
 
 

 (فيزياء) 2020 الدورات األساسية "الثانية"-لألوملبيادات الدولية  لبرنامج موهبة  املتأهلينأسماء 

 

 

 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   اسم الطالب/ـة  م

 الصف الثالث المتوسط متوسطة اإلمام نافع لتحفيظ القران الكريم  بنين  -ادارة تعليم ينبع  ابراهيم بن توفيق بن ابراهيم صالح  1

2 
 بنات  - ادارة تعليم المدينة المنورة  ارين فهد سعيد الصاعدي 

- مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 -متوسط
 الصف الثالث المتوسط

 الصف الثالث المتوسط متوسطة البسام األهلية  بنين - ادارة تعليم الشرقية  اسامة محمد حمد الهويمل  3

 الصف الثالث المتوسط المتوسطةالبلد األمين للموهوبين   بنين  -إدارة تعليم مكة المكرمة  البدر محمد صالح باجحزر  4

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة الكفاح األهلية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  الجوهره فراس بن ابراهيم الربيع  5

 ( G9الصف الثالث متوسط) الفالح   بنين  -إدارة تعليم مكة المكرمة  الحسن بن محمد بن أحمد المدخلي  6

 الصف الثالث المتوسط متوسطة ابن خلدون العالمية /  أمريكي  بنين  -ادارة تعليم الرياض  الهزاع الياس محمد بن احمد  7

 ( G9الصف الثالث متوسط) دار الذكر المتوسطة األهلية  بنين - ادارة تعليم جدة  انس محمد شار الشهري  8

 الصف الثالث المتوسط األنجال األهلية متوسطة  بنات  -إدارة تعليم األحساء  إسراء حسن عبد هللا العيسى  9

 الصف الثالث المتوسط مدارس الظهران األهلية  بنين - ادارة تعليم الشرقية  إلياس محمد مهدي الكاكا  10

 الصف الثاني المتوسط  دار الرواد المتوسطة األهلية  بنين - ادارة تعليم جدة  أحمد عطيه عتيق السميري  11

 الصف الثالث المتوسط دار الذكر المتوسطة األهلية  بنين - ادارة تعليم جدة  ابراهيم عريف أحمد محمد  12

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة عبدالعزيز العالمية / أمريكي  بنين  -ادارة تعليم الرياض  أيمن فوزان سامي الكريع  13

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  بدر علي جارهللا الغامدي  14

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  بسام خالد سليمان المديفر  15

 الصف الثاني المتوسط  161المتوسطة الحادية والستون بعد المائة  بنات  -ادارة تعليم الرياض  تاال حسن عبدهللا السرحاني  16

 ( G9الصف الثالث متوسط) المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية  بنات  -إدارة تعليم ينبع  جمانة عبد الكريم الطالب الشنقيطي  17

 ( G9الصف الثالث متوسط) المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية  بنات  -إدارة تعليم ينبع  جمانة عبد هللا ناجي الرفاعي  18

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة األندلس  بنات  - إدارة تعليم جدة  جوري منصور جمعان الشهري  19

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة الكفاح األهلية  بنين  -ادارة تعليم األحساء  حسن علي احمد العوض  20

 الثالث المتوسطالصف   متوسطة المطيرفي  بنين  -ادارة تعليم األحساء  حسين حبيب حسين الحماده  21

 ( G9الصف الثالث متوسط) المتوسطة األولى بينبع الصناعية  بنات  -إدارة تعليم ينبع  حنين خالد جاويد خان  22

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة السالم االهلية  بنين - إدارة تعليم الشرقية  خالد مشرف علي القرني  23

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة بيش الثالثة  بنات  - جازان ادارة تعليم  دانه الحسن هادي ربيع  24

 الصف الثالث المتوسط المتوسطة الثانية  بسكاكا  بنات  -ادارة تعليم الجوف  دانه أجود عافت الزيد 25

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة األندلس  بنات  - إدارة تعليم جدة  دانه نبيل عبدهللا المعلمي  26

