
 
 

1 

 

 

 

 

 الربيع ملتقى  الطلبة املشاركين في 

 فندق فور بوينتس باي شيراتون  -الرياض - 2023مارس  14 – 3في الفترة من 
 

 التخصص  إدارة التعليم الجنس  االسم الكامل  م 

 الفيزياء الرياض  بنين ابراهيم خليل بن ابراهيم الهاشم  1

 األحياء املدينة املنورة  بنين احمد حامد بن عايض البدراني  2

 معلوماتية الشرقية بنين البراء فيصل تركى الخليوى  3

 الفيزياء الشرقية بنين الحسن علي حسين آل داوود  4

 الكيمياء  األحساء بنات الحوراء داود يوسف الحمدان 5

 الكيمياء  الشرقية بنين الرضا عباس بن حسن املحسن 6

 معلوماتية األحساء بنات الريم علي بن حسين املطوع  7

 الكيمياء  الشرقية بنات الزهراء علي بن محمدتقي ميدان  8

 العلوم األحساء بنات الزهراء هاني بن محمد املاجد  9

 العلوم جدة  بنات الغالية نواف عبدالرحيم النمري  10

 معلوماتية الباحة بنين بن احمد آل شويل الغامدياملنذر سعيد  11

 األحياء جدة  بنين الياس فوزى بن عبدالجليل عصلوب 12

 العلوم مكة املكرمة  بنات الين ايمن بن محمد الياس ى 13

 معلوماتية الرياض  بنين اياد عماد سعيد الخليفه 14



 
 

2 

 

 التخصص  إدارة التعليم الجنس  االسم الكامل  م 

 العلوم امللكية الهيئة  -ينبع  بنين إياد بندر عدنان عبده 15

 الكيمياء  األحساء بنات أثير يامين بن علي املطاوعه  16

 الرياضيات الرياض  بنين أحمد  محمد عبدالرحمن الحسين  17

 الرياضيات الشرقية بنين أحمد عبدهللا بن صالح التركي  18

 األحياء تبوك بنات أسيل فهد الفي العطوي  19

 الفيزياء الشرقية بنين عيس ى آل درويشأمجد محمود بن  20

 العلوم الرياض  بنات أمل عبدهللا ابراهيم النغيمش  21

 الفيزياء الشرقية بنات أمل هيثم بن عبدالرزاق آل خضر 22

 الفيزياء املدينة املنورة  بنين باسل حامد بن عبدهللا ابراهيم 23

 معلوماتية الرياض  بنين باسل عبدهللا بن محمد طويرقى 24

 الفيزياء الشرقية بنين باسل محمد عمر بابصيل 25

 معلوماتية املدينة املنورة  بنات بسمه شوقي حازم منصور  26

 الكيمياء  جدة  بنات تالة ابراهيم سليمان النجار  27

 الرياضيات الشرقية بنات تالة فيصل بن محمد طلبه  28

 الفيزياء الشرقية بنين تركي مهدي صالح املحامض 29

 العلوم مكة املكرمة  بنين تركي ناصر محمد العبيدي السفياني 30

 معلوماتية الحدود الشمالية  بنين تميم احمد صالح السوادي الزهراني  31

 معلوماتية جدة  بنات تولين عبدهللا بن حمدان الغامدي 32

 الفيزياء الشرقية بنين جعفر علي بن جعفر آل خليف  33

 الفيزياء األحساء بنات جنا فهد بن عبدالرحمن الذكرهللا 34



 
 

3 

 

