
 

 

 

 

 

 

 2020 المرشحون لملتقى الربيع
 

 التخصص الصف اسم املدرسة  ادارة التعليم  الجنس اسم الطالب م

 بنين أحمد فريد الخالوي  1

ادارة تعليم جدة 

 بنين -

دار الذكر املتوسطة 

 رياضيات االول املتوسط األهلية

 بنين رياض طالل بن سليمان العوفي 2

الهيئة امللكية 

 رياضيات األول املتوسط يطارمتوسطة ابن الب بينبع

 بنين أحمد محمد احمد الصبان 3

ادارة تعليم جدة 

 رياضيات االول املتوسط الفيصلية املتوسطة بنين -

 بنين الياس شاكر بن علي الفرج 4

ادارة تعليم 

 ابتدائية الظهران االهلية بنين -الشرقية 

السادس 

 رياضيات االبتدائي

 بنين ليوبيأحمد سامي بن عوض  هللا ا 5

الهيئة امللكية 

 رياضيات األول املتوسط متوسطة ابن البيطار بينبع

 بنين بيعامر يوسف بن فالح الحر  6

الهيئة امللكية 

 رياضيات األول املتوسط متوسطة ابن البيطار بينبع

 بنين يوسف فريد الخالوي  7

ادارة تعليم جدة 

 بنين -

دار الذكر املتوسطة 

 األهلية

السادس 

 رياضيات دائياالبت 

 بنين حاتم حسين بن مهدي الكاكا 8

ادارة تعليم 

 بنين -الشرقية 

مدارس الظهران العاملية 

 رياضيات االول املتوسط الدولية -املتوسطة 

 بنين أحمد سعد محمد الشهري  9

ادارة تعليم 

 رياضيات االول املتوسط متوسطة العناية األهلية بنين -الرياض 

 بنين بنجرعبداملجيد أحمد  10

ادارة تعليم جدة 

 بنين -

دار الذكر املتوسطة 

 رياضيات االول املتوسط األهلية

 بنين علي فاضل بن احمد البحراني 11

ادارة تعليم 

 رياضيات االول املتوسط متوسطة مؤتة بنين -الشرقية 

 بنين خالد محمد صالح العبداللطيف 12

ادارة تعليم 

 امليةابتدائية مسك الع بنين -الرياض 

السادس 

 رياضيات االبتدائي

 بنين فارس معاذ محمد عبد الرحيم 13

إدارة تعليم 

 رياضيات األول متوسط مدارس الخندق املدينة املنورة

 بنين محمد عبدالعزيز خالد املزيد 14

ادارة تعليم 

 رياضيات االول املتوسط متوسطة الرياض األهلية بنين -الرياض 

 رياضيات األول املتوسط الفالح األهلية املتوسطة مكة املكرمة بنين شاطمحمد حسن ابن محمد م 15

 بنين ضياء سمير بن علي النفيلي 16

ادارة تعليم 

 ابتدائية التهذيب األهلية بنين -الشرقية 

السادس 

 رياضيات االبتدائي



 

 

 بنين علي باهر بن محمد الهاشم 17

ادارة تعليم 

 رياضيات طاملتوساالول  متوسطة صفوى  بنين -الشرقية 

 بنين فراس محمد بن حمزه قنديل 18

الهيئة امللكية 

 رياضيات األول املتوسط متوسطة ابن البيطار بينبع

19 

عبدالكريم علي ابن عبدهللا 

 بنين الشمراني

ادارة تعليم جدة 

 بنين -

سعيد بن العاص 

 رياضيات االول املتوسط املتوسطة

 رياضيات االول املتوسط الخندق األهلية  ملنورة ينةااملد بنين البراء سعيد العواجي 20