 الصف الثاني المتوسط  المتوسطة الرابعة بسيهات  بنات  - ادارة تعليم الشرقية  عبدهللا الحميدي دعاء مراد  27

 الصف الثالث المتوسط متوسطة الموهوبات  بنات  - إدارة تعليم جدة  دنا فؤاد حامد الشريف  28

 الثالث المتوسطالصف   متوسطة الغد األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  راكان عادل إبراهيم التركي  29

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة التربية األهلية  بنات  -ادارة تعليم الرياض  ربى سليمان بن محمد الناصري  30

 الصف الثاني المتوسط  المتوسطة االولى بالجش  بنات  - ادارة تعليم الشرقية  رسل يوسف محمد الشرفا  31

 الصف الثاني المتوسط  منارات جدة العالمية المتوسطة  بنين - ادارة تعليم جدة  رشاد محمد عبدهللا العمري  32

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  روز عبدالقادر ابراهيم خيروالسندي  33

 الصف الثالث المتوسط ابن رجب المتوسطة  بنين  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ريان عبدهللا عمران الجميعي  34

 



 
 

 (فيزياء) 2020 الدورات األساسية "الثانية"-لألوملبيادات الدولية  لبرنامج موهبة  املتأهلينأسماء 

 

 

 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   اسم الطالب/ـة  م

 ( G9الصف الثالث متوسط) المتوسطة الثانية بينبع الصناعية  بنات  -إدارة تعليم ينبع  ريتال حسن الطويرقي  1

 الصف الثالث المتوسط متوسطة العلم النافع االهلية بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ريفان جميل حسين مؤمنة  2

 الصف الثالث المتوسط متوسطة الرواد بأبها  بنات  - ادارة تعليم عسير  ريما محمد أحمد بن عبيد 3

 الثالث المتوسطالصف   المتوسطة الثانية والعشرون بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ريماس محمد ساعد الغامدي  4

 الصف الثالث المتوسط متوسطة الملك عبد العزيز بتبوك بنات  -ادارة تعليم تبوك   ريماس نايف سليمان الجهني  5

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة الكفاح األهلية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  ريناد جعفر رضى العبدالمحسن  6

 الصف الثالث المتوسط متوسطة عبدالعزيز العالمية  بنات  -ادارة تعليم الرياض  زينة الشريف عبدالعزيز الوشيق 7

 ( G9الصف الثالث متوسط) المتوسطة األولى بينبع الصناعية  بنات  -إدارة تعليم ينبع  سدين خالد فهد الذبياني  8

 ( G9الثالث متوسط)الصف   القادسية المتوسطة  بنين - ادارة تعليم جدة  سطام فهد عوض األسمري  9

 الصف الثالث المتوسط دار الفكر المتوسطة مسار دولي  بنين - ادارة تعليم جدة  سعد بندر سعد الغامدي  10

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  سلطان فايح شبيب العتيبي  11

 الصف الثالث المتوسط البلد األمين للموهوبين المتوسطة بنين  -المكرمة إدارة تعليم مكة   سليمان احمد سليمان حموه  12

 الصف الثاني المتوسط  المتوسطة الرابعة بالقطيف بنات  - ادارة تعليم الشرقية  شهد عبدهللا ضيف الزاير  13

 الثالث المتوسطالصف   متوسطة جامعة األميرة نورة  بنات  -ادارة تعليم الرياض  شهد محمد سعد الجلعود  14

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بنين - ادارة تعليم الشرقية  صالح عبدهللا صالح العبودي  15

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة ابن البيطار  بنين  -ادارة تعليم ينبع  صالح وليد مهنا باهويني  16

 ( G9الصف الثالث متوسط) الفيصلية المتوسطة  بنين - ادارة تعليم جدة  الحازمي عامر بن محمد حامد  17

18 
 بنين - إدارة تعليم المدينة المنورة  عبد الحكيم جميل جعفر الشنقيطي 

المرحلة   - مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 المتوسطة 
 الصف الثاني المتوسط 

