
 

 
 
 

 2021لعام  الجوائز المحلية

 الجهة المنظمة عن الجائزة  نبذة المركز الكلية اسم الطالبة م

كلية  سحر زكريا الحديثي 1
التصاميم 
 والفنون

شهادة نموذج صناعي) ربوتات  اختراع براءة
 إنقاذ(

الهيئة السعودية 
 رغد خالد العبود 2 للملكية الفكرية

3 
شوق احمد 

 الرويسان

ة كلي
 التمريض 

 الثالث

الفوز بالمركز الثالث بمسابقة 
يات دتمكني للشابات السعو

رائدات األعمال بالتعاون مع شركة 
 إنجاز السعودية 

 إنجاز السعودية

4 
روان احمد 
 الرويسان

 كلية اللغات

5 
نوف سلطان 

 الزلفي 

كلية 
المجتمع 
)الكلية 

 التطبيقية(

6 
روان سعيد 

 الدوسري

دمة كلية الخ
 االجتماعية 

7 
رند ضيف الله 

 الحارثي 

كلية علوم 
الحاسب 

 والمعلومات

8 
هند عبدالمحسن 

 سلمان

كلية علوم 
الحاسب و 
 المعلومات

9 
الهنوف سليمان 

 النمر 

كلية 
المجتمع 
)الكلية 

 التطبيقية(

10 
نجالء عبدالله 

 العتيبي

كلية 
 التمريض

11 
ِهتاف خالد 
 العويس 

ية العلوم كل
 كيمياء  -

 مها خالد السليم  12
كلية 

 نورة مسابقة في المركز األول األول الهندسة
 التقني لإلبداع

عمادة شؤون 
المكتبات برعاية 
 أكاديمية )نسيج(

13 
سارة نواف 

 الدويش

كلية العلوم 
العلوم  -

 الرياضية
 نورة مسابقة في المركز الثاني الثاني

 لإلبداع التقني

شؤون  عمادة
المكتبات برعاية 
 أكاديمية )نسيج(

14 
سارة أحمد 

 الزهراني

كلية 
 نورة مسابقة في المركز الثالث الثالث التمريض

 التقني لإلبداع

عمادة شؤون 
المكتبات برعاية 
 أكاديمية )نسيج(

كلية  شموخ التميمي   15
المركز األول في بطولة الطائرات  األول الهندسة

 الالسلكية للسيدات

إلتحاد السعودي ا
للرياضات الالسلكية 

والتحكم عن بعد 
 والروبوت )تحكم(

 

 



 

 

 

كلية  الهنوف الشهراني   16
المركز الثاني في بطولة الطائرات  الثاني الهندسة

 الالسلكية للسيدات

اإلتحاد السعودي 
للرياضات الالسلكية 

والتحكم عن 
 والروبوت بعد
    (تحكم)

17 
رغد علي 
 القحطاني

كلية 
المجتمع 
)الكلية 

 التطبيقية(

الحزام 
 االتحاد السعودي الحزام األصفر في الجودو األصفر

18 
لينه محمد 

 الدماعين
                 األول كلية التربية

G20forAll                

وزارة التعليم 
بالتعاون مع وزارة 

 الثقافة

19 
شادن فهد  

 الرويضان

كلية 
التصاميم 
 والفنون

 السعودية الهيئة  براءة اختراع  ختراعبراءة ا
 الفكرية للملكية

20 
شهد علي 

 الخليفة

كلية 
التصاميم 
 والفنون

شهادات  - 3
نموذج 
 صناعي

ثالث شهادات نموذج صناعي من 
الهيئة السعودية للملكية 

 الفكرية

الهيئة السعودية 
  للملكية الفكرية

21 
جود علي 
 الزهراني

كلية 
ز الثالث )الميدالية البرونزية( المرك الثالث الهندسة

 21في بطولة فيفا 
االتحاد الرياضي 

 للجامعات السعودية

22 
ريما عبدالعزيز 

 التويجري

كلية 
تحدي نون بمنصة  -المركز األول  األول الهندسة

 فكرة

الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة 
 )منشآت(

 حصة حمد الشنيبر 23

24 
شهد يحي 
 القحطاني

25 
سارا احمد 
 السلمان

 جواهر خالد الرشيد 26

 شريفه خالد رشيد 27

 نهى ناصر العود 28

29 
جنان سعود 

 الحديثي

30 
رهف علي آل 

 منصور

كلية 
المركز األول في بطولة السيدات  األول الهندسة

 الثانية للسيارات الالسلكية

االتحاد السعودي 
 للرياضات

سلكية والتحكم الال
عن بعد والروبوت 

 )تحكم(

31 
بسمة خالد 

 المقرن
كلية اإلدارة 

 األول واألعمال
الحصول على المركز األول في 
مسابقة تحدي المشاريع لطلبة 

 الجامعات السعودية

معهد إدارة    
 المشاريع 

 امل البران 32

 لولوة الشرهان   33

 روان القحطاني 34

 

