
 

 

ن من مال أسماء  ضمن برنامج موهبة 2021لملتقى الصيف  2021 ملتقى الربيعرشحي 
 . لألولمبيادات الدولية

 
 التخصص الصف الدراس   إدارة التعليم الجنس اسم الطالب م
ن  احمد عبدالهادي عبدالعزيز طاشكندي 1  أحياء 9 المدينة المنورة بني 

ن  أحمد عبدالوهاب بن ابراهيم الحليم   2  أحياء 9 األحساء بني 

ي 3 ن ن حمد العنن ن  سلمان بن شاهي   أحياء 9 الرياض بني 

ن  سمن  سام  سمن  النجار 4  أحياء 9 جدة بني 

ن  عبدهللا ترك  عبدالسالم بخش 5  أحياء 8 جدة بني 

ي 6 ن ن  عبدهللا محمد زعل العنن  أحياء 8 الرياض بني 

ن  عل  محمود عبد هللا الخليفه 7 قية بني   أحياء 9 الشر

8   
ن  فارس جاسم محمد الدنينن قية بني   أحياء 8 الشر

ن  محمد سام  عبدهللا الغامدي 9  أحياء 9 ينبع الصناعية بني 

 العوام   10
ن ن  مهدي مفيد حسي  قية بني   أحياء 8 الشر

ن  نارص سليمان نارص الصليم   11  أحياء 8 الطائف بني 

ن عمار 12  أحياء 9 جدة بنات أفنان سمن  حسي 

ن السادة 13 قية بنات جمان محمد أمي   أحياء 9 الشر

14   
ن
 أحياء 8 المدينة المنورة بنات جنن عبدهللا عائش العوف

 أحياء 9 االحساء بنات جود حسن محمد بوعل   15

 أحياء 8 مكة المكرمه بنات جوري محمد حمادي الحرب    16

ن محمد سعد الغامدي 17  أحياء 9 الباحة بنات حني 

 أحياء 9 الدمام بنات حوراء عبد المحسن باقر الحسن 18



 

 

 أحياء 9 االحساء بنات خوله يوسف عل  السالم 19

 أحياء 9 الرياض بنات دانه عبدالرحمن محمد المهوس 20

ي 21  أحياء 8 المدينة المنورة بنات درة عمران عبدالقادر الخين 

22   
 أحياء 8 مكة المكرمة بنات رنيم عبدهللا نجم الدين زينن

 أحياء 9 مكة المكرمة بنات رنيم محمد جميل باخدلق 23

 أحياء 8 االحساء بنات ساره عبدهللا احمد العل  العباد 24

قية بنات شهد مساعد سليمان المطلق 25  أحياء 8 الشر

 أحياء 9 المنورةالمدينة  بنات عروب ماجد فراج بخيت 26

 أحياء 9 القصيم بنات عال عل  حليفان الحرب    27

 أحياء 9 جده بنات غال سعيد عل  الغامدي 28

 أحياء 9 االحساء بنات فاطمة عل  حج   الشاوي 29

 أحياء 8 االحساء بنات فاطمه فتج  عبدهللا المسلم 30

 محمد جاسم الحرب    31
ن  أحياء 9 القصيم بنات لجي 

 عل  الفرج ماريا  32
ن قية بنات حسي   أحياء 9 الشر

قية بنات مريم يارس عبدهللا آل ثنيان 33  أحياء 9 الشر

34   
 أحياء 9 مكة المكرمة بنات ندا وليد حسن التكروبن

قية بنات نرجس موس جعفر آل ثنيان 35  أحياء 9 الشر

قية بنات نور محمد بن سلمان النارص 36  أحياء 9 الشر

 أحياء 8 جدة بنات الكنويهبه مراد عل   37

38   
ن   اسماعيل بن عاطف اسماعيل السليمابن  كيمياء 8 مكة المكرمة  بني 

  أحمد أزهري 39
ن
ن   أحمد هاب  كيمياء 9 جدة  بني 

ن   تميم محمد احمد الشهري 40  كيمياء 9 ينبع  بني 

ن   حسن عل  عبد هللا آل شهاب 41 قية  بني   كيمياء 9 الشر

ن  42 ن   الجفريحسن محمد ياسي   كيمياء 9 جدة  بني 



 

 

