
 

 

 عبد للا  في جامعة امللك 2020 التدريب املكثفالطلبة املشاركين في  

 2020يوليو  10 –مارس  10في الفترة من 
 التخصص اسم املدرسة إدارة تعليم الجنس االسم رباعي م

 كيمياء متوسطة القارة الثانية األحساء بنات دانه محمد عبدهللا العيثان

 علوم املتوسطة األولى باملبرز االحساء بنات البودريسكوثر علي حجي 

 كيمياء املتوسطة االولى بالجبيل األحساء بنات موده طاهر علي النفيعي

 رياضيات مدارس األنجال األهلية األحساء بنات فاطمة محمد عبدالرحمن الغنام

 رياضيات األهليةمتوسطة األنجال  األحساء بنات فرح أمين بن حسين األمير

 رياضيات متوسطة األنجال األهلية األحساء بنات فاطمه محمد حجي املطاوعه

 أحياء مدارس األنجال األهلية األحساء بنات فاطمة علي حسين العبدهللا

 أحياء مدارس األنجال األهلية األحساء بنات زينب شاكر العلوي 

 احياء مدارس األنجال األهلية األحساء بنات ميامين جواد ياسين الكويتي

 كيمياء مدارس األنجال األهلية األحساء بنات فاطمه عباس بن علي السعيد

 علوم متوسطة األنجال األهلية االحساء بنين حسن عبد العزيز الجزيري 

 كيمياء مدرسة األنجال األهلية األحساء بنات لطيفة عبدالرحمن السيد الهاشم

 فيزياء اكاديمية الكفاح االهلية االحساء بنات كيان صالح ابراهيم املجحد

 كيمياء مدارس األنجال األهلية األحساء بنات الزهراء عباس علي السعيد

 علوم متوسطة األنجال األهلية األحساء بنات فاطمه حبيب علي الحسن

 معلوماتية مدارس األنجال األهلية األحساء بنات شهد عادل عبدالرحمن بالغنيم

 معلوماتية ثانوية الكفاح األهلية بنين األحساء بنين علي محمد بن سلمان العلي

 معلوماتية ثانوية األنجال األهلية األحساء بنين نصر هللا يوسف بن عبد هللا السلمان

 معلوماتية األنجال األهليةمدارس  األحساء بنين علي باقر عبد الحميد املسبح

 رياضيات مدارس األنجال األهلية األحساء بنين هادي عالء حسن العيثان

 رياضيات مدارس األنجال األهلية األحساء بنين هيثم هادي ناجع التليدي

 رياضيات مدارس األنجال األهلية األحساء بنين حيدر ميثم صادق العيثان

 رياضيات ابتدائية املقداد بن عمرو  األحساء بنين علي السعيدمحمد عباس بن 

 رياضيات مدارس األنجال األهلية األحساء بنين محمد عبداملنعم بن عبدالهادي العمر

 احياء أكاديمية الكفاح األهلية األحساء بنين محمد عبد السالم العيثان

 احياء األنجال األهليةمدارس  األحساء بنين محمد سلمان العباد

 فيزياء أكاديمية الكفاح األهلية األحساء بنين خالد بدر خالد الجغيمان

 فيزياء أكاديمية الكفاح األهلية األحساء بنين عبدالعزيز مؤيد عبدالعزيز املرزوق 

 فيزياء مدارس األنجال األهلية األحساء بنين مفيد علي البراك

 فيزياء مدارس األنجال األهلية األحساء بنين الحيدمختار خليل 

 فيزياء مدارس األنجال األهلية األحساء بنين أحمد خليل الحيد

 علوم متوسطة االنجال االهلية األحساء بنين مازن زيد بن احمد الشخص

 رياضيات مدارس الرياض األهلية الرياض بنات ندى عبدالرحمن عبدالعزيز املهوس

 رياضيات مدارس الرياض األهلية الرياض بنات غال عبدالعزيز خالد املزيد

 كيمياء مدارس الرياض األهلية الرياض بنات رواء راشد محمد الحديثي

 علوم مدارس التربية األهلية الرياض بنات شادن ناصر تركي الهزاني

 علوم عمارة بنت حمزة  الرياض بنات نوره ابراهيم يحى الضرغام

 علوم مدارس التربية االهلية الرياض بنات ريما عبدهللا احمد النويصري 

 علوم منارات الرياض الرياض بنات نوره عبدهللا بن راشد الحقباني



 