 بنين البراء محمد بن عيس ي الحربي 21

ادارة تعليم 

 بنين -الرياض 

متوسطة منارات الرياض 

 رياضيات االول املتوسط األهلية

 بنين خالد محمد بن سعد الثويني 22

ادارة تعليم 

 تضياريا االول املتوسط متوسطة الظهران بنين -الشرقية 

 بنين البراء عاصم عمر رضوى  23

ادارة تعليم 

 بنين -الشرقية 

متوسطة اجيال املواهب 

 رياضيات االول املتوسط االهلية

 بنين عبدالعزيز فهد عمر جمل 24

الهيئة امللكية 

 ابتدائية االدريس ي بينبع

السادس 

 رياضيات االبتدائي

 بنين حسين محمد حسن الحداد 25

ادارة تعليم 

 رياضيات االول املتوسط األنجال األهلية بنين -ء األحسا

 بنات فاطمه حسن بن محمد بوعلي 26

ادارة تعليم 

 رياضيات سطاالول املتو   املتوسطة التاسعة باملبرز بنات -األحساء 

 بنات نور صالح سعيد الغامدي 27

ادارة تعليم جدة 

 رياضيات االول املتوسط  متوسطة املوهوبات بنات -

 بنات وقي حازم منصور ه شبسم 28

ادارة تعليم 

 -املدينة املنورة 

 بنات

مدارس منارات املدينة 

املرحلة  -األهلية 

 رياضيات األول متوسط  املتوسطة

 بنات ماريه عبدهللا بن راض ي الرمضان 29

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

التهذيب األهلية للبنات 

 رياضيات االول املتوسط  بالقطيف

 بنات الصالحشكري رتاج  30

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

التهذيب األهلية للبنات 

 رياضيات األول متوسط  بالقطيف

 بنات ريما أحمد الغامدي 31

 -إدارة تعليم ينبع 

 بنات 

املتوسطة الثالثة بينبع 

 رياضيات األول متوسط  الصناعية

 بنات بسمه طارق بن عامر العامر 32

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

متوسطة مدارس 

الظهران األهلية )البرنامج 

 رياضيات األول متوسط  الدولي(

 بنات زهراء نوح بن علي الشرف 33

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

متوسطة مدارس 

 رياضيات االول املتوسط  الجامعة بالخبر

 بنات كادي محمد بن شميس الحارثي 34

ادارة تعليم 

 رياضيات األول متوسط  يةنجال األهل متوسطة األ  بنات -األحساء 



 

 

