia in Working 
Memory Filtering and Gatekeeping 

علم األحياء الخلوية 

-والجزيئية

CELLULAR AND 
MOLECULAR 

BIOLOGY 

 بنات -إدارة تعليم الرياض  رغد محمد علي عسيري
ثانوية الرياض )دبلوم 

 أمريكي(

إعادة استخدام الطاقة المهدرة من المدخنة الصناعية 

حراري يعمل بالمواد ذات -مغناطيسي باستخدام مولد

 (Paramagneticالمغناطيسية المسايرة )

-الهندسة الميكانيكية

ENGINEERING 
MECHANICS 

 الثانوية األولى بالثقبة بنات -إدارة تعليم الشرقية  وفاء أمين بن طاهر المجحد

استخدام فلتر بولستر االقمشة غير المنسوجة في عزل 

 األرضية من التلوث الناتج عن المياة الجوفيةالخزانات 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

 ثانوية موسى بن نصير بنين -إدارة تعليم القنفذة  حمد ابراهيم حسن الفالحي

استعمال كربونات الكالسيوم الموجودة في الصدف 

 لصنع هيكل للعظام الصناعية

الطب الحيوي والعلوم 

-الصحية

BIOMEDICAL AND 
HEALTH SCIENCES 

ريما يوسف بن سعيد آل 

 يوسف
 الثانوية األولى بصفوى بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 تأثير المواد الكيميائية على القيمة الغذائية للنباتات
 PLANT-علوم النبات 

SCIENCES 
وسن محمد ابن ابراهيم 

 الشاردي
 ة الجردثانوي بنات -إدارة تعليم القنفذة 

تأخير نضج ثمار الموز وتدهور الجودة بعد الحصاد 

 بالمعاملة بمضاد األكسدة الطبيعي بروسيانيدين
 PLANT-علوم النبات 

SCIENCES 
أنس عمران علي القرشي 

 المالكي
 الليث بنين -إدارة تعليم الليث 

 تحفيز الذاكرة اللونية لذوي اإلعاقة البصرية

العلوم االجتماعية و 

-السلوكية

BEHAVIORAL AND 
SOCIAL SCIENCES 

ليان عبدالعزيز غازي 

 البحيثي العمري
 -الرابعة بتبوك الثانوية- بنات -إدارة تعليم تبوك 

تدوير األرز المهدر واستخدامه كسماد عضوي في 

 زراعه البقوليات
 PLANT-علوم النبات 

SCIENCES 
القعياني مازن ناشي رشيدان 

 المطيري
 -إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنين
سنابل المدينة المنورة 

 المتوسطة االهلية



  

 

تصميم مدخنة ذكية متعددة الوظائف للتخلص من نواتج 

عمليات االحتراق والحد من ظاهرة االحتباس الحراري 

 باستخدام تقنيات مبتكرة

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

ندى عبدالرحمن محمد 

 الهاجري القحطاني
 الثانوية الثالثة بأبها بنات -إدارة تعليم عسير 

 تعريب البرمجة
-نظم البرمجيات 

SYSTEMS 
SOFTWARE 

عبدهللا فهد بن عبدهللا 

 الغامدي
 الفيصلية المتوسطة بنين -إدارة تعليم المخواة 

المعالَج على سطح دراسة أثر استخدام نوى التمر 

التربة الزراعية بالمناطق الجافة لزيادة قدرة التربة 

على االحتفاظ بالرطوبة لمدة أطول، وإبطاء عملية 

 تبخر مياه الري من التربة الزراعية.

 PLANT-علوم النبات 
SCIENCES 

هتون ابراهيم محمد علي 

 نور ولي
 -إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنات
 -ألهلية مدارس الفصحى ا

 مقررات -ثانوي 

دراسة تأثير استخدام المستخلصات النباتية للنباتات: 

و الفينكا  Commiphora myrrhaالمر 

Catharanthus vinca و العصفرsp. Cathamus 

 على حشرة البق الدقيقي كبديل عن المبيدات الحشرية.

