
 

 

 "2022 "إبداع ن ملعرض إبداع للعلوم والهندسةو املرشح

 رمز املشروع مجال املشروع ـة/اسم الطالب دارة التعليمإ

 ENERGY EGCH -79569-الطاقة  دانه محمد بن عبدهللا العيثان بنات -إدارة تعليم األحساء 

 ENGINEERING MECHANICS ENMC -83428-الهندسة امليكانيكية علي محمد بن سلمان العلي بنين -إدارة تعليم األحساء 

 ENERGY EGCH -78838-الطاقة  فيصل فهد بن يوسف املحيش بنين -إدارة تعليم األحساء 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -82993-الحيوي والعلوم الصحيةالطب  رسيل تركي حمد آل شريم الدوسري  بنات -إدارة تعليم الخرج 

 MATERIALS SCIENCE MATS -50253-علم املواد اريج اياس علي بجوي  بنات -إدارة تعليم الرياض 

 COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS CBIO -82967-علم األحياء الحسابي واملعلوماتية الجوهرة بندر ابراهيم املفرج بنات -إدارة تعليم الرياض 

 ENERGY EGCH -61638-الطاقة  ايالف عبدهللا سعود بن معيقل بنات -إدارة تعليم الرياض 

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -72822-الروبوتات واألجهزة الذكية أملا محمد حمود الطريقي بنات -إدارة تعليم الرياض 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -71493-الطب الحيوي والعلوم الصحية آالء عبدالعزيز صالح الحناكى بنات -الرياض إدارة تعليم 

 EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES EAEV -47759-علوم األرض والبيئة تاله مرعي ابن عبدهللا املخلفي بنات -إدارة تعليم الرياض 

 ENERGY EGCH -75988-الطاقة  جنى سليمان سليم الريفي بنات -إدارة تعليم الرياض 

 EMBEDDED SYSTEMS EBED -67829-األنظمة املدمجة جود ابراهيم بن محمد الخراش ي بنات -إدارة تعليم الرياض 

 ENVIRONMENTAL ENGINEERING ENEV -66399-الهندسة البيئية جود اسامه محمد شقير بنات -إدارة تعليم الرياض 

 Biomedical Engineering ENBM -45586-الهندسة الطبية الحيوية جودي منيع عبدهللا املنيع بنات -إدارة تعليم الرياض 

 BIOCHEMISTRY BCHM -77607-الكيمياء الحيوية راما حمود قاعد العتيبي بنات -إدارة تعليم الرياض 

 EMBEDDED SYSTEMS EBED -62743-األنظمة املدمجة سهيله محمد سالم مرعي بنات -إدارة تعليم الرياض 



 

 

 رمز املشروع مجال املشروع ـة/اسم الطالب ادارة التعليم

 BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES BEHA -71111-العلوم االجتماعية و السلوكية فاطمه ايمن حسن خليفه بنات -إدارة تعليم الرياض 

 ENERGY EGPH -64113-الطاقة  بن عبيد الجبلي املطيري ملار فهد  بنات -إدارة تعليم الرياض 

 EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES EAEV -69483-علوم األرض والبيئة لينا بندر بن عيد الكنيدري الحربي بنات -إدارة تعليم الرياض 

 ENERGY EGCH -53034-الطاقة  ماريا غالب عبدهللا الغامدي بنات -إدارة تعليم الرياض 

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -82005-الروبوتات واألجهزة الذكية مهره عبدالرحمن يحى الز كري  بنات -إدارة تعليم الرياض 

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -67868-الروبوتات واألجهزة الذكية نوره محمد شايع املطرفي بنات -إدارة تعليم الرياض 

 MATERIALS SCIENCE MATS -70897-علم املواد هتون عبدهللا سليمان العنقري  بنات -تعليم الرياض إدارة 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -66188-الطب الحيوي والعلوم الصحية وريف خالد عبدالعزيز الهذيلي بنات -إدارة تعليم الرياض 

 MATERIALS SCIENCE MATS -43267-علم املواد مسفر الوادعييارا عبدهللا  بنات -إدارة تعليم الرياض 

 ENVIRONMENTAL ENGINEERING ENEV -71763-الهندسة البيئية أنس فواز ابراهيم عرفات بنين -إدارة تعليم الرياض 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -54788-الطب الحيوي والعلوم الصحية خليل حبيب بن خضر الشنقيطي بنين -إدارة تعليم الرياض 

 ENERGY EGCH -68387-الطاقة  سليمان وهدان سليمان القاض ي بنين -إدارة تعليم الرياض 

 PLANT SCIENCES PLNT -61071-علوم النبات  فيصل سعد عميش ضميا الغامدي بنين -إدارة تعليم الرياض 