 بنات سارة هشام بن ابراهيم الجغيمان 35

ادارة تعليم 

 بنات -األحساء 

مجمع نوره الجبر 

 رياضيات األول متوسط  التعليمي القسم املتوسط

 بنات ملار عبداملعين عبدهللا فته 36

ادارة تعليم جدة 

 بنات -

املتوسطة السادسة بعد 

 رياضيات سطاألول متو   املئة

 بنات ملار هاشم محمد الحبش ي 37

ادارة تعليم جدة 

 بنات -

ابتدائية اكاديمية وعد 

 العاملية

السادس  

 رياضيات االبتدائي

 بنات فاطمة عبدهللا بن علي العشوان 38

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

التهذيب األهلية للبنات 

 رياضيات األول متوسط  بالقطيف

 بنات ت التركيميان رمزي عصم 39

ادارة تعليم جدة 

 رياضيات االول املتوسط  متوسطة التربية األهلية بنات -

 بنات رقية حسين بن علي العبيدان 40

ادارة تعليم 

 ابتدائية األنجال األهلية بنات -األحساء 

السادس  

 رياضيات االبتدائي

 
 بنات النا يحي محمد نوري

ادارة تعليم جدة 

 بنات -
 الذكر  ابتدائية

السادس 

 االبتدائي
 رياضيات

41 
علي حبيب بن عبداملحسن 

 بنين الصالح

ادارة تعليم 

 كيمياء الثالث املتوسط فق األهليةمتوسطة األ  نينب  -الرياض 

42 
 بنين منذر سيف قاعد العتيبي

ادارة تعليم 

 بنين -الرياض 

متوسطة منارات الرياض 

 كيمياء الثالث املتوسط األهلية

43 

 بنين ريان ماجد عيد الصاعدي 

ادارة تعليم 

 -املدينة املنورة 

 بنين

االمام القرطبي لحفظ 

 كيمياء متوسطالثالث  القران

44 
 بنين علي صالح بن علي آل موس ى

ادارة تعليم 

 كيمياء الثاني املتوسط رواد الخليج بالدمام بنين -الشرقية 

45 
مثنى هشام بن محمد الفعر 

 كيمياء الثالث املتوسط الحصان األهلية بنين الشرقية بنين بنين الشريف

46 
 بنين ميرزا فؤاد احمد ال كرم

ادارة تعليم 

 كيمياء الثاني املتوسط رواد الخليج بالدمام بنين -شرقية ال 

47 
 بنين مهدي أسامة الصفافير

الهيئة 

 كيمياء الثالث املتوسط املروج املتوسطة امللكيةبالجبيل

حسام عبدالرحمن حاسن  48

 بنين األحمدي

ادارة تعليم 

 املدينة املنورة

مدارس منارات املدينة 

املرحلة  -املنورة األهلية 

 كيمياء الثالث املتوسط املتوسطة

49 
حسن عبدالجليل عبدهللا 

 بنين الخليفه

ادارة تعليم 

 كيمياء الثاني املتوسط رواد الخليج بالدمام بنين -الشرقية 

50 
 بنين بدر عايض بن مهدي آل رشيد

ليم ادارة تع

 كيمياء الثالث املتوسط متوسطة الرواد العاملية بنين -الرياض 



 

 