-الكيمياء

CHEMISTRY 
 الثانوية االولى بالعارضة بنات -إدارة تعليم جازان  شهد حيان جابر الحربي

 كبسوالت المكياج
-علم المواد

MATERIALS 
SCIENCE 

 بنات -إدارة تعليم عنيزة  ليان ابراهيم علي الجويسر
الثانوية الخامسة بمحافظة 

 عنيزة

 مترجم لغة برايل

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

طالل منصور سعيد 

 القحطاني
 ثانوية التميز التربوي األهلية بنين -إدارة تعليم الرياض 

معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام الرمل 

 الطبيعي والرمل المعالج كيميائيا

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

محمد عبدهللا مسفر آل 

 غاصب القحطاني
 بنين -إدارة تعليم عسير 

ثانوية الملك سلمان بن 

 عبدالعزيز للمقررات

منع نمو النباتات الضارة باستخدام راتنجات االيبوكسي 

“Epoxy Resin  ” 
 PLANT-علوم النبات 

SCIENCES 
 الثانوية الثانية عشر بنجران بنات -إدارة تعليم نجران  وسن مهدي بن مانع آل عمر

A novel approach of using nanophotonic 
structures to boost the capabilities of 

modified perovskite solar cells through 
the selective resonance strategy 

-الكيمياء

CHEMISTRY 
عبدهللا انور بن حسن 

 الحمادات
 ثانوية البسام االهلية مقررات بنين -إدارة تعليم الشرقية 

A simple and affordable solution for 
cleaning of oil spillage water mixture 

using wax-modified paper. 

-علوم األرض والبيئة

EARTH AND 
ENVIRONMENTAL 

SCIENCES 

 مقررات -ثانوية ابن النفيس  بنين -إدارة تعليم ينبع  اواب هاني محمد خشيم

Adapting Bacteroidetes to reduce obesity 
by using a method that causes the 
bacteria to feed on fats rather than 

carbohydrates 

الطب الحيوي والعلوم 

-الصحية

BIOMEDICAL AND 
HEALTH SCIENCES 

 متوسطة دار التربية الحديثة بنات -إدارة تعليم جدة  جوانا رياض فهد البليهيص

An efficient IoT-based Intrusion 
detection system 

-نظم البرمجيات 

SYSTEMS 
SOFTWARE 

نواف بندر عبدالرحمن 

 الحارثي
 ابن خلدون الثانوية بنين -إدارة تعليم جدة 

An enhanced musical experience for the 
hearing impaired using haptic glovess 

-الهندسة الميكانيكية

ENGINEERING 
MECHANICS 

 ثانوية منارات الرياض األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  روبي خالد عبدالعزيز رجب



  

 

Apply machine learning algorithms to 
identify the best places to establish solar 

modules 

-الهندسة الميكانيكية

ENGINEERING 
MECHANICS 

عبدالرحمن عمر صالح 

 الغصون
 بنين -الرياض إدارة تعليم 

متوسطة الرياض دبلوم 

 أمريكي

Applying Solvent-Free Green Chemical 
Recycling of Plastic Waste for Corrosion 

Inhibitors for Steel Alloy 

-الكيمياء

CHEMISTRY 
 الثانوية األولى بحائل بنات -إدارة تعليم حائل  ليان زيد فهد الهمشي

Assessing the Feasibility of Producing 
Green Hydrogen Using Ammonia 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 بنات -إدارة تعليم الرياض  جنى سليمان سليم الريفي
-ثانوية الرواد األهلية

 المنصورة

Automatic pressure and power of 
operation measure 

-الهندسة الميكانيكية

ENGINEERING 
MECHANICS 

صهيب محمود عبدالرحيم 

 صبان
 بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 -ثانوية الظهران االهلية 

 مقررات

Building a multi-joint robotic arm using 
belts and gears that transmit movement 
from the base to other robotic arm joints 

-الهندسة الميكانيكية

ENGINEERING 
MECHANICS 

بارعة عاصم بن عبدالعزيز 

 قاري
 بنات -إدارة تعليم جدة 

ثانوية دارالتربية الحديثة ) 

 مقررات ( 

COVID-19-Safe Class Scheduling System 
for Educational Institutes 

-نظم البرمجيات 

SYSTEMS 
SOFTWARE 

 ثانوية مدارس الجامعة بالخبر بنات -إدارة تعليم الشرقية  تاال بندر عبد هللا المالء

Creating a Mobile System Using Deep 
Learning Models to Digitalize Arabic 
Academic Handwritten Documents 