 عل  عبدالوهاب العبدهللا 43
ن ن   حسي   كيمياء 8 االحساء  بني 

ن   طارق غرم هللا محمد الغامدي 44  الكيمياء 8 ينبع  بني 

ن   عبدالعزيز محمد بن حالص آل العبد 45  كيمياء 8 الرياض  بني 

46   
 عل  السيهابى

ن   عبدالعزيز مصطقن قية  بني   كيمياء 9 الشر

ن   عبدهللا عبدالعزيز غازي العمري 47  كيمياء 8 تبوك  بني 

ن   عبدهللا عل  بن منصور آل جضن  48 قية  بني   كيمياء 9 الشر

49   
ن   عبدهللا محمد ابراهيم الثوينن  كيمياء 8 الرياض  بني 

ن   عل  محمد احمد السالم 50 قية  بني   كيمياء 9 الشر

ن   فراس يوسف بن احمد الهزاع 51  كيمياء 9 االحساء  بني 

ن بن احمد اكريكيش 52 ن   محمد حسي  قية  بني   كيمياء 9 الشر

ن   محمد عقيل محمد الحداد 53 قية  بني   كيمياء 9 الشر

ن   يوسف ثامر ول  سيت 54  كيمياء 9 جدة  بني 

55   
 كيمياء 9 االحساء  بنات اروى مصطقن احمد الرضن

 كيمياء 9 االحساء  بنات الزهراء عل  عبدالوهاب العبد هللا 56

 كيمياء 9 االحساء  بنات أحالم محمد عبدهللا العيىس 57

 محمد بن عل  االسود 58
قية  بنات جنن  كيمياء 9 الشر

قية  بنات جوري عبدالمحسن ابراهيم الشكر 59  كيمياء 9 الشر

ن عبدهللا الغافل   60  كيمياء 9 االحساء  بنات دانيا أمي 

 كيمياء 8 الرياض  بنات رند الحسن حمود عوضه 61

 كيمياء 9 االحساء  بنات ريم مرتضن احمد الحسن 62

فا 63 قية  بنات زهراء بنت ضياء بن سعيد الشر  كيمياء 9 الشر

قية  بنات سارة مهدي عبدالعل  آل ناس 64  كيمياء 9 الشر

 كيمياء 9 الخرج  بنات ساره راشد صالح العبالن 65

 كيمياء 9 جدة  بنات شهد محمد سعيد باعطيه 66



 

 

 كيمياء 9 مكة المكرمة  بنات غفران مروان لقمان بنون 67

قية  بنات فاطمة سعيد سلمان الجارودي 68  كيمياء 8 الشر

 كيمياء 8 االحساء  بنات فاطمه أيمن عبدالمنعم العيثان 69

 كيمياء 8 الرياض  بنات فجر عبدالعزيز عبدهللا الهمالن 70

ي لميس نسيم رسول 71 ن قية  بنات الخنن   كيمياء 9 الشر

 كيمياء 8 االحساء  بنات ليان عمرو عصام مخلص 72

 جعفر االوجام   73
ن قية  بنات نور حسي   كيمياء 9 الشر

قية  بنات نور مازن عبداللطيف السادات 74  كيمياء 8 الشر

اء سام  الغامدي 75 ن   الن   رياضيات 7 ينبع بني 

ن   العبدهللاأحمد عبدالرزاق محمد  76  رياضيات 7 االحساء بني 

ن   تميم عبدالمنعم سلمان النشم   77  رياضيات 8 االحساء بني 

ن شيبان  78  عل  حسي 
ن ن   حسي  قية بني   رياضيات 8 الشر

ن   داود عبد الرحمن داوود سندي 79  رياضيات 8 جدة بني 

ف عل  السدرة 80
ن   ريان أرسر قية بني   رياضيات 7 الشر

ن   عبدالرحمن محمد العيبانسلطان  81  رياضيات 8 الرياض بني 

ن   ضياء سمن  بن عل  النفيل   82 قية بني   رياضيات 8 الشر

ن   طالل صالح نارص الجارس 83  رياضيات 8 الرياض بني 

  حازم منصور 84
ى
ن   عبدالرحمن شوف  رياضيات 7 المدينة المنورة  بني 

ن   عبدالسالم عبدهللا فازع السلم   85  رياضيات 8 المدينة المنورة  بني 

86   
ن   عبدالعزيز ماجد سعيد الجهنن  رياضيات 7 ينبع بني 

ن   عبدهللا طارق عامر العامر 87 قية بني   رياضيات 7 الشر

ن   عبدهللا محمد أحمد السالم  88 قية بني   رياضيات 8 الشر

ن   عزام عبدهللا فهد الخليل  89 قية بني   رياضيات 7 الشر

ن   العيثانعل  شيث محمد  90  رياضيات 8 االحساء بني 



 