51 
 بنين لسيودب احمد ازياد وهي 

الهيئة امللكية 

 كيمياء الثاني املتوسط متوسطة ابن البيطار بينبع

52 
 بنين فارس حيدر علي الدجاني

ادارة تعليم 

 كيمياء الثاني املتوسط رواد الخليج بالدمام بنين -الشرقية 

53 
سعيد خلوفه سعيد العمري 

 كيمياء ثالث املتوسطل ا الحصان األهلية بنين الشرقية بنين بنين الزهراني

54 

 بنين فهد فيصل بن نايف الحربي

ادارة تعليم 

 املدينة املنورة

مدارس منارات املدينة 

املرحلة  -األهلية املنورة 

 كيمياء الثالث املتوسط املتوسطة

55 
احمد عبدالغفور بن عبيد 

 بنين األحمدي

ادارة تعليم 

 املدينة املنورة

مدارس منارات املدينة 

 كيمياء الثالث املتوسط األهلية املنورة

 نور يوسف بن محمد الحماد 56
 بنات

ادارة تعليم 

 االحساء
 متوسطة االنجال الدولية

 كيمياء لث املتوسطالثا

 رأد صالح محمد القحطاني 57
 بنات

ادارة تعليم جدة 

 بنات -
 متوسطة املوهوبات

 كيمياء الثالث املتوسط

 سلوى عادل صالح السيار 58
 بنات

ة تعليم ار اد

 بنات -الرياض 

متوسطة الرياض )دبلوم 

 كيمياء الثالث املتوسط أمريكي(

 سارة خالد بن عبداملعين الخميس 59

 بنات

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

متوسطة مدارس 

الظهران األهلية )البرنامج 

 كيمياء الثالث املتوسط الدولي(

 لينا خالد بن حسين الشماس ي 60
 بنات

 ادارة تعليم

 بنات -الشرقية 

رواد الخليج العاملية 

 كيمياء الثالث املتوسط املتوسطة بالدمام

 فاطمة محمد النجار 61
 بنات

ادارة تعليم جدة 

 بنات -
 رواد الخليج بأبحر

 كيمياء الثالث املتوسط

 زينب عبدالكريم الصالح 62
 بنات

ادارة تعليم 

 االحساء
 متوسطة األنجال األهلية

 مياءيك الثالث املتوسط

 رقيه محمد بن عمران الحماد 63
 بنات

ادارة تعليم 

 االحساء
 املتوسطة األولى بالرميلة

 كيمياء الثاني املتوسط

 ماريه حاتم بن حسين الكاهلي 64
 بنات

ادارة تعليم جدة 

 بنات -
 متوسطة املعرفة العاملية

 كيمياء الثالث املتوسط

 رأف صالح محمد القحطاني 65
 بنات

جدة  ادارة تعليم

 بنات -
 متوسطة املوهوبات

 كيمياء سطالثالث املتو 

 جود مراد بن علي الكنوي  66
 بنات

ادارة تعليم جدة 

 بنات -

متوسطة دار التربية 

 كيمياء الثالث املتوسط الحديثة

 زهراء حسين بن احمد املوس ى 67
 بنات

ادارة تعليم 

 االحساء
 متوسطة األنجال األهلية

 كيمياء الثاني املتوسط



 

 

 ملار محمد احمد فالته 68
 بنات

ادارة تعليم جدة 

 بنات -
 متوسطة دار الرواد

 كيمياء الثالث املتوسط

 فاطمه علي بن عبداملحسن العباد 69
 بنات

ادارة تعليم 

 االحساء
 املتوسطة األولى بالعمران

 كيمياء الثالث املتوسط

 فاطم ناجي آل حجي 70
 بنات

ادارة تعليم 

 االحساء
 ال األهليةمتوسطة األنج

 كيمياء الثالث املتوسط

71 
 بنين يونس ياسين حمدان اللحياني

إدارة تعليم مكة 

 بنين -املكرمة

البلد األمين للموهوبين 

 أحياء الثالث املتوسط  املتوسطة

 بنين ريان نادر إلياس بدر 72
إدارة تعليم 

 بنين  -الشرقية

مدارس الظهران العاملية 

 الدولية -املتوسطة 
 أحياء سطاملتو  الثالث

73 
 بنين هادي عبدالحليم بن القديحي

إدارة تعليم 

 بنين  -الشرقية
 أحياء الثالث املتوسط متوسطة التهذيب األهلية

 بنين طالل خالد الغامدي 74
إدارة تعليم 

 بنين  -الشرقية
 أحياء الثالث متوسط  الخبر-منارات  متوسطة

75 
 بنين أسامة عبدالعزيز سالم جمعه

لكية ة امل الهيئ 

 بينبع
 أحياء الثاني متوسط متوسطة ابن البيطار

76 
فارس عبدالرحمن حاسن 

 االحمدي
 بنين

إدارة تعليم  

 -املدينة املنورة

 بنين

 أحياء الثاني املتوسط عوف بن الحارث

77 

 بنين عبدهللا جميل جعفر الشنقيطي

إدارة تعليم  

 -املدينة املنورة

 بنين

مدارس منارات املدينة 

املرحلة  -نورة األهلية امل 

 ملتوسطةا

 أحياء الثالث املتوسط

78 
خالد عبدالرحمن بن عثمان 

 الفريان
 بنين

إدارة تعليم 

 بنين -الشرقية
 أحياء الثالث املتوسط الحصان األهلية بنين

79 
 بنين عدنان محمد هاشم الساده

إدارة تعليم 

 بنين -الشرقية
 أحياء الثالث املتوسط متوسطة الهدى

 بنين مختار سامي البوزيد 80
إدارة تعليم 

 بنين -الشرقية
 أحياء الثالث املتوسط متوسطة التهذيب األهلية

81 
 بنات ميثا خالد حمود الطريقي

إدارة تعليم 

 بنات -الرياض

متوسطة منارات الرياض 

 األهلية
 أحياء الثالث متوسط

 بنات رغد يوسف بن مبارك الجديبي 82
 -إدارة تعليم جدة

 بنات
 أحياء الثالث متوسط متوسطة األندلس

83 

 بنات كيندا ماجد العريفي
إدارة تعليم 

 بنات  -الشرقية

متوسطة مدارس  

الفيصلية األسالمية 

 لية للبناتاأله

 أحياء الثاني املتوسط

 بنات تاال ماجد بن مرزوق الصبحي 84
 -إدارة تعليم جدة

 بنات
 أحياء الثالث متوسط متوسطة املوهوبات



 