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

 بنات -إدارة تعليم الشرقية  تهاني عادل فضل احمد
امعة متوسطة مدارس الج

 بالخبر

Designing central shortwave infrared 
heaters to combat frost in farms with the 

use of solar panels 

-الطاقة الفيزيائية

ENERGY: 
PHYSICAL 

 بنين -إدارة تعليم الشرقية  فارس محمد عمر بابصيل
ثانوية الحصان النموذجية 

 مقررات -االهلية بالدمام 

Development of novel PZT 
nanogenerators coatings as a renewable 

energy source for the aircraft industry 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

ايالف عبدهللا سعود بن 

 معيقل
 بنات -إدارة تعليم الرياض 

ثانوية الرياض )دبلوم 

 أمريكي(

Development of WO3 Thin Films 
Photoelectrodes for Efficient Solar Water 

Splitting 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 ثانويه التعلم الذكي االهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  ريما ماجد ناصر النويصر

Electrical charge stickers 

الطب الحيوي والعلوم 

-الصحية

BIOMEDICAL AND 
HEALTH SCIENCES 

ريما عبدهللا مشرف ال 

 سلطان العمري
 الثانوية الثامنة بالطائف بنات -إدارة تعليم الطائف 

FABRICATION OF PEROVSKITE SOLAR 
CELLS USING NOVEL 2D/3D-BLENDED 

PEROVSKITE SINGLE CRYSTALS 

-الطاقة الفيزيائية

ENERGY: 
PHYSICAL 

وايل  شيماء عبدالرحمن

 اليحيى
 ثانوية مدارس الجامعة بالخبر بنات -إدارة تعليم الشرقية 

Investigating the effect of Thymoquinone 
(TQ) that is extracted from Nigella sativa 

on the growth and the spreading of 
Glioma cancer cells (ANGM-CSS) 

الطب الحيوي والعلوم 

-الصحية

BIOMEDICAL AND 
HEALTH SCIENCES 

 دار الفكر الثانوية العالمية بنين -إدارة تعليم جدة  ماجد عبدهللا سعد العمري



  

 

Magnetic Properties of CeBi 
-علم المواد

MATERIALS 
SCIENCE 

عبدالرحمن محمود 

 عبدالرحمن محمود
 األهليةثانوية منارات الرياض  بنين -إدارة تعليم الرياض 

Measuring the charge of a black hole 
from its accretion disk 

-الفيزياء و الفلك

PHYSICS AND 
ASTRONOMY 

 ثانوية نجد األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  نوره عبدهللا محمد الحميدان

Mechanical Engineering & Natural 
therapy 

-الهندسة الميكانيكية

ENGINEERING 
MECHANICS 

بجاد رائد بجاد الحافي 

 العتيبي
 بنين -إدارة تعليم الشرقية 

ثانوية المنارات االهلية للبنين 

 بالدمام

Molecular Modeling and Quantum 
Mechanics Techniques to Calculate the 
Minimum Energy Required to Form a 

Water Dimer 

-علوم األرض والبيئة

EARTH AND 
ENVIRONMENTAL 

SCIENCES 

لمى عبدالعزيز بن ابراهيم 

 الربيعه
 مدارس التربية األهلية للبنات بنات -إدارة تعليم الشرقية 

Novel Joint Source Channel Code for 
LPWAN 

-نظم البرمجيات 

SYSTEMS 
SOFTWARE 

حسين هاني بن علي آل 

 سيف
 رواد الخليج العالميةمدارس  بنين -إدارة تعليم الشرقية 

predicting reservoir permeability using 
genetic programming 

-علوم األرض والبيئة

EARTH AND 
ENVIRONMENTAL 

SCIENCES 

 ريناد عماد عادل ابوالفرج
 -إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنات

مدارس منارات المدينة 

 -ثانوي-المنورة األهلية للبنات 

 مقررات

Raising the efficiency of robots by 
developing their balance ability by using 

mercury in robots' sensors for 
positioning 

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

محمد مختار بن محمد 

 السلمان
 بنين -إدارة تعليم الشرقية 

النموذجية  ثانوية الحصان

 االهلية بالدمام

Removal of Zink from Aqueous Solution 
using Natural Clay 

-الكيمياء

CHEMISTRY 
عبدالرحمن محمد عبدهللا 

 المانع
 ثانوية منارات الرياض األهلية بنين -إدارة تعليم الرياض 

Safety and Effectiveness of applying 
Discharge Criteria in Preterm Infants 

الطب الحيوي والعلوم 

-الصحية

BIOMEDICAL AND 
HEALTH SCIENCES 

 متوسطة دار التربية الحديثة بنات -إدارة تعليم جدة  ليان بندر منصور بخاري

Studying the effects of Acute Stress and 
their reliefs on Medical Specialists during 

the COVID-19 Pandemic. 