 

 التخصص اسم املدرسة إدارة تعليم الجنس االسم رباعي م

 معلوماتية ثانوية منارات الرياض األهلية الرياض بنين أسامه عاطف بن عبد هللا بكر

 معلوماتية الرياض العاملية/ دبلوما امريكية الرياض بنين هللا عمرو عبد هللا املزيدعبد 

 معلوماتية الرياض العاملية/ دبلوما امريكية الرياض بنين عبد العزيز أحمد الفنوش الشبلي

 معلوماتية مقررات –الرياض األهلية  الرياض بنين املثنى فريد بن أحمد الزهراني

 معلوماتية الرياض العاملية/ دبلوما امريكية الرياض بنين عبدهللا محمد علي االسمري 

 معلوماتية ثانوية الرواد العاملية الرياض بنين ابراهيم فيصل بن محمد العذل

 معلوماتية مدارس منارات الرياض األهلية الرياض بنين عبدالرحمن عاصم عبدالرحمن املنيع

 رياضيات مدارس الرياض األهلية الرياض بنين محمد األحمري باسل علي 

 رياضيات مدارس العناية األهلية الرياض بنين محمد بن سعد بن محمد الشهري 

 رياضيات مدارس منارات الرياض األهلية الرياض بنين خالد حمد العجران

 رياضيات الرياضمدارس منارات  الرياض بنين معاذ سعيد عايض القحطاني

 أحياء ثانوية األمجاد األهلية الرياض بنين عمر ايمن احمد بنجر

 احياء مدارس منارات الرياض األهلية الرياض بنين عبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمود

 كيمياء مدارس الرياض األهلية الرياض بنين العتيقمعن  محمد 

 كيمياء مدارس الرياض األهلية الرياض بنين العلياسامة محمد عبد العزيز 

 كيمياء مدارس الرياض األهلية الرياض بنين محمد راشد محمد الحديثي

 كيمياء مدارس الرواد العاملية الرياض بنين محمد بن سليمان بن محمد الهدلق

 فيزياء األهليةمدارس رياض نجد  الرياض بنين عبدهللا هاشم محمد مساوى 

 فيزياء مدارس الرواد األهلية الرياض بنين صادق عباس عبدهللا العباد

 فيزياء مدارس منارات الرياض األهلية الرياض بنين يوسف أحمد يوسف الربيعة

 فيزياء مدارس منارات الرياض األهلية الرياض بنين سعود املالكيهشام محمد 

 علوم متوسطة منارات الرياض الرياض بنين محمود آل ادريسمحمد فياض 

 معلوماتية الحصان النموذجية االهلية الشرقية بنات دالل محمد ناصر السويدان

 رياضيات مدارس الظهران االهلية الشرقية  بنات جنى علي سعد الدوسري 

 رياضيات األهلية النموذجيةالحصان  الشرقية  بنات وتين  محمد صالح الصيعري 

 أحياء الحصان األهلية النموذجية الشرقية  بنات مريم غالب عبدالرحمن الهاشم

 أحياء الحصان األهلية النموذجية الشرقية  بنات رؤى عادل عبدهللا السنان

 أحياء الحصان األهلية النموذجية الشرقية  بنات فاطمة حسن علي الهميلي

 كيمياء الحصان األهلية النموذجية الشرقية  بنات علي بن حسن آل حمودطيبة 

 كيمياء مدارس رواد الخليج العاملية الشرقية  بنات سارا بنت علي بن محمد العبندي

 فيزياء الحصان النموذجية االهلية الشرقية  بنات ريم محمد حمد العودة

 فيزياء مدارس التهذيب بالقطيف الشرقية  بنات زهراء حسين بن علي امليالدي

 فيزياء الحصان األهلية النموذجية الشرقية  بنات جمانة سعيد سعد املالكي

 علوم الحصان األهلية النموذجية الشرقية  بنات سارة هشام محمد الشريف

 علوم الحصان األهلية بالدمام الشرقية  بنات كوثر بنت صادق بن تقي الخميس

 علوم الجش املتوسطة بالقطيف الشرقية بنات جنان احمد مكي آل وهيب

 علوم مدارس الظهران االهلية الشرقية  بنات جنى محمد السنان

 معلوماتية ثانوية دار الحكمة الشرقية بنين حسن زكي بن عبدهللا آل هنيدي

 معلوماتية العامليةمدارس الظهران  الشرقية بنين حميد احمد حميد الهذلي

 معلوماتية الحصان النموذجية االهلية الشرقية  بنين زياد صالح العمري 

 معلوماتية الحصان النموذجية االهلية الشرقية  بنين محمد صادق محمد السعد



 

 