 MICROBIOLOGY MCRO -60549-علم األحياء الدقيقة الخويطرفيصل عبدهللا بن سعد  بنين -إدارة تعليم الرياض 

 MATHEMATICS MATH -62487 -الرياضيات فيصل فادى حسن املال بنين -إدارة تعليم الرياض 

 ENERGY EGCH -70186-الطاقة  محمد ماجد منصور املرزوقي بنين -إدارة تعليم الرياض 

 MATERIALS SCIENCE MATS -42937-علم املواد فيدهمحمد هيثم موس ى  بنين -إدارة تعليم الرياض 



 

 

 رمز املشروع مجال املشروع اسم الطالب/ـة ادارة التعليم

 MATERIALS SCIENCE MATS -71333-علم املواد منصور ماجد منصور املرزوقي بنين -إدارة تعليم الرياض 

 ENERGY EGCH -70109-الطاقة  مهند بكر عمر العماري  بنين -إدارة تعليم الرياض 

 PLANT SCIENCES PLNT -54733-علوم النبات  يزن سعد بن محمد الفليح بنين -إدارة تعليم الرياض 

 SYSTEMS SOFTWARE SOFT -83108-نظم البرمجيات  مازن احمد راشد امللحم بنين -إدارة تعليم الزلفي 

 ENERGY EGCH -48265-الطاقة  أروى بطي بن عجمي العجمي بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 MATERIALS SCIENCE MATS -59232-علم املواد تاال سعد بن سعيد القحطاني بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 MATERIALS SCIENCE MATS -61769-علم املواد تهاني عادل فضل احمد بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -80481-الطب الحيوي والعلوم الصحية السنانجنى محمد بن عبداملنعم  بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 Biomedical Engineering ENBM -50992-الهندسة الطبية الحيوية خزامى ابراهيم بن محمد بن جردان بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 PHYSICS AND ASTRONOMY PHYS -74007-الفيزياء و الفلك دانه زياد بن عبدالرحمن البنعلي بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 ENERGY EGPH -79221-الطاقة  دانه زياد بن محمد الرقيطي بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 CHEMISTRY CHEM -60787-الكيمياء دالل بدر بن عبدهللا املحلفي السهلي بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 ENERGY EGPH -77658-الطاقة  ديما فهد ناصر الفضل بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 CHEMISTRY CHEM -60125-الكيمياء زهراء عبدالكريم بن عبدهللا حمود بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 CHEMISTRY CHEM -72334-الكيمياء سارة عصام بن محمد الزامل السليم بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 Transitional Medical Science TMED -45942-العلوم الطبية اإلنتقالية سلطانه عمر بن سعد العيس ى بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 ENERGY EGCH -52154-الطاقة  فاطمه حسن بن عبدهللا الشيخ بنات -إدارة تعليم الشرقية 



 

 

 رمز املشروع مجال املشروع ـة/اسم الطالب ادارة التعليم

 ENERGY EGCH -70174-الطاقة  لطيفة هشام عبدالرحمن الغنام بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES EAEV -7558-علوم األرض والبيئة ملار حسين بن مهدي الكاكا بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 ENERGY EGPH -58327-الطاقة  ملى عبدهللا بن حمد السيد بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 CHEMISTRY CHEM -55238-الكيمياء لين احمد بن خليفه امللحم بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 CHEMISTRY CHEM -55776-الكيمياء مريم علي بن حسين العبدالباقي بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 ENVIRONMENTAL ENGINEERING ENEV -67587-الهندسة البيئية ميمونة محمد بن معجب آل بالعال الشهراني بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES EAEV -72738-علوم األرض والبيئة نوره خالد عبدهللا الرويس بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 Biomedical Engineering ENBM -72015-الهندسة الطبية الحيوية يارا أحمد بن عبدهللا املغلوث بنات -إدارة تعليم الشرقية 

 CHEMISTRY CHEM -71198-الكيمياء احمد محمد يوسف الربيعه بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 PLANT SCIENCES PLNT -59437-علوم النبات  احمد مروان احمد بحيص ي بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -58124-الروبوتات واألجهزة الذكية الياس يوسف بن عبدهللا البطاط بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 SYSTEMS SOFTWARE SOFT -83848-نظم البرمجيات  حسين هاني بن علي آل سيف بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES EAEV -64994-علوم األرض والبيئة عبدالعزيز حسين بن علي الخليفه بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 ENERGY EGCH -67213-الطاقة  عبدهللا انور بن حسن الحمادات بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -67295-الطب الحيوي والعلوم الصحية عبدهللا خالد بن عبدالرحمن املطلق بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 CHEMISTRY CHEM -79641-الكيمياء عبدهللا عبدالعزيز بن محمد الغامدي بنين -تعليم الشرقية  إدارة

