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 الجهة المنظمة عن الجائزة  نبذة مركزال الكلية اسم الطالبة م

 نورة خالد الرميح  1

التصاميم 
 والفنون 

 األول
المركز األول بالميدالية 

على  الذهبية  المهارات
 مستوى منطقة الرياض

المؤسسة العامة للتدريب 
 التقني والمهني

المركز الثاني بالميدالية  الثاني رؤى عبدالرحمن المحسن  2
الفضية  في مسابقة  

في المهارات على 
 مستوى منطقة الرياض

المؤسسة العامة للتدريب 
 الثاني نوف براهيم القحطاني  3 التقني والمهني

 ااألول عثمان  الجريد  رغد  4

المركز األول على 
مستوى المملكة  تعزيز 

االنتماء الوطني لدى 
الشباب والشابات من 
خالل وسائل التواصل 

 االجتماعي "

جامعة الملك خالد على 
 مستوى جامعات الرياض  

 نوف توفيق  المطيري 5
التمريض 

 الثامن طالبة امتياز  

المركز الثامن في عرض 
االبحاث العلمية في 
المؤتمر التخصصات 

في الحرص  2019الصحية 
 الوطني 

جامعة الملك سعود بن 
عبدالعزيز للعلوم الصحية 

على مستوى جامعات 
 المملكة

 نائلة وسيم رشيد القحص  6
الطب 
 العاشر البشري

المركز العاشر بمسار 
الملصقات البحثية عن 
بحث )أثر البيئة الدراسية 
على مستوى الطالب 
األكاديمي في كلية 
الطب  بجامعة األميرة 

 نورة (

جامعة الملك سعود بن 
عبدالعزيز للعلوم الصحية 

على مستوى جامعات 
 المملكة 

 سالم الهالبي  بشاير 7
طب 

 األسنان 
 األول

مسابقة المركز األول في 
( wax upنحت الشمع )

بمؤتمر التخصصات 
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جامعة الملك سعود بن 
عبدالعزيز للكليات الصحية 

على مستوى منطقة 
 الرياض 



 

 

 

 سارة سعد الرشيدي 8

كلية 
الخدمة 

 االجتماعية 
 الثاني

المركز الثاني في محور 
البحث العلمي "واقع 

وسائل التواصل 
االجتماعي في المملكة 

 العربية السعودية " 

جامعة الملك خالد على 
 مستوى الجامعات 

 سارة محمد البشير  9

التصاميم 
 والفنون 

 األول

المركز األول في مسابقة 
: محور أفضل موشن 

جرافيك توعوي.. ترشيد 
استخدام وسائل التواصل 

االجتماعي "عن فلم 
 بهارات

جامعة الملك خالد على 
 مستوى الجامعات 

 الهنوف عيضة  الزايدي  10

 لجين سعود الدريس  11

 الجوهره سلطان  الشنيفي  12

 رغد عبدالله الربيش  13

 خوله مبارك الدوسري  14

 شادن احمد الشيخ  15

التصاميم 
 الثاني والفنون 

المركز الثاني في 
مسابقة: محور أفضل 

 توعوي.موشن جرافيك 
ترشيد استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي "عن 
 فلم بلد السالم 

جامعة الملك خالد على 
 مستوى الجامعات 

 مجدلين خالد الحربي  16

 اروى عبدالمحسن بن غيث 17

 لطيفه عبدالله الحسن  18

التصاميم 
 الثالث والفنون

المركز الثالث في 
محور البحث مسابقة 

العلمي "محور أفضل 
سناب توعوي " عن فلم 

 حضن األم  

جامعة الملك خالد على 
 مستوى الجامعات 

 ساره محمد البشير  19

 رهف فهد الشثري  20

 شهد خالد  المشوح  21

 سحر احمد حميد 22

 مرام جمال علي 23

 األول الصيدلة 

المركز األول في مسابقة 
المهارات اإلكلينيكية 

ضمن فعاليات الملتقي 
العلمي الثاني للجمعية 

الصيدلية السعودية 
 ( 2019)سيفا

على مستوى جامعات 
المملكة بفندق الريتر 

 كارلتون جدة 

 سارة تيسير نوفل 24

 منال عبدالله  الجهني  25

 