 



 

 

 

35 
ثير طالل أ

 الشمري

كلية الخدمة 
 الثاني االجتماعية 

الجائزة الثانية للتميز في البحث 
العلمي في جائزة الجمعية 

 السعودية للدراسات االجتماعية

الجمعية السعودية 
 للدراسات االجتماعية

36 
أمل سعود 

 النفيعي

37 
حنان محمد 

 الشعالن

38 
رحاب جنيد 

 وشيلي

 بالخير عبير علي 39

 في جهز المطيري 40

41 
منال عبدالعزيز 

 العقيل

 نورة علي العمري 42

43 
هدى ناصر 

 الشمري

44 
هند عبدالمحسن 

 العتيبي

45 
هيلة محمد 

 النوافل

 أثير سعود العنبري 46

كلية الخدمة 
 الثالث االجتماعية 

الجائزة الثالثة للتميز في البحث 
علمي في جائزة الجمعية ال

 السعودية للدراسات االجتماعية

الجمعية السعودية 
 للدراسات االجتماعية

47 
نوف منصور 

 المنصوف

48 
موضي ابراهيم 

 الشايع

49 
نوره عبدالرحمن 

 السالم

50 
شوق مطلق 

 الدسم

 هياء فهد الزابن 51

52 
شهد عبدالله 

 الحربي

53 
ابوبكر اصاله 

 فقيهي

54 
شهد سعد 

 المبيريك

55 
مرام رسمي 
 الفي الهيري

56 
نوره منصور 

 االحمد

 غدير رجاء الحربي 57

58 
سلمى حسن 

 السفياني

59 
شوق ابراهيم 

 العنزي

 



 

 

 

60 
سارة عبدالرحمن 

 بن جمحان 
 األول كلية اآلداب

(كجم في 6.3المركز األول بوزن )
بطولة )التايكوندو النسائية 
 األولى للكاروقي( في جدة

االتحاد السعودي 
 للتايكوندو

61 
 مبارك ريما  

 الدعيلج

كلية 
 الهندسة

 األول
المركز األول في هاكثون برنامج 

ساهم لالبتكار وريادة األعمال 
 االجتماعية

مؤسسة الملك خالد 
بالتعاون مع مركز 

 دعم وتطوير األعمال

62 
 هدف ندى  

 السنتلي

كلية اإلدارة 
 واألعمال

63 
الرا عبدالله 
 القحطاني

كلية اإلدارة 
 واألعمال

64 
مرام صالح بن 

 جبير

كلية العلوم 
قسم  -

 األحياء

 نجد محمد بن زيد 65

كلية علوم 
الحاسب 

 والمعلومات

66 
جود عبدالله 

 هاشم

كلية اإلدارة 
 واألعمال

 الثاني
هاكثون برنامج المركز الثاني في 

ساهم لالبتكار وريادة األعمال 
 االجتماعية

مؤسسة الملك خالد 
بالتعاون مع مركز 

 دعم وتطوير األعمال

 جود ناصر العريفي 67
كلية اإلدارة 

 واألعمال

68 
وجدان علي 

 العمري

كلية 
التصاميم 
 والفنون

69 
جميلة محمد 
 هادي هزازي

 كلية اللغات

70 
 رند ضيف الله

 الحارثي

كلية علوم 
الحاسب 

 والمعلومات

71 
مشاعل مالقي 

 الصامل
 كلية العلوم

 الثالث
المركز الثالث في هاكثون برنامج 

ساهم لالبتكار وريادة األعمال 
 االجتماعية

مؤسسة الملك خالد 
بالتعاون مع مركز 

 دعم وتطوير األعمال

 نواير خالد السعيد 72
كلية اإلدارة 

 واألعمال

73 
راما تيسير 
 الشدوخي

كلية اإلدارة 
 واألعمال

 بشاير خالد العريض 74

كلية علوم 
الحاسب 

 والمعلومات

75 
ألطاف يحيى 

 سيالن

كلية العلوم 
 أحياء -

 ريما فواز سويدان  76
كلية 

 الهندسة
 األول

المركز األول في تحدي تطبيقات 
 Smartالفضاء ضمن فريق 

Satellite هي من القصيم, و
مسابقة يقوم فيها المشاركون 

بحل تحديات ومشاكل تواجه 
 شركة الفضاء ناسا

الهيئة           
السعودية للفضاء           

تحت إشراف وكالة 
 كلية العلوم نجود خالد المري 77 الفضاء الدولية )ناسا(

 