 التخصص  إدارة التعليم الجنس  االسم الكامل  م 

 معلوماتية جدة  بنات جود عبدالرحمن داوود سندي 35

 العلوم األحساء بنات جود علي بن واصل العباد 36

 األحياء الرياض  بنات جودي خالد آل سعيد العمري  37

 العلوم مكة املكرمة  بنات جونا غزاى بن راض ي املقاطي  38

 الكيمياء  جدة  بنين حاتم سمير صالح الغانمي  39

 الفيزياء الشرقية بنين حبيب فائق بن حسين الداوود  40

 الرياضيات مكة املكرمة  بنين حسام محمد الخياط 41

 معلوماتية الهيئة امللكية  -الشرقية  بنين حسين علي بن حسين شيبان 42

 العلوم األحساء بنين حسين محمد بن حسين الخميس 43

 الفيزياء الشرقية بنين حكيم يحى بن ناصر الهاشم  44

 معلوماتية الشرقية بنات حور ماجد بن عباس الساده 45

 الفيزياء الشرقية بنات حوراء مرتض ى بن علي الخليفه 46

 األحياء الشرقية بنات خزامى خالد طراد القعيقعي الرويلي  47

 الرياضيات الرياض  بنات دارين ناصر بن علي حكمي  48

 معلوماتية الشرقية بنين دانيال محمد بن ابراهيم آل اسماعيل  49

 معلوماتية جدة  بنين داود عبدالرحمن داوود سندي 50

 معلوماتية جازان  بنات ديمه احمد ناصر معافا 51

 معلوماتية الرياض  بنين راشد رياض راشد الحميض ي 52

 األحياء الشرقية بنات عبداللطيف العبدالهادي رسيل  53

 العلوم جازان  بنات رسيل علي محمد مسملي  54



 
 

4 

 

 التخصص  إدارة التعليم الجنس  االسم الكامل  م 

 معلوماتية الرياض  بنين رضا محمد علي البن احمد 55

 معلوماتية الشرقية بنات رؤى عبدالقادر محمدسعيد االخضر 56

 الكيمياء  الشرقية بنين ريان أشرف بن علي السدره  57

 األحياء املدينة املنورة  بنين عبدالرحمن حمد الالمي الشهري ريان  58

 األحياء مكة املكرمة  بنات ريتال حماد بن حمد الصبحى 59

 معلوماتية الرياض  بنات ريتال عبدهللا سعيد ال بركات الغامدي 60

 العلوم الهيئة امللكية  -ينبع  بنين زياد حامد عبدهللا الغامدي  61

 معلوماتية الشرقية بنين زياد طارق بن علي الهديان 62

 الرياضيات الطائف بنين زياد محمد يعقوب خوجه 63

 معلوماتية عنيزة  بنين زياد يوسف بن عبيد الحربي 64

 األحياء جدة  بنات زينب الغزالي محمد بلخير 65

 الكيمياء  الشرقية بنات ساجدة مصطفى بن علي السيهاتي  66

 األحياء الشرقية بنات سارة تركي بن محمد التريكي 67

 العلوم الرياض  بنين سامي علي حمد آل قريح القحطاني  68

 معلوماتية جدة  بنين سامي عمر سامي باصبرين  69

 الرياضيات الرياض  بنين سعود عبدالحميد ابراهيم العبداللطيف 70

 الرياضيات جدة  بنات سالف ايمن سالم الحربي 71

 معلوماتية الرياض  بنين سلطان عبدالرحمن محمد العيبان 72

 الرياضيات الشرقية بنات سلمى صالح بن احمد املطاوعه  73

 الكيمياء  الرياض  بنين سليمان محمد سليمان الحافي العتيبي 74



 
 

5 

 