 

85 

 بنات ترف تركي محمد السفياني

إدارة تعليم 

 -املدينة املنورة

 بنات

مدارس منارات املدينة 

-األهلية للبنات املنورة 

 -متوسط

 أحياء الثالث متوسط

 بنات عروب عادل بن محمد الهوساوي  86
إدارة تعليم مكة 

 بنات -املكرمة

املتوسطة الحادية 

 والخمسون بمكة املكرمة
 أحياء الثاني املتوسط

87 
 بنات غدير وهب بن عبدهللا تويريت

إدارة تعليم 

 بنات  -الشرقية

املتوسطة الخامسة 

 بالقطيف
 أحياء الثالث متوسط

 بنات ليال عبداملنعم عجالن  88
 -إدارة تعليم جدة

 بنات
 أحياء الثاني املتوسط متوسطة دار الرواد

89 

 بنات تاال عبدالرحمن ابراهيم الحسيل
إدارة تعليم 

 بنات  -الشرقية

متوسطة مدارس 

الفيصلية اإلسالمية 

 االهلية للبنات

 أحياء متوسطالثالث 

 بنات تولين فهد محمدصادق ابوالنجا 90
إدارة تعليم 

 بنات  -الشرقية

املتوسطة الثالثة 

 بالظهران
 أحياء الثالث متوسط

91 

 بنات شادن عبدهللا البطاط
إدارة تعليم 

 بنات  -الشرقية

رس متوسطة مدا

الفيصلية اإلسالمية 

 االهلية للبنات

 أحياء الثالث متوسط

 بنات حياة عبدالعزيز بن علي بورشيد 92
إدارة تعليم 

 بنات  -الشرقية

املتوسطة الثالثة 

 بالظهران
 أحياء الثالث متوسط

93 
 بنات رتال فارس غنيم 

-إدارة تعليم جدة

 بنات
 أحياء الثالث متوسط متوسطة دار الرواد

 بنات عل محمد فيصل حبحبمشا 94
-إدارة تعليم جدة

 بنات
 أحياء الثالث متوسط متوسطة البيت السعيد

95 
 بنات رنيم خالد محمد شافعي 

-إدارة تعليم جدة

 بنات
 أحياء الثالث متوسط متوسطة دار الرواد

 بنات رغد محمد يسلم بن لسود 96
-إدارة تعليم جدة

 بنات
 ءأحيا الثالث متوسط متوسطة األندلس

97 

فاطمة بنت سعيد بن طاهر 

 العايش
 بنات

إدارة تعليم 

 بنات -الشرقية
 أحياء الثالث متوسط الحصان االهلية للبنات

 بنات سديم هذال عبدالرحمن الهذال 98
إدارة تعليم 

 بنات -الرياض
 أحياء الثالث متوسط متوسطة نخبة نجد

99 
 بنات ملار خالد سعيد الزهراني

إدارة تعليم 

 بنات -الرياض
 أحياء الثاني املتوسط متوسطة التربية األهلية

 بنات الزهراء عبدالعزيز النخلي 100
ادارة تعليم املدينة 

 بنات -املنورة 

مدارس منارات املدينة املنورة  

 - متوسط-األهلية للبنات 
 أحياء الثالث متوسط 

 بنين هاشم جمال أحمد خليفة 101

 ادارة تعليم جدة

 بنين -

ملتوسطة دار الذكر ا

 األهلية

الصف الثالث 

 فيزياء املتوسط



 

 