 MATERIALS SCIENCE MATS -59486-علم املواد علي حسن بن علي املرهون  بنين -إدارة تعليم الشرقية 



 

 

 رمز املشروع مجال املشروع اسم الطالب/ـة ادارة التعليم

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -8667-الروبوتات واألجهزة الذكية فاضل محمد بن محمد يونس بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY CELL -63907-علم األحياء الخلوية والجزيئية محمد فايز بن علي املال بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 ENGINEERING MECHANICS ENMC -67892-الهندسة امليكانيكية ناصر بن محمد القحطانيمحمد  بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 PHYSICS AND ASTRONOMY PHYS -51338-الفيزياء و الفلك مشاري عبدهللا بن محمد الدوسري  بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -81756-الحيوي والعلوم الصحيةالطب  وسام فهد عبداملعطي العواض ى القرش ي بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -82921-الطب الحيوي والعلوم الصحية يحي حسن علي الصومالي بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 PHYSICS AND ASTRONOMY PHYS -54703-الفيزياء و الفلك يوسف علي سعيد ابوالسعود بنين -إدارة تعليم الشرقية 

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -82162-الروبوتات واألجهزة الذكية محمد عبدالرحمن محمد ال سالم قحطاني بنين -إدارة تعليم الطائف 

 BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES BEHA -71704-العلوم االجتماعية و السلوكية أميره علي بن صالح العجالن بنات -إدارة تعليم القصيم 

 PLANT SCIENCES PLNT -73501-علوم النبات  رسيس عبدالعزيز بن ابراهيم الناصر بنات -إدارة تعليم القصيم 

 CHEMISTRY CHEM -68544-الكيمياء مريم عبدالعزيز سليمان الجطيلي بنات -إدارة تعليم القصيم 

 BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES BEHA -78126-العلوم االجتماعية و السلوكية درر يحي خضر املتحمي بنات -إدارة تعليم القنفذة 

 EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES EAEV -69398-علوم األرض والبيئة أرجوان أحمد علي باسلوم بنات -إدارة تعليم الليث 

 PLANT SCIENCES PLNT -39192-علوم النبات  عبدالحكيم النعيري منال حميد احمد ال  بنات -إدارة تعليم الليث 

 PHYSICS AND ASTRONOMY PHYS -71579-الفيزياء و الفلك راال فيصل عواد ابوسلمي بنات -إدارة تعليم املدينة املنورة 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -78009-الصحيةالطب الحيوي والعلوم  ردينة عبدهللا بن صالح الفوزان بنات -إدارة تعليم املدينة املنورة 

 ENVIRONMENTAL ENGINEERING ENEV -66322-الهندسة البيئية رونا منصور فيصل االحمدي بنات -إدارة تعليم املدينة املنورة 



 

 

 رمز املشروع مجال املشروع اسم الطالب/ـة ادارة التعليم

 COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS CBIO -59084-علم األحياء الحسابي واملعلوماتية سما بدر بن محمد الجنهي بنات -إدارة تعليم املدينة املنورة 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -70936-الطب الحيوي والعلوم الصحية غدير غازي بن حسن الحازمي بنات -إدارة تعليم املدينة املنورة 

 SYSTEMS SOFTWARE SOFT -72589-نظم البرمجيات  لبنى زين العابدين عبدهللا برزنجي بنات -املدينة املنورة إدارة تعليم 

 ENERGY EGCH -75241-الطاقة  ليان سامر بن مقبول شريف بنات -إدارة تعليم املدينة املنورة 

 BIOCHEMISTRY BCHM -25699-الكيمياء الحيوية عبدالغني حسين هادي العواجي بنين -إدارة تعليم املدينة املنورة 

 PLANT SCIENCES PLNT -20486-علوم النبات  مازن ناش ي رشيدان القعياني املطيري  بنين -إدارة تعليم املدينة املنورة 

 ENGINEERING MECHANICS ENMC -23316-الهندسة امليكانيكية محمد عبدالعزيز بن صالح العضيبي بنين -إدارة تعليم املذنب 

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -67131-الروبوتات واألجهزة الذكية ريناد مرعي محمد دحباش بنات -إدارة تعليم جازان 

 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY CELL -76139-علم األحياء الخلوية والجزيئية ميرا عالءالدين حمد صغير حكمي بنات -إدارة تعليم جازان 