 



 

 

 

 ديم إبراهيم الربدي 26
اإلدارة 
 واألعمال

 األول

المركز األول في       -1
مسابقة تحدي محاور 

التابع لمركز الحوار 
الوطني في ملتقى 

 3الوسطية  سفراء

جامعة طيبة في المدينة 
المنورة على مستوى 

 الجامعات

 ديم إبراهيم الربدي 27
اإلدارة 
 واألعمال

 األول

المركز األول       -2
كأفضل مجموعة في 

 3الوسطية برنامج سفراء 
جامعة  30على مستوي 

  مشاركة وكلية

جامعة طيبة في المدينة 
المنورة على مستوى 

 الجامعات

المركز الثاني في سباق  الثاني العلوم  نور بشار خانجي  28
 السرعة 

جامعة دار الحكمة على 
 مستوى كليات الجامعات

 اللغات  الهام كسناوي 29

 األول

المركز األول في سباق 
تتابع في دورة األلعاب 

الرياضية السنوية 
 الجامعية 

 أسماء عبدالرحمن الشهري 30
الخدمة 

 االجتماعية 

 زينب علي يوسف 31

علوم 
الحاسب 

 والمعلومات 
 المركز الثاني بالبلياردو الثاني

 الثالث الصيدلة عفاف عبدالله الشهري 32

في المركز الثالث       -1
مسابقة الصيدلي الخارقة 

ابتكار استشعار   عن
البكتريا في العناية 

المعينة على مستوى 
     ،6 صيادلة المملكة

  (41الفوز في )       -2

في مسابقة هاكثون 
  االلكتروني التعلم

الجمعية السعودية 
لتثقيف الدوائي على 

مستوي جامعات 
 المملكة 

 

 

 



 

 

 

 الثالث الصيدلة لمى تركي الجعيد 33

المركز الثالث في 
مسابقة الصيدلي الخارقة 

عن  ابتكار استشعار 
البكتريا في العناية 

المعينة على مستوى 
 6صيادلة المملكة 

الجمعية السعودية 
لتثقيف الدوائي على 

مستوي جامعات 
 المملكة 

 اللغات أسماء فوزي الشريف 34

كأس 
 الدوري
 األول

كأس الدوري المركز 
تيتانيوم لكرة األول )فريق 

السلة( في دورة األلعاب 
الدورية الرياضية السنوية 
الجامعية التاسعة للسنة 

 الثانية على التوالي

( جامعات 9على مستوى )
في المملكة بجامعة دار 

 الحكمة

 اللغات العنود القحطاني 35
 العلوم نوربشار خانجي 36
 اللغات  الهام عبدالله  كسناوي 37

 مارية بهلول 38

علوم 
الحاسب 

 والمعلومات
 رزان محمد بن خضير  39

 المجتمع

 الثالث

( بالمركز 20فوز فريق )
الثالث في مسابقة 

هاكثون التعلم 
االلكتروني بمشروعهن ) 
عون ( وهو تطبيق يطبق 

بهدف التواصل مع 
 المكفوفين 

هاكثون التعلم 
 االلكتروني الثاني

 رزان عبدالله العثيمين 40

 رانيا عبدالله الكريري 41

 تماضر واصل الخضيري 42

 غادة حسين الدويغري  43

 عائشة عثوان القرني 44 اللغات

 شريفة سعيد العامر 45

 مشاعل صالح  السنيدي 46

 الثاني اللغات

المركز الثاني في 
مسابقة التحريرية 

الشفهية بجامعة االمير 
 سلطان

األمير سلطان جامعة 
على مستوى الجامعات 

 في المملكة

 هياء خالد المهنا 47

 لولوه عبدالحليم الشطيب 48

 عبير وليد  آل الشيخ 49

 

 

 

 

 



 

 

 