 

ي 91 ن   عل  محمد عل  سلطان عسن   رياضيات 8 عسن   بني 

92   
ن   فارس الياس محمد المدبن قية بني   رياضيات 8 الشر

ن   فراس ابراهيم عبدهللا الدورسي 93  رياضيات 8 الرياض بني 

94   
ن
ن   محمد احمد مبارك القراف  رياضيات 8 جدة بني 

ن   شيبانمحمد عل  حىس   95 قية بني   رياضيات 7 الشر

ن   محمد مشعل عبدالجبار المؤمن 96 قية بني   رياضيات 8 الشر

ن   نارص بن سعود بن عبدالعزيز التميم   97  رياضيات 7 حائل بني 

 عل  العباد  98
ن   يارس مصطقن قية بني   رياضيات 8 الشر

ن   يوسف بن توفيق بن ابراهيم صالح 99  رياضيات 7 ينبع بني 

ن   يوسف فريد يوسف الخالوي 100  رياضيات 8 جدة بني 

قية بنات اسيل يوسف احمد الشايب  101  رياضيات 8 الشر

 رياضيات 7 جدة بنات أثـــيـــر صـالــح مــحمد سعـيد تونـىس   102

اري 103 يف حامد الشر  رياضيات 7 القريات بنات  أسيل رسر

104   
 رياضيات 8 جدة بنات  جنان عبدالرحيم محمد تركستابن

 رياضيات 7 االحساء بنات  جود عل  واصل العباد 105

 رياضيات 8 جدة بنات  جوري عل  أحمد الغامدي 106

 رياضيات 8 االحساء بنات  حوراء عبدالمحسن احمد الماجد 107

 عل  العبيدان  108
ن  رياضيات 8 االحساء بنات  رقية حسي 

 رياضيات 8 االحساء بنات  غدير عبدالرزاق محمد العبدهللا 109

قية بنات  فاطمة احمد بن عبدهللا القالف 110  رياضيات 7 الشر

 رياضيات 7 االحساء بنات  فاطمة خالد عل  الرجب 111

قية بنات  فاطمه محمد عيىس السليم  112  رياضيات 8 الشر

ف عل  السدرة 113
قية بنات  فرح أرسر  رياضيات 7 الشر

  لمار نارص منصور  114
 رياضيات 7 جدة بنات  الجدعابن



 

 

