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دولية  أو إقليمية كانت سواء مرموقة مسابقات في ميداليات على قائمة الحاصلين

 السنة معيار التميزـة /إسم المبتعث  م 

 تهاني جاسر حميد األحمدي ١

فازت بالمركز األول في مسابقة البحوث ذات الجودة والكفاءة من قبل مركز 
أبحاث النظم المتكاملة والذكية، وحصلت على جائزة أفضل ورقة بحث علمية 
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 م٢٠١٧

 ندى ابراهيم عبدالعزيز تونسي ٢
م من الهيئه االوروبيه للتخصّصات ٢٠١٧حصلت على لقب الباحث اليافع لعام 

 الرئوية
 م٢٠١٧

 هناء عبدهللا محمدعلي حسان ٣
كصاحبة أفضل ابتكار في تقديم أفكار  Synergyتم تكريمها من قبل شركة 

 واستراتيجيات لحمالت التسويق
 م٢٠١٧

 هدى بنت سلمان بن حمد الخالدي ٤
 -حصلت على جائزة أفضل عرض لملصق من المؤتمر الدولي لتقنية النانو 

 .م2015دبي 
 م٢٠١٦

 حسام مأمون عباس زواوي  ٥

م من المؤتمر العالمي للقيادات 2015حصل على جائزة المنجز الشاب لعام 
م 2014المنعقد بدبي، بعد حصوله على لقب بطل العلوم واالبتكار لعام 

  .بوالية كوينزالند بتكريم من وزير العلوم بالوالية

 م٢٠١٦

٦ 
أحمد محمد بن عبدهللا آل ناجي 

 القحطاني
 م٢٠١٥ بمدينة سيدني برعاية عمدة المدينة اختياره كسفير للطلبة الدوليين

٧ 
عبدالعزيز بن سعيد بن مانع 

 الشهراني

حصل على ميدالية ودرع ألفضل ورقة علمية من حيث المحتوى والعرض من 
المؤتمر الدولي الثامن عشر لمؤسسة أبحاث المهندسين والعلماء المنعقد 

 .في بالي 30/11/2015في 

 م٢٠١٥

 عبدالعزيز تونسيندى ابراهيم  ٨
لمكافحة  "ويزفارمرز"حصلت على جائزة أكاديمية للتميز البحثي من مركز 

 .األمراض المعدية
 م٢٠١٥

 هيا محمدعلي حسن الجدعاني ٩
من مركز األبحاث  2015حصلت على جائزة التفوق لألبحاث العلمية لعام 

 بجامعة نيوكاسل
 م٢٠١٥

 سامي سعد بن علي الغامدي ١٠

من جامعة ومعهد جامعة نيوانجالند تقديرًا لخدماته كنائب رئيس  تم تكريمه
لجمعية الطالب الدوليين، إلى جانب خدماته في الترجمة الفورية لتيسير 

 دراسة الطالب الناطقين باللغة العربية

 م٢٠١٥

 هدى بنت سلمان بن حمد الخالدي ١١
 -النانو  حصلت على جائزة أفضل عرض لملصق من المؤتمر الدولي لتقنية

 .م2015دبي 
 م٢٠١٥

 ندى عبدهللا ذياب الذياب ١٢
حصلت على جائزة االبتكار الطبي من المؤتمر السنوي المنعقد بمدينة برزبن 
 .على ابتكارها طريقه لحساب جسم االطفال حديثي الوالده والمواليد الخدج

 م٢٠١٥
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 عبدهللا محمد صالح الخضير ١٣

لألبحاث الخاصة بالطاقة والتعدين، في  حصل على جائزة أفضل عرض تقديمي
المؤتمر السنوي لطالب الدراسات العليا في التخصصات الهندسية، في 

 م2014جامعة كوينزالند في مدينة برزبن بأستراليا في عام 

 م٢٠١٥

 حسام مامون زواوي ١٤
نظير ما  "م2014بطاًل للعلوم واالبتكار بوالية كوينزالند للعام "تم اختياره 

 توصل إليه من اكتشافات طبية
 م٢٠١٥

 م٢٠١٥ م 2014للعام  RMITحصل على شهادة التميز البحثي على مستوى جامعة  مساعد محمد سعيد الشهراني ١٥

 محمد علي ابراهيم الزبيدي ١٦
المؤتمر الدولي التاسع "حصل على جائزة أفضل ورقة علمية بحثية في 

 (م2014نوفمبر ) "سدنيوالعشرون ألبحاث األعمال بمدينة 
 م٢٠١٥

 وسام عباس حسن غندوره ١٧

حصل على شهادة  أفضل عرض تقديمي في مجال العالج اإلشعاعي من 
يوم "المعهد األسترالي للعالج اإلشعاعي في مؤتمر العلموم االكلنينيكة 

 (م2014نوفمبر )العروض التقديمية لطالب والية نيوساوث ويلز 

 م٢٠١٥

 م٢٠١٤ م2014حصل على جائزة رولكس العالمية للمشاريع الطموحة  زواويحسام مأمون  ١٨

 فوزي بن فيصل بخاري ١٩
 -حصل على الميدالية الذهبية في مجال الطب بالمعرض الدولي لإلختراعات 

 م2013جنيف 
 م٢٠١٣

 وسام بن صالح الصبان ٢٠
لإلختراعات حصل على الميدالية الفضية في مجال الهندسة بالمعرض الدولي 

 م2013جنيف  -
 م٢٠١٣

 وسام حسن صالح الصبان ٢١

صاحب تصميم وتنفيذ طائره تعمل بالطاقه الشمسيه ويتم التحكم بها آليا 
فاز عن مشروعه بعدد  (.الصقر االخضر)او عن طريق التحكم عن بعد أسماها 

 من الجوائز داخل وخارج المملكة العربية السعودية 

 م٢٠١٢

 محمد القحطانيمحمد سالم  ٢٢

والتي تمنحها جامعة نيوساوث ويلز "ليزا إيتريجا التذكارية "حصل على جائزة 
ألصحاب المشاريع التي تخدم المجمتمعات الفقيرة وتضع أفضل الحلول 

 المعمارية لهذه المجتمعات

 م٢٠١٢

 حازم عبدالعزيز عبدهللا موريا ٢٣

الهندسة الرياضية خالل حصل على جائزة أفضل شاب باحث في مجال تقنية 
المشاركة في مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ الدولي الخامس الذي أقيم في 

 م2011مدينة ملبورن االسترالية في نوفمبر من العام 

 م٢٠١٢

 

 