 بنين جعفر محمد بن مهدي الرمضان 102

ادارة تعليم 

 بنين -األحساء 

متوسطة األنجال األهلية 

 فصول دولية -

الصف الثالث 

 فيزياء املتوسط

 مكة املكرمة بنين عمران مصطفى سواس 103

البلد األمين للموهوبين 

 يزياءف الثالث املتوسط املتوسطة

 بنين فارس محمد عمر بابصيل 104

ادارة تعليم جدة 

 بنين -

دار الذكر املتوسطة 

 األهلية

الصف الثالث 

 فيزياء املتوسط

 بنين علي هشام بن علي العلي 105

ادارة تعليم 

 متوسطة األنجال األهلية بنين -األحساء 

الصف الثالث 

 فيزياء املتوسط

 بنين عمر بسام بودي 106

يم ادارة تعل 

 متوسطة التهذيب األهلية بنين -الشرقية 

الصف الثالث 

 فيزياء املتوسط

107 

أسامة ابراهيم بن عبدالعزيز 

 بنين املسلم

ادارة تعليم 

 متوسطة األنجال األهلية بنين -األحساء 

 الصف الثالث

 فيزياء املتوسط

108 

بسام عبدالرحيم محمد 

 بنين تركستاني

ادارة تعليم جدة 

 بنين -

لذكر املتوسطة دار ا

 األهلية

الصف الثالث 

 فيزياء املتوسط

 فيزياء الثالث املتوسط الحصان األهلية بنين الشرقية بنين بنين البراء قاسم بن على آل حسين 109

 بنين سعود عمر بن الهاشمي العلمي 110

ادارة تعليم 

 -املدينة املنورة 

 بنين

مدارس منارات املدينة 

حلة املر  -املنورة األهلية 

 املتوسطة

الصف الثالث 

 فيزياء املتوسط

 فيزياء الثاني املتوسط املعرفة املتوسطة مكة املكرمة بنين نواف ياسر بن سباعي فضل هللا 111

 مكة املكرمة بنين البدر محمد بن صالح باجحزر  112

البلد األمين للموهوبين 

 فيزياء الثاني املتوسط املتوسطة

113 

عبدالرحمن مسفر غاصب 

 فيزياء الثالث متوسط املروج املتوسطة الجبيل-الشرقية بنبن الغامدي

 بنات نوره عمر صالح الغصون  114

ادارة تعليم 

 بنات -الرياض 

متوسطة الرياض )دبلوم 

 أمريكي(

الصف الثالث 

 فيزياء املتوسط

 بنات سماهر فيصل بن علي نصار 115

ادارة تعليم جدة 

 متوسطة األندلس بنات -

الث الصف الث 

 فيزياء املتوسط

 ءفيزيا الثالث متوسط الحصان االهلية شرق الدمام بنات ريتاج قاسم علي الحسين 116

 بنات حال عبدالرشيد عاشور محمد 117

إدارة تعليم جدة 

 بنات -

املتوسطة الثامنة 

 والتسعون 

الصف الثالث 

 فيزياء املتوسط

118 

فجر عبداملجيد بن عبدالعزيز 

 بنات الخليفي

رة تعليم ادا

 بنات -الرياض 

متوسطة التربية العصرية 

 العاملية

الصف الثالث 

 فيزياء املتوسط

 بنات غال حسين راشد ال هتيله 119

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

املتوسطة الحادية 

 فيزياء الثالث متوسط والعشرون بالدمام

 بنات ساره محمد عبدهللا العجمي 120

ادارة تعليم 

 بنات -الرياض 

املتوسطة الثالثة عشرة 

 13لتحفيظ القرآن 

الصف الثاني 

 فيزياء املتوسط



 

 

 بنات جواهر بندر حمد دوخي 121

ادارة تعليم 

 متوسطة التربية األهلية بنات -الرياض 

الصف الثالث 

 فيزياء املتوسط

 بنات جمانة ابراهيم سعيد باداوود 122

ادارة تعليم جدة 

 بنات -

املتوسطة العاشرة بعد 

 ئةامل 

الصف الثالث 

 فيزياء املتوسط

 بنات لولوه مصطفى عبدهللا الجار 123

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

متوسطة مدارس 

الظهران األهلية )البرنامج 

 فيزياء الثالث املتوسط الدولي(

 فيزياء الثالث املتوسط أكاديمية الكفاح األحساء  بنات فاطمة عبدالجليل محمد السعد 124