 رياضيات 7 مكة المكرمة بنات  ماريه فيصل منور الطرازي 115

ن   ابراهيم بن عدنان بن ابراهيم الضعاوي 116  العلوم 6 الخن   بني 

ن   ابراهيم يوسف داود المعلم 117  العلوم 6 ينبع بني 

ن   اسامة محمد سالم اليام   118  العلوم 7 الخن   بني 

ن   أبراهيم انس بن ابراهيم الهالل 119  العلوم 6 الدمام بني 

ن   أنمار خالد ناجم الُسلم   120  العلوم 7 مكة المكرمة بني 

ن   ترك  سعيد عبدهللا األحمري 121  العلوم 7 الرياض بني 

ن حسن الوادع   122 ن   حسن حسي  قية بني   العلوم 6 الشر

ن حبيب بن عبدالمحسن الصالح 123 ن   حسي   العلوم 7 الرياض بني 

ن   خالد عمر سعيد آل مشيط 124  العلوم 6 أبها بني 

ن   رضا عماد بن احمد آل خلف 125 قية بني   العلوم 7 الشر

126   
ن   زياد عبدهللا محمد يمابن  العلوم 7 ينبع بني 

ي 127 ن   سعد سام  سعد السمن   العلوم 7 جدة بني 

ن   سعد مازن سعد احمد الدهيىس  المالك   128  العلوم 7 الرياض بني 

ن   سعود عبدالعزيز عل  رسحان 129  العلوم 7 عسن   بني 

ن   طالل منصور إسماعيل الجعل   130  العلوم 7 جدة بني 

ن   عبدالعزيز خالد عبدالرحمن الشهري 131 قية بني   العلوم 7 الشر

ن   عزام سعيد جميل الندوي 132  العلوم 7 مكة المكرمة بني 

ن   عل  خليل عل  النباط 133  العلوم 6 الدمام بني 

134   
ن
ن   عمر عل  أحمد موس الزهراب  العلوم 7 الباحة بني 

ن   فراس خالد عواض الغامدي 135  العلوم 6 الرياض بني 

136   
ن   فراس عل  جابر القحطابن  العلوم 7 الرياض بني 

ن فؤاد باجنيد 137 ن   فؤاد حسي   العلوم 7 جدة  بني 

ن   السنان محمد بن عبدهللا بن عبدالمنعم 138  العلوم 7 الخن   بني 



 

 

ن   محمد محمود بن صالح يدكار 139  العلوم 6 الخن   بني 

140   
ن   معاذ حسن جارهللا القحطابن  العلوم 7 الرياض بني 

ن   مهدي محمد نارص السلطان 141  العلوم 7 الدمام بني 

ن   مهند عبدالرحمن إدريس عبدالرحمن 142  العلوم 7 مكة المكرمة بني 

ن   عالء الدين نور الدين محمد ابراهيميامن  143  العلوم 7 المدينة المنورة بني 

ن معيدي 144 ن   يزيد عبدالعزيز حسي   العلوم 7 مكة المكرمة   بني 

145   
ب أنديجابن  العلوم 6 مكة المكرمة بنات  الشيماء سام  مشر

ي 146 ن ابراهيم محمد العسن   العلوم 7 الخن   بنات  الي 

ن بنت محمد  147   ألي 
 العلوم 7 جدة بنات  ظافر القربن

ي 148  العلوم 7 المجمعة بنات  جود متعب بن غضيان المطن 

 العلوم 7 الرياض بنات  جوري محمد عبدهللا العجم   149

 العلوم 7 األحساء بنات  جوليانا بديع عل  العبدرب الرضاء 150

 العلوم 7 الطائف بنات  حال احمد عبدالعزيز عبدالعزيز 151

 العلوم 7 األحساء بنات  حال سلمان احمد العباد 152

 العلوم 7 الرياض بنات  رسيل طالل محمد الرشيدي 153

 العلوم 7 صبيا بنات  ريتال غالب حسن حوذان زين الدين 154

155   
ن
 العلوم 7 نجران بنات  ريما عل  مسفر الحالف

 العلوم 7 جازان بنات  ريما محمد احمد قدري 156

قية بنات  زينب جعفر موس العبدهللا 157  العلوم 7 الشر

 العلوم 7 األحساء بنات  زينب حيدر عل  المبارك 158

 العلوم 7 األحساء بنات  سارة محمد عبد الرزاق العبد 159

 العلوم 7 الطائف بنات  ساره فيصل مسفر الرقيب 160

قية بنات  سكينة حسن عل  ال مبارك 161  العلوم 6 الشر

 العلوم 7 جدة بنات  شهد مسفر أحمد الغامدي 162



 

 

 العلوم 7 األحساء بنات  فاطمه عل  عبدالمحسن الحاج    163

 العلوم 6 الطائف بنات  لمار عبدهللا صالح المالك   164

165   
 العلوم 6 القصيم بنات  لميس عبد المحسن عبد الرحمن القاضن

 العلوم 7 مكة المكرمة بنات  ليان بكر باحاذق 166

 العلوم 7 األحساء بنات  ليال عادل عباس الغزال 167

 سليمان سليم الحرب    168
ن  العلوم 7 المدينة المنورة بنات  لي 

  أبو عبدهللا 169
 العلوم 7 القطيف بنات  مريم محمد رضن

ي 170 ن د العنن  العلوم 7 األحساء بنات  ميار محمد من 

 العلوم 7 الدمام بنات  نور عل  محمد ال امويس 171

ن طلعت أسعد أبو جامل 172  العلوم 7 ينبع بنات  وتي 

 العلوم 7 ينبع بنات  وجد طلعت أسعد أبو جامل 173

ن   الحسن بن محمد بن أحمد المدخل   174 ياء 9 مكة المكرمة  بني  ن  فن 

ن   انس محمد شار الشهري 175 ياء 9 جدة  بني  ن  فن 

ن   أحمد محمد ابراهيم عريف 176 ياء 9 جدة  بني  ن  فن 

ـــع 177 ن   أيمن فوزان سام  الكريـ ياء 8 الرياض  بني  ن  فن 

ن   عبداإلله طليفيح عبدهللا الدورسي 178 ياء 9 األحساء  بني  ن  فن 

ن   عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الشهري 179 قية  بني  ياء 9 الشر ن  فن 