 هوازن محمد الدوسري 50

علوم 
الحاسب 

 والمعلومات 

 األول
المركز االول  في 

مسابقة نجوم المسرح 
 فرع التمثيل واالداء

نورة على  جامعة األميرة
مستوى الجامعات في 

 المملكة

 بشايرعلي العيسى 51

 نوف خالد الموح 52

 سارة عبدالعزيز الحويفر 53

 أسماء مسفر  الغامدي 54

 أسماء غصاب العنزي 55

 نجد عبدالله الربيع 56

 رهف فهد بن سعيد 57

 جميلة  مصلح العمري 58

 حسن الرويليريم  59

 نورة فهد النفيسة  60

 صالحة كميد 61

معهد اللغة 
العربية 

للناطقات 
 بغبرها 

 ماريا م مهدي ميرآتو 62

 نحيمة ماونتول فينفينغ 63

 سارة فاطمة 64

 فاطمة حامد 65

 عائشة أكيم 66

 أمل حياة سارو 67

 جويا جاكسون 68

 لمى سمحان الدوسري  69

 األول اللغات

المركز األول في مسابقة 
نجوم المسرح فرع 
التأليف المسرحي 
 مجموعة نيوثيارترو

جامعة األميرة نورة على 
مستوى الجامعات في 

 المملكة

 نورة سعد الربيع  70

 حصة سليمان   العتيبي   71

 لولوة عواض الحربي 72

 محمد فضيلة عبدالرحمن 73

 الثاني اآلداب  لطيفة محمد الموسى  74

المركز الثاني  في 
مسابقة نجوم المسرح 
فرع ا تأليف النصوص 

 المسرحية

جامعة األميرة نورة على 
مستوى الجامعات في 

 المملكة

 

 



 

 

 

 

 حصة عبدالله السبيعي  75

طب 
 الثاني األسنان

المركز الثاني في 
مسابقة فعاليات مؤتمر 

القصيم الحادي عشر 
 على مستوى المملكة  

 جامعة القصيم
 أميرة خالد الخضير  76

 وجدان زايد العتيبي  77

 هاجر نعمان البشر  78

 أروى سالم القثمي 79

االدارة 
 واالعمال

 األول

المركز األول في مسابقة 
طاقة االبتكار بتعاون ما 

بين جامعة الملك عبدالله 
والشركة السعودية 

 للكهرباء

الشركة السعودية 
 للكهرباء

 شهد فالح الفالح 80

 الثاني

المركز الثاني في 
مسابقة طاقة االبتكار 
بتعاون ما بين جامعة 

الملك عبدالله والشركة 
 السعودية للكهرباء

السعودية الشركة 
 ريم فهد العبد الكريم 81 للكهرباء

 الثالث نوف بندر العيسى 82
المركز الثالث في مشروع 
سارع )تطبيق اإللكتروني 

 لقراءة عدادات الكهرباء(

الشركة السعودية 
 للكهرباء

 شهد عبدالله المحيشر 83
االدارة 
 واالعمال

 الثاني

المركز الثاني في بطولة 
المملكة المفتوحة 

للريشة  الطائرة  الفئة 
الفردية على مستوي 

 المملكة

 االتحاد الرياضي السعودي 

 شذى صالح المطيري 84
اإلدارة 
 واألعمال

 األول

المركز األول في بطولة 
المملكة المفتوحة 
الريشة الطائرة الفئة 

الزوجية على مستوي 
 المملكة

 االتحاد الرياضي السعودي 
 الصيدلة أبو حريشسعود رنا  85

 

 



 

 

 