 فيزياء الثالث املتوسط أكاديمية الكفاح األحساء  بنات هاني البحرانيسليل  125

 فيزياء الثالث متوسط الحصان االهلية شرق الدمام بنات سارة احمد عبدهللا الخليفة 126

 بنات رنيم عبيدهللا عقيل الغامدي 127

ادارة تعليم جدة 

 بنات -

متوسطة دار التربية 

 الحديثة

الصف الثالث 

 زياءفي املتوسط

 بنات ليان ماجد جزاء العتيبي 128

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

املتوسطة السادسة 

 فيزياء الثالث متوسط عشرة بالدمام

 فيزياء ثالث متوسط الحصان االهلية شرق الدمام بنات بتول زكريا احمد العباس 129

130 

عبدهللا عبدالعزيز عثمان ال 

 عثمان
 بنين

ادارة تعليم 

 بنين -الرياض 
 متوسطة الرياض األهلية

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

131 
 الحصان األهلية بنين الشرقية بنين بنين ياسين احمد محمد الجفري 

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

132 
 بنين ناصر علي ناصر بن خميس

ادارة تعليم 

 بنين -الرياض 

 -متوسطة املنهل االهلية 

 التعاون 

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

133 
 بنين أنس يوسف سليمان العوفي

الهيئة امللكية 

 بينبع
 متوسطة ابن البيطار

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

134 
 بنين محمد علي عبد هللا آل مبارك

ادارة تعليم 

 بنين -الشرقية 
 التهذيب األهلية

الصف األول 

 متوسط
 علوم

135 
 بنين أحمد هاني احمد دهان

ادارة تعليم 

 بنين -الرياض 
 وسطة الرياض األهليةمت 

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

136 
 بنين سهل أسامة حسن بوقري 

الهيئة امللكية 

 بينبع
 متوسطة ابن البيطار

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

137 
 الفالح املتوسطة مكة املكرمة بنين نبراس بندر الصباغ

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

138 

 احسان بن عبدهللا عبدهللا

 الغريافي
 بنين

ادارة تعليم 

 بنين -الشرقية 
 متوسطة ابن كثير

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

 علوم األول المتوسط الصديق المتوسطة  الجبيل-الشرقية بنين يزن خالد الغامدي 139

140 
 بنين علي احمد علي باوزير

ادارة تعليم 

 بنين -الرياض 

 -ابتدائية الرواد األهلية 

 املنصورة

الصف السادس 

 بتدائياال 
 علوم



 

 