ن   عل  محمد عل  ال مبارك 180 قية  بني  ياء 8 الشر ن  فن 

ن   غازي الصاعديعمر عبدهللا  181 ياء 8 المدينة المنورة   بني  ن  فن 

ن   فيصل فهد بن يوسف المحيش 182 ياء 9 األحساء  بني  ن  فن 

183   
ن   مالك محمد هالل الثبينى ياء 9 جدة  بني  ن  فن 

ن   نواف رعد عبدالرحمن الحمدان 184 ياء 9 جدة  بني  ن  فن 

ن   نواف عل  بن سماح الرشيدي 185 ياء 9 الرياض  بني  ن  فن 

ياء 9 األحساء  بنات  إرساء حسن عبد هللا العيىس 186 ن  فن 



 

 

ياء 8 جدة  بنات  دانه نبيل عبدهللا المعلم   187 ن  فن 

ياء 8 الرياض  بنات  رب  سليمان بن محمد النارصي 188 ن  فن 

والسندي 189 ياء 8 مكة المكرمة  بنات  روز عبدالقادر ابراهيم خن  ن  فن 

ياء 9 عسن   بنات  ريما محمد أحمد بن عبيد 190 ن  فن 

191   
ياء 9 تبوك  بنات  ريماس نايف سليمان الجهنن ن  فن 

ف بن عل  المطر 192
قية  بنات  فاطمة أرسر ياء 9 الشر ن  فن 

ياء 8 األحساء  بنات  فجر حسن عل  العبيدان 193 ن  فن 

194   
ياء 9 ينبع  بنات  النا عبدالرحمن منور المجنوبن ن  فن 

ياء 9 جدة  بنات  مريم عمار يج  فايع 195 ن  فن 

ياء 8 مكة المكرمة  بنات  مودة عبد المحسن محمد هالل 196 ن  فن 

ن ماجد جعفر ال هاشم 197 ن   امي  قية  بني   معلوماتية 10 الشر

ن   أحمد خالد أحمد السبع  198 قية  بني   معلوماتية 10 الشر

ن   آدم صالح عبدهللا الضام   199 قية  بني   معلوماتية 10 الشر

   جسار سالم 200
ن   دليم القحطابن قية  بني   معلوماتية 8 الشر

ي 201 ن البشر  عل  حسي 
ن ن   حسي  قية  بني   معلوماتية 10 الشر

ن   خالد محمد صالح محمد العبداللطيف 202  معلوماتية 7 الرياض  بني 

ن   عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن العثمان 203  معلوماتية 8 الرياض  بني 

ن   عماد عل  حليفان  الحرب    204  معلوماتية 8 القصيم  بني 

ن   فارس معاذ بن محمد بن عبدالجبار عبدالرحيم 205  معلوماتية 8 المدينة المنورة  بني 

ن   فهد عل  سعد الدورسي 206 قية  بني   معلوماتية 10 الشر

ن   ماجد بن شاكر بن عل  الفرج 207 قية  بني   معلوماتية 10 الشر

ن   محمد سعيد مشبب فنيس 208  معلوماتية 10 الرياض  بني 

ن   محمد عبدالمنعم أحمد الدبيىس   209 قية  بني   معلوماتية 10 الشر

210   
ن   معاذ محمد عل  القربن  معلوماتية 8 بيشة  بني 



 

 

ن   يوسف عل  محمد الخليوي 211 قية  بني   معلوماتية 10 الشر

ن   يوسف محمد محمود طيبه 212  معلوماتية 8 الرياض  بني 

 معلوماتية 10 الرياض  بنات سعود السعدوناريــــج محمد  213

 معلوماتية 8 مكة المكرمة  بنات  براءة خالد الحيدري 214

 معلوماتية 10 جدة  بنات  رغد محمد عبدهللا طلحه 215

216   
 معلوماتية 10 الرياض  بنات  رواء راشد محمد الحدين 

 معلوماتية 10 جدة  بنات  سدرة صالح صالح باتوباره 217

 معلوماتية 10 جدة  بنات  عزوف حسن علوي باعقيل 218

 