 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY CELL -66591-علم األحياء الخلوية والجزيئية البتول هاشم محمد الحبش ي بنات -إدارة تعليم جدة 

 EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES EAEV -80445-علوم األرض والبيئة ايالف عصام غالب األهدل بنات -إدارة تعليم جدة 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -79548-الطب الحيوي والعلوم الصحية ايالن نايف سليمان سبحي بنات -إدارة تعليم جدة 

 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY CELL -66995-علم األحياء الخلوية والجزيئية ألين عمر صالح باحمران بنات -إدارة تعليم جدة 

 BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES BEHA -53485-العلوم االجتماعية و السلوكية تاله حسين طالل بخش بنات -إدارة تعليم جدة 

 Biomedical Engineering ENBM -75872-الهندسة الطبية الحيوية تاله محمد بن شاكر جالل بنات -إدارة تعليم جدة 

 Biomedical Engineering ENBM -79382-الهندسة الطبية الحيوية تاله محمد فيصل باجنيد بنات -إدارة تعليم جدة 

 SYSTEMS SOFTWARE SOFT -67391-نظم البرمجيات  جنى غسان احمدسزائي زكائي بنات -إدارة تعليم جدة 



 

 

 رمز املشروع مجال املشروع اسم الطالب/ـة ادارة التعليم

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -77016-الطب الحيوي والعلوم الصحية جوانا ماهر سفر العتيبي بنات -إدارة تعليم جدة 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -70247-الطب الحيوي والعلوم الصحية دانه علي صالح خفاجي بنات -إدارة تعليم جدة 

 MATERIALS SCIENCE MATS -60358-علم املواد دانه وحيد محمدسعيد باعامر بنات -إدارة تعليم جدة 

 ENGINEERING MECHANICS ENMC -58685-الهندسة امليكانيكية رتاج عبدالرحمن ضيف هللا السلمي بنات -إدارة تعليم جدة 

 COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS CBIO -61567-علم األحياء الحسابي واملعلوماتية رتال عماد عبدهللا فيده بنات -إدارة تعليم جدة 

 ENGINEERING MECHANICS ENMC -83839-الهندسة امليكانيكية عبداالله تركي العسيري رغد  بنات -إدارة تعليم جدة 

 ENGINEERING MECHANICS ENMC -21187-الهندسة امليكانيكية رفاء ماجد علي قنش ماجد علي قنش بنات -إدارة تعليم جدة 

 EMBEDDED SYSTEMS EBED -58449-األنظمة املدمجة ريماسه علي يوسف باخريبه بنات -إدارة تعليم جدة 

 COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS CBIO -79233-علم األحياء الحسابي واملعلوماتية زين حاتم اسماعيل كمال بنات -إدارة تعليم جدة 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -60482-الطب الحيوي والعلوم الصحية سلطانه بندر محمد آل مساعد بنات -إدارة تعليم جدة 

 COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS CBIO -73537-علم األحياء الحسابي واملعلوماتية الرا رائد جميل منقل بنات -إدارة تعليم جدة 

 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY CELL -41061-علم األحياء الخلوية والجزيئية لجين سالم بن طاهر الحطامي بنات -إدارة تعليم جدة 

 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY CELL -58482-علم األحياء الخلوية والجزيئية ليان فواز زامل الغيثي الشريف بنات -إدارة تعليم جدة 

 BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES BEHA -49864-العلوم االجتماعية و السلوكية مريم مدني الغازي الطيب بنات -إدارة تعليم جدة 

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -71519-الروبوتات واألجهزة الذكية ميرال فهد طاهر املرغالني بنات -إدارة تعليم جدة 

 ENERGY EGPH -80355-الطاقة  نوار أرشد بن مجتبي كدوائي بنات -إدارة تعليم جدة 

 ENGINEERING MECHANICS ENMC -73559-الهندسة امليكانيكية بن سلمي الرحيليهدوى ابراهيم  بنات -إدارة تعليم جدة 



 

 

 رمز املشروع مجال املشروع اسم الطالب/ـة ادارة التعليم

 ENERGY EGPH -82867-الطاقة  اسماعيل ابراهيم حامد صفراطه بنين -إدارة تعليم جدة 

 CHEMISTRY CHEM -59284-الكيمياء عمار ياسر محمد بابطين بنين -إدارة تعليم جدة 

 ENGINEERING MECHANICS ENMC -74619-الهندسة امليكانيكية فهد عادل علي الحازمي بنين -إدارة تعليم جدة 