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة ابن سينا  بنين  -تعليم ينبع ادارة  عبد الكريم سعيد أحمد عبود  19

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة ابن االثير  بنين  -ادارة تعليم ينبع  عبداإلله ثامر محمد الغامدي  20

 المتوسط الصف الثاني   متوسطة األنجال األهلية  بنين  -ادارة تعليم األحساء  عبداإلله طليفيح عبدهللا الدوسري  21

 الصف الثاني المتوسط  البلد األمين للموهوبين المتوسطة بنين  -إدارة تعليم مكة المكرمة  عبدالحليم عمر عبدالحليم تركستاني  22

 الصف الثالث المتوسط متوسطة ابن المظفر  بنين - ادارة تعليم الشرقية  عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الشهري  23

 الصف الثاني المتوسط  دار الذكر المتوسطة األهلية  بنين - ادارة تعليم جدة  محمود زهراني عبدالرؤف محمد  24

 الصف الثالث المتوسط مدارس منارات الشرقية العالمية المتوسطة  بنين - إدارة تعليم الشرقية  عبدالعزيز محمد بن سعيد المعلم  25

26 
 بنين - تعليم المدينة المنورة إدارة  عبدهللا طالل ناجي  الهاللي الحازمي 

المرحلة   - مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 المتوسطة 
 الصف الثاني المتوسط 

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بنين - ادارة تعليم الشرقية  عبدالمحسن محمد بن حسين الخليفه  27

 الصف الثالث المتوسط متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  الراشد علي باسم احمد  28

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة الهدى  بنين - ادارة تعليم الشرقية  علي محمد علي ال مبارك  29

 الصف الثالث المتوسط االهلية بالجبيل متوسطة الحصان النموذجية   بنين - ادارة تعليم الشرقية  عمر صالح مجلي المطلق  30

 الصف الثاني المتوسط  الخندق المتوسطة االهلية  بنين - إدارة تعليم المدينة المنورة  عمر عبدهللا غازي الصاعدي  31

 الصف الثالث المتوسط متوسطة ابن البيطار  بنين  -ادارة تعليم ينبع  عمرو احمد بصرى مرجان  32

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة دار الرواد  بنات  - إدارة تعليم جدة  الغامدي غال عبدهللا محمد  33

 الصف الثاني المتوسط  البلد األمين للموهوبين المتوسطة بنين  -إدارة تعليم مكة المكرمة  فارس أسامة شجاع العثماني  34
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 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   اسم الطالب/ـة  م

 الصف الثالث المتوسط  البسام االهلية المتوسطة )البرنامج الدولي(  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   أشرف بن علي المطر فاطمة   1

 الصف الثالث المتوسط  المتوسطة التاسعة بالمبرز  بنات  -إدارة تعليم األحساء   فاطمة هاني محمد الحسن  2

3 
 بنات  -إدارة تعليم األحساء   فاطمه حسين محمد الحاجي 

المتوسطة دولي   – مدارس أكاديمية الكفاح األهلية للتعليم 

 )بنات( 
 الصف الثاني المتوسط 

 الصف الثاني المتوسط  المتوسطة األولى بالرميلة  بنات  -إدارة تعليم األحساء   فجر حسن علي العبيدان  4

 الصف الثالث المتوسط  البيطار متوسطة ابن  بنين  - ادارة تعليم ينبع  فهد عبدالعزيز بن ضفيدع العوفي  5

 الصف الثالث المتوسط  دولى   -متوسطة الكفاح    بنين  -ادارة تعليم األحساء   فيصل فهد بن يوسف المحيش  6

 الصف الثالث المتوسط  متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بنين - ادارة تعليم الرياض   فيصل محمد عامر الشهري  7

 الصف الثالث المتوسط  المتوسطة الثامنة بينبع البحر  بنات  - إدارة تعليم ينبع  المجنوني النا عبدالرحمن منور  8