 التخصص اسم املدرسة إدارة تعليم الجنس االسم رباعي م

 معلوماتية الحصان النموذجية االهلية الشرقية  بنين محمد رضاء أحمد الخليفة

 رياضيات مدرسة التهذيب األهلية الشرقية  بنين عبدهللا راض ي الرمضانعلي 

 رياضيات مدارس الظهران األهلية الشرقية  بنين إياد علي عبدالجليل القطري 

 رياضيات مدرسة التهذيب األهلية الشرقية  بنين مهدي صالح مهدي البيك

 رياضيات األهلية النموذجيةالحصان  الشرقية  بنين محمد حسين الدبيس ي

 رياضيات مدارس منارات الخبر األهلية الشرقية  بنين عبداإلله عمار محمد الطف

 رياضيات مدرسة نجد بالجبيل الشرقية  بنين عمر أحمد العنزي 

 رياضيات مدرسة التهذيب األهلية الشرقية  بنين أحمد  فاضل  أحمد البحراني

 رياضيات ثانوية دار الحكمة بالقطيف الشرقية  بنين العلقمصطفى حلمي 

 رياضيات الحصان األهلية النموذجية الشرقية  بنين نواف خضر الغامدي

 رياضيات الحصان األهلية النموذجية الشرقية  بنين سلمان عبدهللا املطراش

 رياضيات األهلية بالدماممدارس الحصان  الشرقية بنين محمد أحمد محمد الغامدي

 رياضيات مدارس التهذيب األهلية الشرقية بنين أحمد محمد بن علي الصادق

 رياضيات مدارس منارات الخبر الشرقية بنين عبدالكريم عبدهللا بن سالم السالم

 رياضيات متوسطة القطيف الشرقية بنين محمد نبيل آل مهنا95

 رياضيات منارات الخبر األهلية املتوسطة الشرقية بنين القحطانيخالد علي بن حسين 

 أحياء الحصان النموذجية االهلية الشرقية  بنين محمد علي حسن البشراوي 

 كيمياء الحصان النموذجية االهلية الشرقية  بنين إياد عبدهللا مرزوق الصالحي

 كيمياء مدرسة التهذيب األهلية الشرقية  بنين ميثم ابراهيم احمد البحراني

 كيمياء مدارس منارات الخبر األهلية الشرقية  بنين الجعيدعبدالرحمن عبدالعزيز 

 كيمياء مدرسة التهذيب األهلية الشرقية  بنين علي عبدالواحد محمد آل يوسف

 كيمياء األهليةمدرسة التهذيب  الشرقية  بنين حسين بن شاكر با أحمد الصفار

 كيمياء مدارس رواد الخليج العاملية الشرقية  بنين عبدهللا أمين محمد املمتن

 فيزياء مدارس رواد الخليج العاملية الشرقية  بنين الياس صالح حسن البن صالح

 فيزياء مدرسة التهذيب األهلية الشرقية  بنين جواد بهاء مهدي آل سيف

 فيزياء الحصان النموذجية االهلية الشرقية  بنين علي املرهون علي حسن 

 فيزياء الحصان النموذجية االهلية الشرقية  بنين محمد بن عبدهللا بن سلمان البركات

 فيزياء مدارس رواد الخليج الشرقية  بنين حسن محمد بن حسين آل ليل

 فيزياء مدرسة التهذيب األهلية الشرقية  بنين حسين عادل بن احمد الشماس ي 

 فيزياء مدرسة التهذيب األهلية الشرقية  بنين احمد  نبيل  احمد ال مهنا

 علوم متوسطة التهذيب االهلية الشرقية  بنين راغب مؤيد عبد الكريم الجواد

 علوم التهذيب االهلية الشرقية  بنين سجاد عادل أحمد آل مهنا

 علوم الحصان األهلية النموذجية الشرقية  بنين نواف رائد سالم املطير

 علوم مدارس رواد الخليج العاملية الشرقية  بنين وسام عبد الجليل آل قنبر

 علوم متوسطة الظهران االهلية العاملي الشرقية  بنين رائد فيصل بن محمد طلبه

 علوم الحصان األهلية النموذجية الشرقية  بنين منتظر جابر ابراهيم الحماد

 علوم الحصان األهلية النموذجية الشرقية بنين الحسن سامي محمد الصليبيخ

 علوم م. االمام عاصم بالجبيل الصناعية الشرقية بنين أوس عادل الخضر

 علوم املتوسطه التاسعه بالجبيل الشرقية  بنات نور حسين بن حمود آل زواد

 احياء مدارس األندلس األهلية الطائف بنين مشعل فايز عبدهللا السواط

 رياضيات منارات املدينة املنورة املدينة املنورة بنات رغده شوقي حازم منصور 



 

 

 التخصص اسم املدرسة إدارة تعليم الجنس االسم رباعي م

 علوم املنارات العاملية املدينة املنورة بنات اسماء خالد عبدالعزيز تركستاني

 رياضيات متوسطة الخندق األهلية املدينة املنورة بنين الحربيمحمد ماجد محمد 

 رياضيات الخندق األهلية املدينة املنورة بنين محمد ربيع حمزة حافظ

 رياضيات الخندق األهلية املدينة املنورة بنين عبد الرحمن ثامر عبد الرحمن نصيف

 أحياء منارات املدينة املنورة األهلية املدينة املنورة بنين حمد مسفر ابن صالح الخثعمي