العلوم االجتماعية و 

-السلوكية

BEHAVIORAL AND 
SOCIAL SCIENCES 

 النا محمد بن سعد األحمدي
 -إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنات

مدارس منارات المدينة 

-المنورة األهلية للبنات 

 -متوسط

Syntheses of Nano-composite Bulk 
Glassy Metallic Materials with Functional 

Properties and their Applications 

-علم المواد

MATERIALS 
SCIENCE 

 جود اسامه عبدالفتاح علي
 -إدارة تعليم مكة المكرمة 

 بنات
 -أم سلمة الثانوية للموهوبات 

 مقررات

The Conversion of a Turbocharger into a 
Turbo Jet Engine using a Curved 

Combustion Chamber 

-الهندسة الميكانيكية

ENGINEERING 
MECHANICS 

 بنين -إدارة تعليم الشرقية  علي فؤاد علي الحسين
ثانوية المنارات االهلية للبنين 

 بالدمام

The Impact of COVID-19 Lockdown on 
Teenagers' Mental Health 

العلوم االجتماعية و 

-السلوكية

BEHAVIORAL AND 
SOCIAL SCIENCES 

 بنات -إدارة تعليم جدة  تاله حسين طالل بخش
 -متوسطة دوحة الجزيرة 

 مسار دولي



  

 

The use of beeswax as a safe alternative 
for hard particles incorporated in stuffed 

animals. 

الطب الحيوي والعلوم 

-الصحية

BIOMEDICAL AND 
HEALTH SCIENCES 

فيصل فهد بن يوسف 

 المحيش
 دولى -متوسطة الكفاح  بنين -إدارة تعليم األحساء 

The use of Copper Oxide Nanoparticles 
to synthesize for assay of 2,4 

dinitrophenol; Water and wastewater 
treatment facilities application. 

-الكيمياء

CHEMISTRY 
ملهم هاشم احمد الدبيش 

 الشريف
 ابن النفيس الثانوية بنين -إدارة تعليم ينبع 

The use of Iron Oxide Nanoparticles to 
determine the Real Time Assay of Folic 

Acid; Medical Diagnosis Application 

-الكيمياء الحيوية

BIOCHEMISTRY 
عبدالملك يونس 

 محمداسماعيل التركستاني
 الثانويةابن النفيس  بنين -إدارة تعليم ينبع 

Therapeutic and ameliorative effect of 
active compounds of Combretum molle 
in treatment and relieving of wounds' 

effect in diabetes mellitus experimental 
model. 

علم األحياء الخلوية 

-والجزيئية

CELLULAR AND 
MOLECULAR 

BIOLOGY 

 ثانوية شروق المملكة األجنية بنات -إدارة تعليم الطائف  نيشادن عيسى عبدهللا المتعا

Tuning of optical band gap of ZnO 
nanoparticles for dye sensitised solar 

cells (DSSCs) 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

نواف خالد عبدالعزيز بن 

 مشيط
 بنين -إدارة تعليم عسير 

المستقبل للبنين ثانوية طالئع 

 بأبها

أنيسول  -٤أثر استخدام مركب كيميائي عضوي )

 الفينايل( في الحد من انتشار الجراد

علم األحياء الخلوية 

-والجزيئية

CELLULAR AND 
MOLECULAR 

BIOLOGY 

نواف بدر بن مسلط المقاطي 

 العتيبى
 ثانوية المنارات االهلية بالخبر بنين -إدارة تعليم الشرقية 

اثر النجيل الطبيعي على مرضى الحساسية لدى 

 األطفال في محافظة الزلفي
 PLANT-علوم النبات 

SCIENCES 
سليمان نايف بن سليمان 

 الفراج
 مدرسة الشيخ ابن باز الثانوية بنين -إدارة تعليم الزلفي 

 ارتفاع الحرارة مرشد للخطر
-الهندسة الميكانيكية

ENGINEERING 
MECHANICS 

 هيثم جميل سمانيوسف 
 -إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنين
 عبدالقدوس االنصاري

استخدام مركب اإليبوكسايد في عملية العزل الكيميائي 

 للتوصيالت الكهربائية

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 غال علي حمدان المسعودي
 -إدارة تعليم مكة المكرمة 