 



 

 

 

78 
وريف سليمان 

 الشهراني

كلية 
 األول الهندسة

تطبيقات المركز األول في تحدي 
من  WRMالفضاء ضمن فريق 

أبها, وهي مسابقة يقوم فيها 
المشاركون بحل تحديات ومشاكل 

 تواجه شركة الفضاء ناسا

الهيئة           
السعودية للفضاء           

تحت إشراف وكالة 
 الفضاء الدولية )ناسا(

79 
ريما أحمد 
كلية  الجريفاني 

ون المركز الخامس في هاكث الخامس الهندسة
 جمعية إنسان جمعية إنسان لالبتكار

80 
ديما أحمد 
 الجريفاني 

 نورة ناصر المقبل 81
كلية اإلدارة 

 األول واألعمال
المركز األول في برنامج مبتكرون 
النسخة الرابعة ضمن فريق شركة 

 )رفاهية( لتطبيقات الهايبرد

بنك الجزيرة بالتعاون 
مع تيك شوب 

 السعودية

82 
 ريناد سعيد

 العدالة

كلية اإلدارة 
 الثاني واألعمال

المركز الثاني في برنامج  
مبتكرون النسخة الرابعة ضمن 

( Childcareفريق شركة )
 لتطبيقات الهايبرد

بنك الجزيرة بالتعاون 
مع تيك شوب 

 السعودية

83 
أمجاد صالح  

 الحميد

كلية 
 الثاني الهندسة

المركز الثاني على مستوى 
لمياً فريق عا 337المملكة والـ

Demons     في مسابقة
IEEEXtreme 15.0  من فرع

 الطالبي   IEEEمنظمة 

 IEEE 84 
جمانه عبدالله 

 الشهري

 لما فهد الحماد 85

86 
بشرى عبدالله 

 األلمعي

كلية 
 الثالث الهندسة

المركز الثالث على مستوى 
عالمياً فريق  341المملكة والـ

Thunderstorm    في مسابقة 
IEEEXtreme 15.0  من فرع

 الطالبي   IEEEمنظمة 

IEEE 87 ريم علي البراك 

88 
ساره عبدالله 

 العمران

89 
الغال عبدالعزيز 

كلية  الداوود
 الرابع الهندسة

المركز الرابع على مستوى 
عالمياً فريق  350المملكة والـ

ProgrammersGang  في
 IEEEXtreme 15.0مسابقة    

 الطالبي   IEEEنظمة من فرع م

IEEE 
90 

دارين عبدالكريم 
 السحيباني

91 
سديم سعيد 

 الشهراني

كلية 
 الخامس الهندسة

المركز الخامس على مستوى 
عالمياً فريق  351المملكة والـ

FIREWORKS     في مسابقة
IEEEXtreme 15.0  من فرع

 الطالبي   IEEEمنظمة 

IEEE 92 
سلوى محمد 

 القحطاني

93 
هيام عبدالعزيز 

 الدريويش

 

 

 

 

 



 

 

 