 EMBEDDED SYSTEMS EBED -65344-األنظمة املدمجة يوسف صديق يوسف خوجه بنين -إدارة تعليم جدة 

 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY CELL -54408-علم األحياء الخلوية والجزيئية محمد ابن سعيد أبو داسرسعيد  بنين -إدارة تعليم سراة عبيدة 

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -82536-الروبوتات واألجهزة الذكية رسيل محمد بن ابراهيم املهنا بنات -إدارة تعليم شقراء 

 PHYSICS AND ASTRONOMY PHYS -49516-الفيزياء و الفلك فرحان الفيفيملى احمد  بنات -إدارة تعليم صبيا 

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -79558-الروبوتات واألجهزة الذكية وسام جابر محمد املالكى بنين -إدارة تعليم صبيا 

 ENVIRONMENTAL ENGINEERING ENEV -77591-البيئيةالهندسة  ندى عبدالرحمن محمد الهاجري القحطاني بنات -إدارة تعليم عسير 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -66939-الطب الحيوي والعلوم الصحية فارس حسين حمد آل البيد اليامي بنين -إدارة تعليم عسير 

 MATERIALS SCIENCE MATS -36384-علم املواد نايف علي مفلح القحطاني بنين -إدارة تعليم عسير 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -76255-الطب الحيوي والعلوم الصحية اسراء عرفه ابن حسن الشرقاوي  بنات -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -63806-الطب الحيوي والعلوم الصحية جود دخيل هللا عبدهللا الذبياني بنات -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 ENERGY EGPH -83192-الطاقة  جورى عبدهللا بن مبارك ال ناصر الزهراني بنات -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES BEHA -67048-العلوم االجتماعية و السلوكية رقية عبدالقادر بن عبدالرحمن فطاني بنات -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 SYSTEMS SOFTWARE SOFT -63653-نظم البرمجيات  غالية عصام بن ابوالخير سمارن  بنات -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -76412-الطب الحيوي والعلوم الصحية ليان زاهد ذاكرالهى شهرةالهى بنات -إدارة تعليم مكة املكرمة 



 

 

 رمز املشروع مجال املشروع الطالب/ـةاسم  ادارة التعليم

 ENERGY EGCH -81125-الطاقة  مريم فارس سليمان الهاشمي االمير بنات -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES BMED -72432-الطب الحيوي والعلوم الصحية مودة عمر محمد علي بنات -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 PHYSICS AND ASTRONOMY PHYS -73286-الفيزياء و الفلك ميمونة فائق بن فاروق فطانى بنات -تعليم مكة املكرمة إدارة 

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -57564-الروبوتات واألجهزة الذكية نور مشعل ابراهيم النعيمي الحساني بنات -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -45131-الروبوتات واألجهزة الذكية ابراهيم عادل عبدهللا املغربي بنين -املكرمة  إدارة تعليم مكة

 CHEMISTRY CHEM -73664-الكيمياء انس ابراهيم بن عبدالحميد بخارى  بنين -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 SYSTEMS SOFTWARE SOFT -41453-نظم البرمجيات  عبدهللا جابر حمديعبداالله  بنين -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 EMBEDDED SYSTEMS EBED -60995-األنظمة املدمجة عبداالله محمد عبدالرحمن بن رعيدان بنين -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 EMBEDDED SYSTEMS EBED -49843-األنظمة املدمجة عبدهللا محمد احمد الصبري  بنين -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 PLANT SCIENCES PLNT -37108-علوم النبات  عمر شامي مطاعن شيبه بنين -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES ROBO -16093-الروبوتات واألجهزة الذكية محمد شاكر عبدالرحمن عبدالرحمن الشريف بنين -إدارة تعليم مكة املكرمة 

 PHYSICS AND ASTRONOMY PHYS -51891-الفيزياء و الفلك رحاب عبدهللا بن جعفر املكرمي بنات -إدارة تعليم نجران 

 EMBEDDED SYSTEMS EBED -21024-األنظمة املدمجة الحسن عبدهللا بن علي اليامي بنين -إدارة تعليم نجران 

 MATERIALS SCIENCE MATS -17919-علم املواد الياميمحمد سلطان بن علي ال حابس  بنين -إدارة تعليم نجران 

 CHEMISTRY CHEM -12932-الكيمياء جوان معاذ بن عمر زللي بنات -إدارة تعليم ينبع 

 PHYSICS AND ASTRONOMY PHYS -83758-الفيزياء و الفلك زياد محمد احمد الغامدي بنين -إدارة تعليم ينبع 

 PLANT SCIENCES PLNT -78783-علوم النبات  عبدامللك انور محمدسراج خان بنين -إدارة تعليم ينبع 

 