 بنات
 - أم سلمة الثانوية للموهوبات

 مقررات

استخدام مركب النيتينول الكيميائي وقطعة بالتر لعملية 

 التبريد السريع
-الكيمياء

CHEMISTRY 
هدايه ممدوح عبداللطيف 

 بخاري
 -إدارة تعليم مكة المكرمة 

 بنات
ثانوية فاطمة الزهراء نظام 

 المقررات األهلية

نسب االفرازات اللعابية في  التأتأة النمائية و اختالف

أفواه بعض المتلعثمين مقارنة باألشخاص سليمو النطق 

 و اختبار تأثير ذلك

الطب الحيوي والعلوم 

-الصحية

BIOMEDICAL AND 
HEALTH SCIENCES 

 خديجه يوسف نويفع الحربي
 -إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنات
الثانوية الرابعة والعشرون 

 بالمدينة

التأثر النفسي لطالبات متوسطة الشفاء العدوية وثانوية 

أم سلمة للموهوبات بمكة المكرمة خالل جائحة فيروس 

 (COVID-19كورونا المستجد )

الطب الحيوي والعلوم 

-الصحية

BIOMEDICAL AND 
HEALTH SCIENCES 

روز عبدالقادر بن ابراهيم 

 خيروالسندي
 -إدارة تعليم مكة المكرمة 

 بنات
ة الشفاء بنت عبدهللا متوسط

 العدوية بمكة المكرمة

 الحاوية اإللكترونية لجمع النفايات إلعادة تدويرها
-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

 بنات -إدارة تعليم جدة  جود مسفر ابن احمد الغامدي
ثانوية دار الرواد بجدة نظام 

 مقررات



  

 

الكربون المنشط لتنقية ثاني أكسيد الكربون بواسطة 

 Fixed bed adsorptionجهاز 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

يزن سعد سعيد ال سالم 

 القحطاني
 ثانوية الصديق مقررات بنين -إدارة تعليم عسير 

 النقل المدرسي اآلمن

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

مازن موسى احمد العمري  

 الفيفي
 فيفاء المتوسطة بنين -إدارة تعليم صبيا 

تأثير مستخلص شجرة اآلراك )المسواك( على نشاط 

 بعض الميكروبات

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

معاذ عبدهللا سعيد الزهيري 

 الشهري
 -إدارة تعليم محايل عسير 

 بنين
حبيب بن زيد المتوسطة بسبت 

 ختبة

تحضير مثبطات نانوية جديدة لعملية النيترة وإنقاص 

من انبعاثات الغاز الدفيء المسبب الريئسي إلرتفاع 

 درجة الحرارة بالصوبات الزراعية

-الكيمياء

CHEMISTRY 
هدى مساعد بن سعيد 

 اليزيدي
 بنات -إدارة تعليم جدة 

ثانوية الموهوبات ) نظام 

 مقررات ( 

تحضير وتقييم الحاجز الميسيلي للمواد السطحية 

وتطبيقها مع الترشيح الفائق الستخالص بعض أيونات 

 المعادن الثقيلة من الماء

-الكيمياء

CHEMISTRY 
روان أحمد بن علي آل جعير 

 العصماني
 ثانوية اضم بنات -إدارة تعليم الليث 

تحويل محطات رفع مياه الصرف الصحي إلى 

محطات مزدوجة لرفع المياه وتوليد الطاقة 

Converting Sewer Lift-up Stations to Lift-
up  &Power Combine Stations 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

أحمد يوسف بن احمد 

 المنصور
 الم األهليةثانوية نور اإلس بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 توزيع األعداد األولية
-الرياضيات

MATHEMATICS 
عبدالرحمن ممدوح بن 

 عواض البالدي
 -إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنين
 ثانوية طيبة )مقررات(

دائرة تبريد الماء في  ثيرموستات )بلف حرارة (

المحركات ثنائي اإلبرة متعدد المعادن حسب معدل 

 التمدد بالحرارة

-الهندسة الميكانيكية

ENGINEERING 
MECHANICS 

عبدالرحمن احمد عبده 

 غويدي
 دار التوحيد الثانوية بنين -إدارة تعليم الطائف 

دراسة اإلستفادة من تأثير العقل الجمعي في تصميم 

 اإلعالنات التجارية

العلوم االجتماعية و 

-السلوكية

BEHAVIORAL AND 
SOCIAL SCIENCES 

 الثانوية األولى بمحافظة عنيزة بنات -إدارة تعليم عنيزة  تاال غنام عبدالرحمن الغنام