 التخصص  إدارة التعليم الجنس  االسم الكامل  م 

 األحياء تبوك بنات سندس مدهللا رجاء الدرباس 75

 الرياضيات الشرقية بنين بن عزان لصلص سيف بن الحسن  76

 الرياضيات جدة  بنات شهد عدنان عاتق الحربي 77

 الرياضيات صبيا بنات شهد محمد احمد هروبي 78

 الرياضيات األحساء بنين صادق باقر بن عدنان السلمان 79

 األحياء جدة  بنين صالح احمد صالح الزيداني الشهري  80

 الكيمياء  الشرقية بنين صالح بن مبارك هللا املزيني الحربي 81

 الفيزياء الرياض  بنات صبا احمد بن عيس ى الشهاب 82

 الكيمياء  عسير بنات صبا محمد حسن آل مانع  83

 العلوم جازان  بنات صبا محمد عبدهللا عقيلي  84

 العلوم ينبع  بنات ض ي وائل سعيد الحالس الزهراني 85

 معلوماتية الشرقية بنين عبداملنعم عبداملحسن العبد طالل  86

 الرياضيات جدة  بنين عبداالله محمد احمد السقاف  87

 معلوماتية الهيئة امللكية  -ينبع  بنين عبدالرحمن حسن جبار العبدلي الفيفي 88

 الفيزياء الرياض  بنين عبدالرحمن سليمان محمد الهدلق  89

 معلوماتية الشرقية بنين عيس ى حمود املديبغعبدالرحمن  90

 معلوماتية جدة  بنين عبدالرحمن محمد علي وحدين 91

 األحياء جدة  بنين عبدالرحمن نضال بن جمال املصري  92

 معلوماتية الرياض  بنين عبدالرحمن هاني عبدهللا الزهراني 93

 الكيمياء  املدينة املنورة  بنين عبدالعزيز بدر معيوض الجعيد 94



 
 

6 

 

 التخصص  إدارة التعليم الجنس  االسم الكامل  م 

 معلوماتية جدة  بنين عبدالعزيز عابد داخل الجدعاني  95

 معلوماتية الرياض  بنين عبدالعزيز عايض سعد الدوسري  96

 الكيمياء  األحساء بنين عبدالعزيز عبداملحسن الشريط  97

 العلوم املدينة املنورة  بنين عبدالعزيز غسان بن عبدهللا التركي 98

 العلوم مكة املكرمة  بنين اسماعيل بن عابد العويبديعبدهللا  99

 الرياضيات األحساء بنين عبدهللا أحمد بن حسين الحسين  100

 األحياء الرياض  بنين عبدهللا أسامه عبدهللا املفيز  101

 الرياضيات الرياض  بنين عبدهللا خالد سعد آل ابراهيم 102

 معلوماتية الرياض  بنين سليمان بن محمد الناصري عبدهللا  103

 معلوماتية مكة املكرمة  بنين عبدهللا عاصم بن عابد الصاعدي 104

 معلوماتية الرياض  بنين عبدهللا فارس بن عبدهللا العضيبي  105

 األحياء الشرقية بنين عبدهللا هاني بن سعد املبارك  106

 معلوماتية الرياض  بنين عبدالرحمن عبدهللا البرغشعبداملجيد  107

 العلوم جدة  بنين عبداملجيد منصور اسماعيل الجعلي 108

 العلوم مكة املكرمة  بنين عبداملحسن بدر عبداملحسن الحربى  109

 معلوماتية املدينة املنورة  بنين عبداملحسن عيس ى نفاع الجابري  110

 العلوم املدينة املنورة  بنين محمد علي نور وليعزام ابراهيم  111

 العلوم األحساء بنين علي امين بن عبدهللا العلي 112

 معلوماتية الشرقية بنين علي أيمن بن حسين الخباز 113

 الرياضيات الشرقية بنين علي حسن بن محمد الحسين  114



 
 

7 

 

 التخصص  إدارة التعليم الجنس  االسم الكامل  م 

 الفيزياء الشرقية بنين علي حسين بن علي الهالل  115

 معلوماتية األحساء بنين علي حسين هاشم السلمان 116

 الكيمياء  الشرقية بنين علي خليل بن علي النباط 117

 معلوماتية الشرقية بنين علي عبدالهادي بن علي السلمان  118

 معلوماتية الشرقية بنين علي محمد علي آل يوسف  119

 العلوم امللكية الهيئة  -ينبع  بنين علي مكي علي القبي  120

 معلوماتية مكة املكرمة  بنين عمار فائز فؤاد الصائغ 121

 الرياضيات الرياض  بنين عمار محمد عبدهللا الداوود  122

 الفيزياء جدة  بنين عمر رمزي بن رضا عبيد  123

 األحياء جدة  بنين عمر سليمان طالب النهدي 124

 األحياء الطائف بنين عمر ماجد محمد السفياني 125

 معلوماتية مكة املكرمة  بنين غسان ماجد عيد الوريكاني السلمي  126

 العلوم الشرقية بنات غنى هشام عبدهللا الجبر  127

 الرياضيات الشرقية بنين فارس سلمان بن عبدالواحد املصطفى 128

 الرياضيات الرياض  بنين فارس محمد ابراهيم الكنهل  129

 معلوماتية املدينة املنورة  بنين فارس ياسر بن محمد الردادي 130

 معلوماتية الشرقية بنين فارس ياسين بن عباس املطاوعه  131

 األحياء األحساء بنين فاضل عباس بن علي السلطان  132

 األحياء األحساء بنات فاطمة على حسن املسلمي  133

 الرياضيات األحساء بنات فاطمه عباس بن صالح العايش 134



 
 