 أحياء ثانوية طيبة املدينة املنورة بنين محمد خالد نصر الحسيني

 علوم متوسطة عوف بن الحارث املدينة املنورة بنين امين عمر بن محمد الشنقيطي

 معلوماتية نظام مقرراتدار الرواد بجدة  جدة بنات جنا عيظه هالل الزهراني

 معلوماتية املوهوبات )نظام مقررات ( جدة بنات ماريا عبدالعزيز صالح الثنيان

 رياضيات مدارس األندلس األهلية جدة بنات رفاء ماجد علي قنش

 رياضيات مدارس دار جنى العاملية جدة بنات الرا رائد جميل منقل

 رياضيات مدارس دار الفكر جدة بنات القرافيليان احمد مبارك 

 احياء متوسطة دار التربية الحديثة جدة بنات لينا احمد سعد املداني

 احياء متوسطة األندلس جدة بنات ألين عمر صالح باحمران

 احياء متوسطة األندلس جدة بنات تاله عبداالحد عبدالعزيز التركستاني

 كيمياء مدارس دار الرواد النموذجية جدة بنات علي الغامديرامه محمد 

 فيزياء متوسطة دار الفكر العاملية جدة بنات ملى عبدالرحمن غالب األهدل

 علوم للموهوبات١٢٨مدرسة  جدة بنات لين احمد عبدالغني الغامدي

 علوم االهليةمتوسطة االبداع  جدة بنات ميرال ايهاب محمد ابونواس

 علوم (110متوسطة) جدة بنات رزان فيصل سعيد سلوم

 معلوماتية االقص ى األهلية )نظام املقررات( جدة بنين ياسر فيصل سعيد بالعمش

 معلوماتية االقص ى األهلية )نظام املقررات( جدة بنين عبداملحسن حامد عبدالرؤوف صالح

 أحياء مدارس دار الذكر األهلية جدة بنين الهوسةحمزة عيس ى محمد رمضان 

 احياء منارة جدة )عربي( األهلية جدة بنين انمار عبد هللا محمد بناني

 كيمياء االندلس االهلية جدة بنين سعود ماجد سعود الصبحي

 فيزياء مدارس دار الذكر األهلية جدة بنين جمال عاشور حسام محمد 

 علوم دار الذكر االهلية جدة بنين جمال حسين قدححسين 

 علوم مدارس املنارات العاملية بجدة جدة بنين يزن حاتم املغربي

 علوم دار الذكر املتوسطة جدة بنين حمزة عبدالرحمن يوسف

 معلوماتية مدارس دار الفكر األهلية -جدة بنات ريا يحى بن عابد ابوالجمال

 علوم متوسطه وثانويه املوهوبات جده بنات تاله محمد شاكر جالل

 كيمياء مدارس الفضيلة حائل بنين مشاري عبدالعزيز الفريدي

 أحياء مدرسة الشفاء العدوية مكة املكرمة بنات عليجود اسامة بن 

 رياضيات مدرسة الفالح  مكة املكرمة بنين محمد خالد احمد الزهرانى

 رياضيات مدرسة الفالح  مكة املكرمة بنين عقيلي الشيخيحمزة إبراهيم  

 رياضيات مدارس البشرى  مكة املكرمة بنين الغامديمعاذ أحمد 

 رياضيات مدارس الفالح الثانوية مكة املكرمة بنين عبدالرحمن صالح االحمدي

 رياضيات مدارس عبدالرحمن فقيه مكة املكرمة بنين الجابري خالد وليد 

 رياضيات مدارس البشرى  مكة املكرمة بنين مروان محمد الخياط

 رياضيات متوسطة البلد األمين مكة املكرمة بنين مروان مهنا الحارثي

 أحياء املعرفة االهلية مكة املكرمة بنين محمود أحمد محمود وزان



 

 

 التخصص اسم املدرسة إدارة تعليم الجنس االسم رباعي م

 أحياء مدرسة الفالح مكة املكرمة بنين باسل فيصل محمد نور حبيب هللا

 كيمياء مدرسة الفالح مكة املكرمة بنين سعيد بن سلطان بن سعيد بغدادي

 فيزياء مدرسة الفالح مكة املكرمة بنين نوروليحسام عبداملجيد 

 فيزياء مدرسة الفالح مكة املكرمة بنين القاسم سليم السنغالي

 علوم البلد األمين للموهوبين مكة املكرمة بنين عبد الكريم محمد محمود الشنقيطي

 علوم متوسطة العاصمة النموذجية مكة املكرمة بنين أحمد سمير سباعي فضل هللا

 رياضيات تحفيظ القران بينبع الصناعية ينبع بنات جود وليد مهنا باهويني

 رياضيات الثانوية الثانية بينبع الصناعية ينبع بنات ثناء خالد محمد الحيدري 

 معلوماتية ثانوية ابن خلدون بالصناعية ينبع بنين عبد الرحمن نجيب محمد الحبش ى

 معلوماتية ابن الخلدون الثانوية بالصناعية ينبع بنين معن مرعي بن احمد كرسوع

 معلوماتية ابن الخلدون الثانوية بالصناعية ينبع بنين محمد عبدالعزيز احمد الرفاعي

 معلوماتية ابن الخلدون الثانوية بالصناعية ينبع بنين عبدهللا محمد عبيد العلوني

 معلوماتية ابن الخلدون الثانوية بالصناعية ينبع بنين فارس ابراهيم بسيوني

 رياضيات مدرسة اإلدريس ي  بالصناعية ينبع بنين كامل بخيتيوسف أيمن 

 فيزياء ابن البيطار املتوسطة بالصناعية ينبع بنين محمد خالد عثمان محمد العمودي

 علوم املتوسطة الثالثة بالصناعية ينبع  بنات ابرار عبد الرزاق طه هوساوي 

  