9 
 بنات  -إدارة تعليم الشرقية   لطيفة وائل عمر بوسعيد 

متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض  
 األطفال للبنات 

 الصف الثالث المتوسط 

 الصف الثالث المتوسط  متوسطة منارات الرياض األهلية  بنات  - تعليم الرياض  ادارة  لمى عبدالرحمن حسن البشر  10

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة الموهوبات  بنات  -إدارة تعليم جدة   ليان حامد حمزه مليباري  11

 المتوسط الصف الثاني  متوسطة الجرف برجال المع  بنات  - ادارة تعليم رجال ألمع  ليان علي فايع الجرعي  12

 الصف الثالث المتوسط  رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   لين ماهر سعد العياضي 13

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين - ادارة تعليم الرياض   ماجد حمد عبدهللا الماضي  14

 ( G9الصف الثالث متوسط)  دار الفكر المتوسطة مسار دولي  بنين  -ادارة تعليم جدة   مالك محمد هالل الثبيتي  15

 الصف الثالث المتوسط  متوسطة التعلم الذكي األهلية  بنين - ادارة تعليم الرياض   محمد سليمان محمد الشليالن  16

 الصف الثاني المتوسط  فصول دولية  - األنجال  األهلية متوسطة  بنين  -ادارة تعليم األحساء   محمد طارق عبدالرحمن الغنام  17

 الصف الثالث المتوسط  متوسطة ابن البيطار  بنين  - ادارة تعليم ينبع  محمد عبدهللا يحيى آل منصور  18

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين - ادارة تعليم الرياض   محمد عطيه صالح المالكي  19

20 
 بنين  -إدارة تعليم المدينة المنورة   محمد فيصل نايف الحربي 

المرحلة   - مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 
 المتوسطة 

 الصف الثالث المتوسط 

21 
 بنات  -إدارة تعليم الشرقية   مريم بنت سعيد بن عبدهللا المعلم 

متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض  
 األطفال للبنات 

 لصف الثاني المتوسط ا

 الصف الثالث المتوسط  متوسطة زهرة الصحراء العالمية  بنات  -إدارة تعليم جدة   مريم عمار يحي فايع  22

 الصف الثاني المتوسط  مدارس منارات الشرقية العالمية المتوسطة  بنات  -ادارة تعليم الشرقية   مريم هندي عبدالقادر جفال  23

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بنين  -ادارة تعليم الشرقية   الخليفة مصطفى رائد حسين  24

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة   مودة عبد المحسن محمد هالل  25

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة النسيم  بنين - ادارة تعليم الرياض   نايف صالح نحيطر الشمري  26

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة سلمى بنت ربيعة  بنات  - ادارة تعليم الرياض   ندى شجاع عوض العصيمي  27

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة الحارث بن أوس  بنين - ادارة تعليم الرياض   نواف حماد هليل العتيبي  28

 الصف الثالث المتوسط  دار الذكر المتوسطة األهلية بنين  -ادارة تعليم جدة   نواف رعد عبدالرحمن الحمدان  29

 الصف الثالث المتوسط  متوسطة التعلم النموذجية االهلية  بنين - ادارة تعليم الرياض   نواف علي بن سماح الرشيدي  30

 الصف الثاني المتوسط  متوسطة ابن البيطار  بنين  - ادارة تعليم ينبع  نواف علي فاضل المالكي  31

 الصف الثاني المتوسط  دولى   -متوسطة الكفاح    بنين  -ادارة تعليم األحساء   هادي علي ابراهيم العباد  32

 الصف الثالث المتوسط  المتوسطة الثالثة والعشرون بعد المئة  بنات  -إدارة تعليم جدة   هبه عبدهللا محمد سمان  33

 الصف الثالث المتوسط  متوسطة مدارس الظهران األهلية )البرنامج الدولي(  بنات  -إدارة تعليم الشرقية   هديل سعد ابراهيم المسيعيد  34
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