 روبوت ري النباتات حسب احتياجها

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

 محمد خالد نصر الحسيني
 -إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنين
 ثانوية طيبة )مقررات(

فاعلية برنامج تدريبى لتنمية الوعي الصوتى لدى 

 The effectiveness of aاألطفال التوحديين 
training program to develop phonemic 

awareness among autistic children 

العلوم االجتماعية و 

-السلوكية

BEHAVIORAL AND 
SOCIAL SCIENCES 

زياد علي بن منصور آل 

 عبدهللا الجعفري
 ثانوية األمجاد بنين -إدارة تعليم القنفذة 

 قفاز الشحن الالسلكي

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

عبدالقادر ابن  عبدالملك

 صالح الغامدي
 ثانوية العال بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 قياس السوائل ميكانيكيا
-الفيزياء و الفلك

PHYSICS AND 
ASTRONOMY 

أنس عبدالكريم بن محمد آل 

 ذياب
 ثانوية الملك عبدهللا بنين -إدارة تعليم عسير 



  

 

التعليم مدى استخدام مهارات التقنيات الحديثة في 

وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية 

 2030وفق رؤية

العلوم االجتماعية و 

-السلوكية

BEHAVIORAL AND 
SOCIAL SCIENCES 

 ثانوية أبي بكر الصديق بنين -إدارة تعليم النماص  عامر عبدهللا عامر الشهري 

 ملعقة عداد الحليب

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

 ثانوية الكربوس بنات -إدارة تعليم جازان  ريماس محمد حسين حكمي

دراسة تأثير مستخلص الهكسان لنبات القشطة )) 

Annona spuamosa  على خاليا سرطان القولون

HCT-116 

الطب الحيوي والعلوم 

-الصحية

BIOMEDICAL AND 
HEALTH SCIENCES 

سعود عبدالرحمن ابن مبارك 

 آل طراد القحطاني
 -إدارة تعليم سراة عبيدة 

 بنين
 الملك فهد

BODIPY Fluorescent compound as A 
Switch on for Selective Detection of Cu2+ 

Metal 

-الكيمياء

CHEMISTRY 
 بنين -إدارة تعليم ينبع  عمر معاذ بن عمر زللي

 -ثانوي  -العالمية رضوى 

 المنهج الهندي

Potential targeting combination of 
raspberry ketone and nano quinone in 
prevention of MCF7 breast cancer cell 

line 

-العلوم الطبية اإلنتقالية

Transitional 
Medical Science 

حنين تميم عبدهللا الكريمي 

 العمري
 بنات -إدارة تعليم الشرقية 

ثانوية مدارس البسام االهلية 

 )مقررات( 

Analysis and design of humanoid robot 
motion for national calibration 

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

 غوز مهنا بن محمد فلمبان
 -إدارة تعليم مكة المكرمة 

 بنات
متوسطة الشفاء بنت عبدهللا 

 العدوية بمكة المكرمة

Calibrating a Digital Camera to Calculate 
Light Pollution 

-الفيزياء و الفلك

PHYSICS AND 
ASTRONOMY 

 بنين -إدارة تعليم الشرقية  خالد محمود صادق المحمد
ثانوية المنارات األهلية بالخبر 

 ـ مقررات

Improve the diagnostic process for 
cerebral atrophy by using Viola-Jones 

detection framework and active shape 
model technology to analyze MRI 

images. 

-نظم البرمجيات 

SYSTEMS 
SOFTWARE 

 راال فيصل عواد ابوسلمي
 -إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنات

مدارس منارات المدينة 

 -ثانوي-المنورة األهلية للبنات 

 مقررات

 تصميم و صناعة قارب صيد بتحكم عن بعد
-الهندسة الميكانيكية

ENGINEERING 
MECHANICS 

عمار محمد بن مساوى  

 بحاري
 حي الروضة المتوسطة بنين -إدارة تعليم جازان 

Augmented and Virtual Reality for 
Physical Therapy of Movement Disorders 

-نظم البرمجيات 

SYSTEMS 
SOFTWARE 

 ثانوية األبناء بالرياض بنات -إدارة تعليم الرياض  لين خالد محمد المطلق

Cross-Sectional Study to Explore the 
Awareness of Holographic Technology 

Among Saudi Educators 

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

جوري ابراهيم بن قسام 

 الجهني
 -إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنات
مدارس العقيق الدولية القسم 