94 
حصه فالح 
 القحطاني

كلية 
 السابع الهندسة

المركز السابع على مستوى 
عالمياً فريق  431المملكة والـ
Royals     في مسابقة

IEEEXtreme 15.0  من فرع
 الطالبي   IEEEمنظمة 

IEEE 95 سما فهد العرفج 

96 
شهد عبدالعزيز 

 المحارفي

 جنان صخر الحربش 97

كلية 
 الهندسة

الخامس 
 والثالثون

على مستوى  35المركز الـ
عالمياً فريق  1974المملكة والـ

ElectroOInfinity     في مسابقة
IEEEXtreme 15.0  من فرع

 الطالبي   IEEEمنظمة 

IEEE 
 يارا خالد الجبير 98

99 
حنان محمد 

كلية  األنصاري
 الهندسة

التاسع 
 نوالخمسو

على مستوى  59المركز الـ
عالمياً فريق  3671المملكة والـ
SHR     في مسابقة

IEEEXtreme 15.0  من فرع
 الطالبي   IEEEمنظمة 

IEEE 
 رغد جابر الحقباني 100

101 
شروق ناصر 

 الحميد

 األول كلية اآلداب

الفوز بالمركز األول على مستوى 
مدينة الرياض والتأهل في 

تحدي تطبيقات مسابقة هاكثون 
 الفضاء الدولية

الهيئة السعودية      
للفضاء تحت إشراف 
وكالة الفضاء الدولية 

 )ناسا(

102 
ميمونه عبد الله 

 الزامل

103 
غيوض عبدالكريم 

 الظفيري

 نهى ناصر العود 104

كلية 
 الثالث الهندسة

الفوز بالمركز الثالث بمسابقة 
تحدي الصناعة بمشروع )قاعدة 

انات تحتوي على جميع اآلالت بي
الموجودة في مصانع المملكة 
للتأجير واالستئجار( ضمن فريق 

R&B 

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية بالتعاون مع 

 منشآت

105 
شذى محمد 

 الشهيل

 لينا أحمد المقحم 106

107 
الهنوف سليمان 

 النمر 

الكلية 
التطبيقية 

)كلية 
 المجتمع( 

ز بالمركز الثالث في تحدي الفو الثالث
 فطور فارس ضمن فريق

وزارة السياحة 
بالتعاون مع منشآت 

 وفطور فارس

 امنة فاروق ميمن  108

 الثاني كلية اآلداب

المركز الثاني في بطولة الكاراتيه 
الرياضي, ضمن منافسات الكاتا 
الجماعي التي ينظمها االتحاد 
الرياضي للجامعات السعودية 

 2021ي الثاني لعام للموسم الرياض
 م 

االتحاد الرياضي 
للجامعات السعودية 

جامعة األعمال -
 والتكنلوجيا في جدة

 رشدى ذاكر نايك 109

110 
هادية شكيل 
 احمد انصاري

111 
هتاف عبد الله  

 السلطان
 الثاني كلية اآلداب

الفوز بالمركز الثاني )الميدالية 
الفضية( في مسابقة االتحاد 

 الرياضي للجامعات السعودية  

االتحاد الرياضي  
 للجامعات السعودية

 

 

 

 



 

 

 

112 
ريم عبدالله 

 القحطاني

 الرابع كلية الصيدلة

الفوز بالمركز الرابع في المؤتمر 
الدولي الثالث: المعرفة والمهارة 

سموم والقدرة للصيدلة وال
KSAPT2022  

المؤتمر الدولي 
الثالث: المعرفة 

والمهارة والقدرة 
للصيدلة والسموم 

KSAPT2021  

113 
سديم محمد 

 الزايدي

114 
شهد عثمان 

 الخالدي

115 
شموخ بندر 

 الدوسري

116 
الجوهرة خالد 

 أبانمي

 األول كلية الصيدلة

الفوز بالمركز األول في مسابقة 
PharmaHackathon  ضمن

 KSAPT2021فعاليات مؤتمر 
 وذلك بابتكار )تعرف(

المؤتمر الدولي 
الثالث: المعرفة 

والمهارة والقدرة 
للصيدلة والسموم 

KSAPT2021  

117 
الجوهرة فهد بن 

 ريس

 نجود زياد الشعالن 118

119 
ألطاف يحيى 

 سيالن

كلية العلوم 
 أحياء -

 الثالث

مسابقة  الفوز بالمركز الثالث في
PharmaHackathon  في

  KSAPT2021فعاليات مؤتمر 
ضمن فريق من عدة جامعات 

( وذلك بابتكار تطبيق 6)فريق 
(Home care الذي يساهم في )

 حل تحديات الرعاية الصحية بما
,  2030يتوافق مع رؤية المملكة 

 بالخبر

المؤتمر الدولي 
الثالث: المعرفة 

والمهارة والقدرة 
وم للصيدلة والسم

KSAPT2021  120 
حنين صالح 

 أبوركبه

كلية العلوم 
 كيمياء  -

121 
ريناد طارق 

 المتعب
الفوز بالمركز األول في المسابقة  األول كلية الصيدلة

 الوطنية الثانية للتثقيف الدوائي

مؤتمر "رؤى مبتكرة 
حول ممارسة صيدلة 
المستشفيات" التابع 

لوزارة الصحة 
IHOP2021 

 الثاني كلية الصيدلة ح العنزيشهد صال 122
الفوز بالمركز الثاني في 
المسابقة الوطنية الثانية 