 األول الصيدلة أبو حريش سعود رنا 86

المركز األول في بطولة 
المملكة المفتوحة 

بكأس وميدالية الريشة 
 الطائرة الفئة الفردية 

 االتحاد الرياضي السعودي 

 ريوف خالد يوسف 87

الصحة 
وعلوم 
 التأهيل

 األول

المركز األول في الندوة 
السنوية البحثية الثالث 
عشر في مدينة الملك 

فهد الطبية على 
 مستوى جامعات الرياض 

 مدينة الملك فهد الطبية
 نجالء حسن الشهري 88

 مشاعل عبدالله الشهري 89

 مودة أحمد الصبان  90
التصاميم 
 والفنون

 الثاني
 المركز الثاني في هاكثون

 االبتكار الصحي 

ومدينة  MITجامعة 
الملك عبدالعزيز للعلوم 

 والتقنية 

المركز األول في هاكثون  األول رحيق الزهراني  91
 واعد مبادرة أرامكو 

 شركة أرامكو السعودية 

 مالك عالي  المطيري 92

الطب 
 الثاني البشري

المركز الثاني ألفضل 
ثاني عرض للملصقات 
في المؤتمر الدولي 
لطب األسرة والرعاية 

 2019الصحية المنزلية 

مدينة األمير سلطان 
 الطبية العسكرية

93 
حليمه إبراهيم محمد 

 الصومالي

 هياء فهد علي العرفج 94

 ريما سعيد مسفر الزهراني 95

 شهد فهد غزاي العتيبي 96

 نورة الحربي  97

 األول العلوم 

المركز األول في مسابقة 
مشاريع التخرج للطالب 

وطالبات أقسام الرياضيات 
 لجامعات منطقة الرياض

الجمعية السعودية 
للعلوم الرياضية )جسر( 

 في جامعة الملك سعود 

 كفاء العتيبي  98

 هدى عوض  99

 نورة الهدى البجر 100

 الثالث العلوم

المركز الثالث في 
مسابقة مشاريع التخرج 

أقسام للطالب وطالبات 
الرياضيات لجامعات 

 منطقة الرياض

الجمعية السعودية 
للعلوم الرياضية )جسر( 

 في جامعة الملك سعود 

 كفى ياسر  الزعبوطي 101

 أمجاد بندر الزغبي 102

 

 



 

 

 

 حصة اللحيدان  103

علوم 
الحاسب 

 والمعلومات

المركز الثاني في تحدي  الثاني
 KAUSTSTEAMاالبتكار 

ضمن فريق )كيور( والذي 
يعمل علي تجميع األدوية 
من المنازل مقابل نقاط 
صالحة لالستعمال التجاري 
وتوزيعها على مقدمين 
الخدمات الصحية وهيئات 
اإلغاثة في مجال تحسين 

 جودة الحياة

على مستوى جامعات 
 المملكة 

 شهد فالح الفالح  104
االدارة 

 واالعمال

 الخامس العلوم عكفهأروى علي عميش  105

المركز الخامس في برنامج 
والذي  3سفراء الوسطية 

نظمته جامعة طيبة بالمدينة 
 المنورة.

جامعة طيبة بالمدينة المنورة 
على مستوى جامعات 

 المملكة

 ديم إبراهيم عبدالله الربدي 106
اإلدارة 

 واألعمال
 نورة حسن إبراهيم الرعيدي 107

علوم 
الحاسب 

 والمعلومات

 غيداء عبدالرزاق ابراهيم 108

 أريج صالح زوبع الشمري 109

 سلمى عبدالله الفعيم 110

 نورة محمد  111

 الرشيدي 112

 ساره سعد الراشد 113

 اشجان راشد الغرير 114

 اللغات

 مجد علي االسمري 115

  مي نياف العتيبي 116

 لمى هادي الدغيلبي 117

 حنين عبدالعزيز الشمراني 118

 لينا محمد المصري 119

 أمواج صالح  الشمري 120

 عهد فيحان الشلوي 121

 رهف فهد الجديد 122

 دعد عبدالله الكردي 123

 



 

 

 

 

الخدمة  سارا عبدالله بن صليهم 124
 االجتماعية

برنامج  المركز الخامس في
والذي نظمته  3سفراء الوسطية 

 جامعة طيبة بالمدينة المنورة.

جامعة طيبة بالمدينة المنورة 
 على مستوى جامعات المملكة

 شهد مساعد العنزي 125
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 العلوم
 نوف خالد القحطاني 127

 لطيفه صالح المواش 128

 سمية مرعي العفاري 129

 فاديه ذياب العنزي 130
التصاميم 
 والفنون

 نورة راشد الغرير 131
 الهندسة
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 رغد عثمان عبدالعزيز الجريد 133
التصاميم 
 والفنون

المركز الرابع في مسابقة  
أفضل توعوي لطالب وطالبات 

هـ/    1440الجامعات والكليات لعام ـ
 م2010

 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

 التربية  غدير أحمد فقيهي 134
 اللغات  أشواق صالح عبدالله الجابر 135

136 
ديمه أحمد عبدالعزيز 

 الملحم

الخدمة 
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139 
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 الهندسة

المركز الثالث في نهائيات 
األولمبياد العالمي للروبوتات 

(WRO2019 )  على مستوى
 المملكة
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