141 

يوسف نديم بن محمديوسف 

 املجددي
 بنين

ادارة تعليم جدة 

 بنين -

دار جنى العاملية 

 املتوسطة

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

142 
 بنين سلطان فيصل راشد العتيبي

الهيئة امللكية 

 بينبع
 متوسطة ابن البيطار

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

143 
 بنين حمزة محمد حسن باعيس ى

دارة تعليم ا

 بنين -الرياض 

 -ابتدائية الرواد األهلية 

 املنصورة

الصف السادس 

 االبتدائي
 علوم

144 

أمجد محمود بن عيس ى آل 

 درويش
 بنين

ادارة تعليم 

 بنين -الشرقية 
 ابتدائية الظهران االهلية

الصف السادس 

 االبتدائي
 علوم

145 
 مكة املكرمة بنين طالل تركى بن عجيب السلمى

األمين للموهوبين  البلد

 املتوسطة

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

146 
 بنين فيصل احمد ابراهيم العيس ى

ادارة تعليم 

 بنين -الشرقية 

مام الشاطبي ابتدائية اال 

 لتحفيظ القران الكريم

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

147 
 بنين ساجد حسن علي الهميلي

ادارة تعليم 

 بنين -الشرقية 
 هليةمدارس التهذيب األ 

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

148 

عبداالله عبدالرحمن بن غالب 

 العمري 
 بنين

ادارة تعليم 

 بنين -الرياض 

متوسطة منارات الرياض 

 األهلية

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

149 

عبدالرحمن عبداالله احمد 

 الشريف
 بنين

ادارة تعليم جدة 

 بنين -
 الفيصلية املتوسطة

الصف االول 

 املتوسط
 ومعل 

150 
 بنين حسين أحمد حسين النويصر

ادارة تعليم 

 بنين -األحساء 
 متوسطة األنجال األهلية

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

151 

 بنين أحمد محمد قرملي

ادارة تعليم 

 -املدينة املنورة 

 بنين

الخندق االبتدائية 

 االهلية

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

152 
 بنين بدر ناصر عبدالعزيز العزاز

ادارة تعليم 

 بنين -الرياض 

 -متوسطة املنهل االهلية 

 التعاون 

االول  الصف

 املتوسط
 علوم

153 

عبداملحسن ماجد بن عليثه 

 الجنهي
 بنين

ادارة تعليم جدة 

 بنين -

 -مجمع الثغر املتوسط 

 دمج بصري  -طريق مكة 

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

154 
 بنين علي حسن بوجبارة

ادارة تعليم 

 بنين -ء األحسا
 متوسطة األنجال األهلية

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

155 
 بنين مهند وليد حامد األحمدي

الهيئة امللكية 

 بينبع
 علوم األول املتوسط متوسطة ابن سينا 

156 
 بنات ريتاج عبدهللا ابن احمد عسيري 

ادارة تعليم جدة 

 بنات -
 متوسطة املوهوبات

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

157 
 بنات ا محمد بن حمد البوعليهي 

ادارة تعليم 

 بنات -األحساء 

املتوسطة األولى لتحفيظ 

 القرآن بالهفوف

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

158 
 بنات جود محمد سعد آل ثنيان

ادارة تعليم 

 بنات -الرياض 

متوسطة التربية 

 اإلسالمية األهلية

الصف االول 

 املتوسط
 علوم



 

 

159 

 ناتب  حال أيمن فؤاد رفيق
ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

متوسطة مدارس 

الفيصلية اإلسالمية 

 االهلية للبنات

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

160 
 بنات نوف طاهر بن علي النفيعي

ادارة تعليم 

 بنات -األحساء 
 متوسطة األنجال األهلية

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

161 
 بنات هال سعد ال سلطان

ادارة تعليم 

 بنات -الرياض 
 رواد الخليج باملغرزات

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

162 
 بنات سيرين سمير محمد فالوده

ادارة تعليم جدة 

 بنات -
 ابتدائية اإلبداع

الصف السادس 

 االبتدائي
 علوم

163 
 بنات ريما علي محمد منجحي

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 
 املتوسطة الثالثة بالدمام

الصف االول 

 املتوسط
 ومعل 

164 
 بنات لين محمد عبدالحميد االندنوس ي

ادارة تعليم جدة 

 بنات -
 متوسطة دار الرواد

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

165 
 بنات ليان هاني أحمد الدهان

ادارة تعليم 

 بنات -الرياض 

متوسطة منارات الرياض 

 األهلية

الصف الثاني 

 املتوسط
 علوم

166 

سهى سليمان عبدالرحمن 

 السالمه
 تبنا

ادارة تعليم 

 بنات -الرياض 

متوسطة منارات الرياض 

 العاملية

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

167 
 بنات ريف حامد بن معتق البالدي

ادارة تعليم جدة 

 بنات -
 متوسطة املوهوبات

ول الصف اال 

 املتوسط
 علوم

168 
 إدارة تعليم ينبع بنات يارا أحمد الحارثي

مجمع تحفيظ القرآن 

 يةبينبع الصناع

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

169 
 بنات مريم حسن على البلوش ي

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

ابتدائية مدارس املشكاة 

 األهلية بالدمام

الصف السادس 

 االبتدائي
 علوم

170 
 بنات سديم سعود بن صالح الشمري 

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

متوسطة مدارس نور 

 االسالم األهلية

 الصف االول 

 املتوسط
 علوم

171 
 بنات حنين عبدهللا محمد العلي

ادارة تعليم 

 بنات -الشرقية 

رواد الخليج العاملية 

 االبتدائية بالدمام

الصف االول 

 املتوسط
 علوم

 