 للتثقيف الدوائي

مؤتمر "رؤى مبتكرة 
حول ممارسة صيدلة 
المستشفيات" التابع 

لوزارة الصحة 
IHOP2021 

123 
رهف عوض 

 السميري

 األول كلية اللغات
الفوز بالمركز األول في مسابقة 

ية( مسار السترجة )السمعبصر
 الهواة للغة اإلنجليزية

ملتقى الترجمة الذي 
 هيئة األدبتقيمه 

والنشر والترجمة في 
 وزارة الثقافة

124 
بشاير محمد 

 الحربي

125 
جواهر يوسف 

 القحطاني

 مزنة نقاء الحمادي 126

127 
أمجاد عبدالله 

 الغامدي
 األول كلية اللغات

قة الفوز بالمركز األول في مساب
تحدي الترجمة السمعية البصرية 
 مسار المحترفين للغة اإلنجليزية

ملتقى الترجمة الذي 
 هيئة األدبتقيمه 

والنشر والترجمة في 
 128 وزارة الثقافة

أروى تركي 
 الشاوي

 

 



 

 

 

129 
رنا سعود 
 أبوحربش

 األول كلية الصيدلة
الفوز بالمركز األول في بطولة 

للريشة المملكة الثالثة للسيدات 
 الطائرة فئة الفردي للمتقدمين

االتحاد السعودي 
 للريشة الطائرة

 هيا علي المدرع 130

كلية 
التصاميم 
 والفنون

 الثاني
الفوز بالمركز الثاني في بطولة 

المملكة الثالثة للسيدات للريشة 
 الطائرة فئة الفردي للمتقدمين

االتحاد السعودي 
 للريشة الطائرة

131 
رنا سعود 

 بشأبوحر
 كلية الصيدلة

 األول
الفوز بالمركز األول في بطولة 

المملكة الثالثة للسيدات للريشة 
 الطائرة فئة الزوجي للمتقدمين

االتحاد السعودي 
 للريشة الطائرة

 هيا علي المدرع 132

كلية 
التصاميم 
 والفنون

133 
شذى صالح 

 المطيري

كلية اإلدارة 
 واألعمال

 الثالث مكرر

الثالث مكرر في  الفوز بالمركز
بطولة المملكة الثالثة للسيدات 

للريشة الطائرة فئة الزوجي 
 للمتقدمين

االتحاد السعودي 
 للريشة الطائرة

 أثير يحيى الغامدي 134

كلية علوم 
الحاسب 

 والمعلومات

135 
زينب حسين 

 المسلم
 الثالث كلية اللغات

الفوز بالمركز الثالث في بطولة 
سيدات للريشة المملكة الثالثة لل

 الطائرة فئة الفردي للمبتدئين

االتحاد السعودي 
 للريشة الطائرة

136 
لمى خالد 

 العنقري
 الثالث كلية التربية

الفوز بالمركز الثالث مكرر في 
بطولة المملكة الثالثة للسيدات 

للريشة الطائرة فئة الفردي 
 للمبتدئين

االتحاد السعودي 
 للريشة الطائرة 

137 
 زينب حسين

 المسلم
 كلية اللغات

 الثالث
الفوز بالمركز الثالث في بطولة 

المملكة الثالثة للسيدات للريشة 
 الطائرة فئة الزوجي للمبتدئين

االتحاد السعودي 
 للريشة الطائرة

138 
لمى خالد 

 العنقري
 كلية التربية

139 
رؤى محمد 

 الخليفي

كلية 
 الهندسة

 الثالث

 فوز طالبات برنامج )صوت نورة(
بالمركز الثالث في برنامج "فنون 

المبادرات الشبابية" بمناسبة 
 ديسمبر5اليوم العالمي للتطوع 

وزارة الرياضة ممثلة 
بوكالة الرياضة 

 والشباب

140 
تاال عبدالله 

 التمامي

كلية 
التصاميم 
 والفنون 

141 
العنود محمد 

 المنصور

كلية علوم  
الحاسب 

 والمعلومات

142 
له بتول عبدال
 الرومي

 كلية العلوم 

 كلية العلوم  هالة أحمد المنجد 143

 داليا فهد الشايع 144

كلية الصحة 
وعلوم 
  التأهيل

 

 

 



 

 

 

145 
اسماء فيحان 

 الشلوي

كلية 
 الثالث التمريض

الفوز بالمركز الثالث في مسابقة 
أولمبياد التمريض في جامعة 

 الملك سعود

 -نادي التمريض
 ك سعودجامعة المل

146 
البندري سلطان 

 الحارثي

147 
شهد عبد العزيز 

 الناهض

 أرياف حامد العنزي 148

149 
فاطمة سلطان 

 النفيعي

150 
منال صنيتان 

 الشمري

 

 

 


