
 

 

ن من مال أسماء  ضمن برنامج موهبة 2021لملتقى الصيف  2021مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات رشحي 
 . لألولمبيادات الدولية

 
الصف  إدارة التعليم الجنس اسم الطالب م

 الدراس  
 التخصص

 رياضيات 5 األحساء بنين الناص احمد عقيل بن ناص  1

قية بنين امجد يارس بن عادل المغذوي 2  رياضيات 5 الشر

 رياضيات 5 جدة بنين اياد علي صالح الدين زين العابدين 3

قية بنين أمجد محمود بن عيىس آل درويش 4  رياضيات 7 الشر

 رياضيات 5 القصيم بنين جواد خالد عبدهللا الخليفه 5

 رياضيات 6 الرياض بنين سعد آل شيبانحاتم سعيد  6

ن أيمن بن مسلم المسلم 7 قية بنين حسي   رياضيات 5 الشر

ن ال بن معن 8  علي بن حسي 
ن  رياضيات 7 الرياض بنين حسي 

 رياضيات 5 الرياض بنين خليل خالد بن خليل نحاس 9

قية بنين رضا عبدالعزيز بن محمد الوصيبعي  10  رياضيات 7 الشر

ي سلمان  11
 رياضيات 7 جدة بنين سامي حميد الجدعانن

قية بنين صالح محمد بن صالح الصيعري 12  رياضيات 5 الشر

ي  13
 رياضيات 5 جدة بنين عبدهللا خالد سعد القحطانن



 

 

 رياضيات 6 األحساء بنين عبدهللا هاشم بن طاهر الناص 14

 رياضيات 5 جازان بنين عصام عثمان علي عقيلي  15

 رياضيات 6 الحدود الشمالية بنين عجاج الرويلي عمر علي  16

قية بنين فيصل تركي بن ابراهيم التويجري 17  رياضيات 5 الشر

 رياضيات 7 الرياض بنين مازن خالد عجالن الشهري 18

ي  19  رياضيات 5 األحساء بنين محمد خلف بن عليان الحرن 

 رياضيات 5 الرياض بنين محمد علي بن محمد العمران 20

 رياضيات 5 جدة بنين محمد يحي محمد نوري 21

ي  22 قية بنين مشاري فيحان مزيد العتيب   رياضيات 5 الشر

قية بنين موىس زاهر بن احمد النشمي  23  رياضيات 5 الشر

قية بنين ناص احمد بن ناص السعيد 24  رياضيات 5 الشر

قية بنين نواف بندر بن عبدالعزيز المشاري 25  رياضيات 5 الشر

قية بنين هشام علي بن جابر الشهري 26  رياضيات 6 الشر

 رياضيات 6 ينبع بنات البتول اسامه احمد العيدروس 27

قية بنات بتول عبداللطيف بن ناص السنان 28  رياضيات 5 الشر

 رياضيات 6 جدة بنات تاال خالد بن حسن العمودي 29

ن عمر صالح باحمران 30  رياضيات 5 جدة بنات تولي 



 

 

قية بنات حور ماجد بن عباس الساده 31  رياضيات 7 الشر

ي  32  رياضيات 5 ينبع بنات راما ممدوح سعود الحرن 

ي  33  رياضيات 5 مكة المكرمة بنات رتيل عالء بن مساعد الحرن 

 رياضيات 5 مكة المكرمة بنات روين فيصل حسن لبان 34

 رياضيات 6 تبوك بنات ريتال عبدهللا محمد الصميدي 35

قية بنات ريم عادل احمد بادريق 36  رياضيات 6 الشر

ي  37
 رياضيات 6 الرياض بنات ريما محمد عبدالرحمن القاضن

 رياضيات 6 جازان بنات ريمان يحي ابراهيم حكمي  38

 رياضيات 7 األحساء بنات زهراء ميثم بن صالح الرحيم 39

قية بنات زينب عبدالحميد عبدهللا آل موىس 40  رياضيات 7 الشر

 رياضيات 5 الرياض بنات سارا فهد عبدالعزيز السحيم 41

 رياضيات 7 جدة بنات شهد مسفر ابن احمد الغامدي 42

 رياضيات 6 جدة بنات شيهانه سامي مساعد الشيحي  43

قية بنات فاطمة حسن بن علي المرهون 44  رياضيات 6 الشر

ف بن احمد الغامدي 45  رياضيات 7 جدة بنات فجر مشر

قية بنات كوثر احمد بن حبيب الخويلدي 46  رياضيات 5 الشر

يف 47  رياضيات 6 مكة المكرمة بنات لمار اسامه محمد الشر



 

 

ورة بنات ليال دانيال بن شهاب رضوان 48  رياضيات 5 رسر

ه مشعل محمد الشعالن 49 قية بنات مني   رياضيات 5 الشر

 