8 

 

 التخصص  إدارة التعليم الجنس  االسم الكامل  م 

 العلوم الشرقية بنات فاطمه نايف بن عبدهللا السلطان 135

 معلوماتية الرياض  بنين فراس ابراهيم عبدهللا الدوسري  136

 العلوم الرياض  بنين فيصل أمجد فوزي حادي الفالح  137

 األحياء الرياض  بنين فيصل سعد حمد العبداللطيف  138

 معلوماتية جدة  بنين عبدالعزيز عبدهللا الخراش ي فيصل  139

 الفيزياء الهيئة امللكية  -ينبع  بنين فيصل عبدهللا سعد الياس ى 140

 الفيزياء الرياض  بنين فيصل عبدهللا علي املحيسن  141

 الرياضيات الشرقية بنين فيصل ماجد عبدهللا السالمه  142

 معلوماتية الرياض  بنين صالح العبداللطيففيصل محمد  143

 الفيزياء الرياض  بنين فيصل محمود خيرهللا الغنومي الشهراني 144

 معلوماتية جدة  بنين قص ي عماد عبدالرؤوف جادهللا  145

 العلوم األحساء بنات كوثر أيمن بن عبداملنعم العيثان 146

 الفيزياء األحساء بنات عبدالعزيز ابن احمد التريكي كوثر  147

 معلوماتية الشرقية بنات كوثر موس ى بن رض ي آل ناصر  148

 الفيزياء مكة املكرمة  بنات ملار باسم ابن حسن باحكيم 149

 األحياء الرياض  بنات ملار عبدهللا بن عبدالهادي القحطاني  150

 الفيزياء الرياض  بنات عبدهللا الحسينملار فيصل  151

 معلوماتية الرياض  بنات لورا متعب سعيد األحمري  152

 العلوم الشرقية بنات ليان فهد محمدصادق ابوالنجا  153

 الرياضيات ينبع  بنات ليان مشعل عبيدهللا الحجيلي 154



 
 

9 

 

 التخصص  إدارة التعليم الجنس  االسم الكامل  م 

 الكيمياء  األحساء بنات ليان هشام بن يوسف بوعلي 155

 معلوماتية الرياض  بنين ليث سويد محمد الزهراني 156

 معلوماتية جدة  بنين ليث محمد ابن عثمان سويعد 157

 معلوماتية الشرقية بنات لين ماجد عبدهللا الرقيعي 158

 األحياء تبوك بنات لينا طارق احمد الغبان 159

 معلوماتية الرياض  بنات لينة عبدالستار يوسف داود  160

 معلوماتية الشرقية بنات ماريه عبدهللا بن راض ي الرمضان 161

 معلوماتية املدينة املنورة  بنين مالك عبدالعزيز حسن املصيلحي  162

 الكيمياء  الهيئة امللكية  -ينبع  بنين مالك يوسف سعد الغامدي 163

 العلوم مكة املكرمة  بنين ماهر ماجد مسفر القارحي 164

 الرياضيات مكة املكرمة  بنين عبدالحكيم عبدالعزيز مجاهد  165

 الكيمياء  الشرقية بنين مجتبى عبداالله بن حبالن التاروتي  166

 الرياضيات الشرقية بنين محمد ابراهيم محمد السبيعي  167

 الكيمياء  الشرقية بنين محمد أيمن بن علي آل اسماعيل 168

 الرياضيات األحساء بنين محمد باقر بن جواد الحسن  169

 معلوماتية الشرقية بنين محمد خالد محمد الغامدي  170

 الرياضيات الشرقية بنين محمد رائد سالم املطير  171

 معلوماتية الرياض  بنين محمد سويد محمد الزهراني  172

 معلوماتية الرياض  بنين محمد عادل بن مصلح النخلي 173

 الفيزياء الشرقية بنين عبدالرحمن بن محمد العرفج محمد  174



 
 