 ث-األمريكي

 الهيكل الشبكي لناقالت البترول
-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

 مقررات -ية ابن خلدون ثانو بنين -إدارة تعليم ينبع  مناف أيمن كامل بخيت

Detecting DoS with Machine Learning 
Algorithms using the KDD-99 dataset 

-نظم البرمجيات 

SYSTEMS 
SOFTWARE 

أحمد حسين بن علي آل 

 داؤود
 مدارس رواد الخليج العالمية بنين -إدارة تعليم الشرقية 



  

 

 

 

 

 

 

 المعالج الزراعي

الروبوتات واألجهزة 

 ROBOTICS-الذكية
AND INTELLIGENT 

MACHINES 

 فراس سعد عبدهللا الدوسري
 -إدارة تعليم وادي الدواسر 

 بنين
 ثانوية الخماسين ) مقررات (

Using A Novel Tool To Irrigate Plants And 
Reuse Plastic Water Bottles 

-الهندسة البيئية

ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

 بنات -إدارة تعليم الرياض  السنيديشهال يزيد محمد 
متوسطة الرياض )دبلوم 

 أمريكي(

The process of developing carcinogenic 
wastewater treatment 

-الكيمياء

CHEMISTRY 
نواف عبدهللا فرحان 

 المضياني العنزي
إدارة تعليم الحدود الشمالية 

 بنين -
 التميز العلمي األهلية بعرعر

Using Graphene Oxide as a coating agent 
to protect surface from high temperature 

sun lights. 

-الفيزياء و الفلك

PHYSICS AND 
ASTRONOMY 

 بنات -إدارة تعليم الشرقية  سلطانه عمر بن سعد العيسى
ثانوية مدارس البسام االهلية 

 )مقررات( 

 جديدةاستخالص صبغات من نباتات طبيعية 
-الكيمياء

CHEMISTRY 
عبدالرحمن عبدهللا ابراهيم 

 سالم الزمام
إدارة تعليم الحدود الشمالية 

 بنين -
 التميز العلمي األهلية بعرعر

 التحكم في زيادة النفط من خالل التدخل الخارجي
-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 الثانوية -العمرية األهلية  بنين -إدارة تعليم الجوف  عبدهللا نايف عبدهللا الحمد

((  Savila officinalisأثر مستخلص نبتة  دراسة

الكحولي و المائي على أمراض الفيوزاريم) 

fusarium spp ) 

 PLANT-علوم النبات 
SCIENCES 

جمان عبدهللا بن مهدي 

 البيضاني الحربي
 بنات -إدارة تعليم القصيم 

أم المؤمنين عائشة رضي هللا 

القسم -للموهوبات عنها 

 الثانوي

  saussurea costusدراسة أثر مستخلص جذور 

 )القسط الهندي( في بعض األمراض النباتية الفطرية
 PLANT-علوم النبات 

SCIENCES 
رسيس عبدالعزيز بن 

 ابراهيم الناصر
 بنات -إدارة تعليم القصيم 

أم المؤمنين عائشة رضي هللا 

القسم -عنها للموهوبات 

 الثانوي

( للتغلب على NOالتأثير المعالج ألوكسيد النيتريك )

 مشكلة ملوحة التربة في المملكة العربية السعودية
-الكيمياء

CHEMISTRY 
أميرة عبدهللا احمد ال بن 

 حفراز البركاتي
 المتوسطة االولى بالليث بنات -إدارة تعليم الليث 

 حل مشكلة صعوبة ارسال الغذاء واألكسجين لرواد

الفضاء بالزراعة العامودية بماء زمزم في المركبة 

 الفضائية

-الهندسة الميكانيكية

ENGINEERING 
MECHANICS 

الجازي فيصل غازي 

 الظفيري
 بنات -إدارة تعليم الشرقية 

ثانوية مدارس التربية األهلية 

 بالخبر

دراسة مدى فاعلية إضافة ثاني أكسيد الكربون 

 الموجود في محركات السياراتوالبروبان إلى الوقود 

-الطاقة الكيميائية

ENERGY: 
CHEMICAL 

 متوسطة الذكر بنات -إدارة تعليم جدة  يم نذار عثمان جوهر

germination by bags 
-علم المواد

MATERIALS 
SCIENCE 

 الروابي -ثانوية الرواد األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  نوره عبدهللا جاسر الماضي