10 

 

 التخصص  إدارة التعليم الجنس  االسم الكامل  م 

 الكيمياء  الشرقية بنين محمد عبدهللا عبداملنعم السنان 175

 الرياضيات الرياض  بنين محمد علي بن محمد العمران  176

 العلوم األحساء بنين محمد علي عبدالوهاب العبدهللا  177

 العلوم الرياض  بنين محمد ماجد منصور املرزوقي 178

 العلوم مكة املكرمة  بنين محمد مازن بن مصطفي لنقا 179

 الكيمياء  الشرقية بنين محمد ناصر بن هاشم العلي 180

 معلوماتية الهيئة امللكية-الشرقية  بنين محمد ناصر فايز املانع االسمري  181

 معلوماتية مكة املكرمة  بنين محمد نايف عون الحسينى البركاتى 182

 الرياضيات جدة  بنين محمد يحي محمد نوري  183

 العلوم مكة املكرمة  بنات مريام اسامه بن محمدأمين تركستاني  184

 الرياضيات الشرقية بنين مشاري بن فيحان العصيمي العتيبي 185

 معلوماتية الرياض  بنين مشاري محمد عبدالرحمن الحسين  186

 األحياء حائل  بنات دخيل الجناخ مشاعل محمد  187

 معلوماتية جدة  بنين مصعب خالد راشد الزهراني  188

 معلوماتية املدينة املنورة  بنين معتز عبدالعزيز محمدكريم جان عبدهللا 189

 الكيمياء  الشرقية بنين مهدي محمد بن ناصر السلطان  190

 األحياء مكة املكرمة  بنين عبدالقادر بن قاسم روزى مهند  191

 معلوماتية الهيئة امللكية  -الشرقية  بنين مهند محمد سليمان الشريف 192

 الرياضيات األحساء بنين موس ى جعفر عبدالهادي الحداد 193

 الكيمياء  الرياض  بنات ميار أبراهيم محمد العوده  194



 
 

11 

 

 التخصص  إدارة التعليم الجنس  االسم الكامل  م 

 العلوم مكة املكرمة  بنات ميار محمد حسن محمد  195

 معلوماتية األحساء بنين ميثم حسن بن جاسم الحماده  196

 األحياء الشرقية بنين ميرزا مهدي بن احمد آل قاسم 197

 العلوم الرياض  بنات ميس عبدالعزيز رده الطلحي 198

 العلوم جازان  بنين نادر علي محمد مسملي  199

 معلوماتية جدة  بنين ناصر احمد ناصر معافا 200

 األحياء الرياض  بنات نجالء يوسف جاسم الهميلي  201

 العلوم جدة  بنين نجم بدر عبدهللا حويت  202

 الكيمياء  الرياض  بنات ندى عثمان عبدهللا الشبانه  203

 الكيمياء  الرياض  بنات نوره سعيد بن عبدهللا الزهرانى 204

 الكيمياء  األحساء بنين هادي مسلم ابن جواد الهاشم  205

 الكيمياء  الشرقية بنين هادي موفق بن مصطفى آل سماعيل  206

 العلوم األحساء بنين هاشم حسين بن طاهر الناصر  207

 معلوماتية الشرقية بنين هشام علي بن جابر الشهري  208

 الكيمياء  بيشة  بنات همس محمد عبدهللا القرني  209

 الكيمياء  الرياض  بنات يارا انس احمد الغمري  210

 معلوماتية الشرقية بنين ياسر مصطفى علي العباد  211

 الكيمياء  مكة املكرمة  بنين يزن يوسف بن سعيد الغامدي 212

 العلوم الشرقية بنين يزيد خالد احمد طالبى  213

 الكيمياء  جدة  بنين يوسف حاتم بن قاسم املغربي  214



 
 

12 

 

 التخصص  إدارة التعليم الجنس  االسم الكامل  م 

 الرياضيات جدة  بنين عبدالحي شمس الدينيوسف سليمان  215

 العلوم جدة  بنين يوسف ماجد بن عليثه الجنهي 216

 


