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    لألوملبيادات الدولية

 

 التخصص اسم المدرسة  إداراة التعليم  اسم الطالب/ـة م

 فيزياء  بينبع  الصناعيه 3املتوسطه  ينبع  ابرار عبدالرزاق طه هوساوي  1

 رياضيات التهذيب الثانوية األهلية  الشرقية احمد بن فاضل بن احمد البحراني  2

 علوم العاصمة النموذجية مكة املكرمة  احمد سمير سباعي فضل للا  3

 علوم الحصان األهلية النموذجية الشرقية الحسن سامي محمد الصليبيخ  4

 كيمياء مدارس األنجال األهلية  األحساء الزهراء عباس علي السعيد  5

 أحياء مدارس منارات املدينة   املدينة املنورة   الزهراء محمد ابن عبدالعزيز الهاجوج   6

 فيزياء  ثانوية الفالح مكة املكرمة  سليمي بن أبوالقاسم سنقاليالقاسم  7

 معلوماتية مدارس الرياض  الرياض  املثنى فريد بن أحمد الزهراني  8

 رياضيات ابتدائية الظهران االهلية الشرقية الياس شاكر بن علي الفرج  9

 أحياء مدارس االندلس االهلية جدة الين عمر صالح باحمران 10

 رياضيات مدارس الظهران األهلية  الشرقية إياد علي عبدالجليل القطري  11

 رياضيات متوسطة العناية األهلية الرياض  أحمد سعد محمد الشهري  12

 رياضيات دار الذكر املتوسطة األهلية  جدة أحمد فريد بن يوسف الخالوي  13

 رياضيات التهذيب األهلية الشرقية أحمد محمد علي الصادق  14

 فيزياء  ثانوية التهذيب األهلية  الشرقية أحمد نبيل أحمد آل مهنا 15

 معلوماتية مدارس الحصان األهلية بالدمام الشرقية أديب سالم بن علي الشهري  16

 فيزياء  مدارس االنجال األهلية األحساء أسامة ابراهيم بن عبدالعزيز املسلم  17

 علوم متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية ينبع  أنس يوسف سليمان العوفي  18

 أحياء منارات جدة الثانوية جدة أنمار بن عبدللا بن محمد بناني 19

 علوم االمام عاصم الجبيل الصناعية الشرقية أوس عادل الخضر  20

 رياضيات مدارس الرياض العاملية   الرياض  باسل بن علي بن محمد االحمري   21

 أحياء الفالح الثانوية مكة مكة املكرمة  فيصل محمد نور حبيب للا باسل  22

 فيزياء  دار الذكر املتوسطة األهلية  جدة بسام عبدالرحيم محمد تركستاني 23

 رياضيات مدارس منارات املدينة   املدينة املنورة   بسمه شوقي حازم منصور  24

 أحياء املوهوبات بجده ثانويه  جدة تاال ماجد بن مرزوق الصبحي 25

 أحياء مدارس األندلس األهلية   جدة تالة عبداألحد عبدالعزيز التركستاني  26

 أحياء مدارس منارات املدينة   املدينة املنورة   ترف تركي محمد السفياني  27

 أحياء املتوسطة الثالثة بالظهران الشرقية تولين فهد محمدصادق ابوالنجا  28

 فيزياء  مدارس االنجال األهلية األحساء مهدي الرمضان جعفر محمد بن  29

 معلوماتية مدارس دار الرواد النموذجية جدة جنا عيظه هالل الزهراني  30

 علوم مدرسة الجش املتوسطة الشرقية جنان احمد مكي آل وهيب  31

 رياضيات مدارس الظهران االهلية  الشرقية جنى علي سعد الدوسري  32

 علوم مدارس الظهران االهلية  الشرقية السنان جنى محمد  33

 فيزياء  مدرسة التهذيب األهلية  الشرقية جواد بهاء مهدي تقي آل سيف  34
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 التخصص اسم المدرسة  إداراة التعليم  اسم الطالب/ـة م

 أحياء ثانوية أم سلمة للموهوبات مكة املكرمة  عليجود اسامة بن  35

 رياضيات ت القران بينبع الصناعية مكة املكرمة  باهوينيجود وليد مهنا  36

 معلوماتية ث- مدارس العقيق الدولية القسم األمريكي املدينة املنورة  جوري ابراهيم بن قسام الجنهي 37

 كيمياء مدارس منارات املدينة   املدينة املنورة   حسام عبدالرحمن حاسن األحمدي 38

 فيزياء  مدارس دار الذكر األهلية  جدة حسام محمد حمال عاشور  39

 معلوماتية دار الحكمة الشرقية حسن زكي عبدللا ال هنيدي  40

 كيمياء رواد الخليج بالدمام الشرقية حسن عبدالجليل عبدللا الخليفه 41

 فيزياء  مدارس رواد الخليج العاملية الشرقية حسن محمد بن حسين آل ليل  42

 فيزياء  مدارس دار الذكر األهلية  جدة قدح حسين جمال حسين  43

 كيمياء التهذيب االهلية الشرقية حسين شاكر أحمد الصفار 44

 فيزياء  مدرسة التهذيب األهلية  الشرقية حسين عادل بن احمد الشماس ي 45

 علوم الفيصلية اإلسالمية االهلية للبنات  الشرقية حال أيمن فؤاد رفيق  46

 فيزياء  املتوسطة الثامنة والتسعون  جدة حال عبدالرشيد عاشور محمد 47

 أحياء منارات املدينة األهلية  املدينة املنورة  حمد مسفر ابن صالح الخثعمي  48

 علوم دار الذكر املتوسطة  جدة حمزة عبدالرحمن يوسف 49

 علوم املنصورة  -الرواد األهلية   الرياض  باعيس ى حمزة محمد حسن  50

 رياضيات ثانوية الفالح بمكة املكرمة مكة املكرمة  حمزه إبراهيم عقيلي الشيخي 51

 معلوماتية مدارس الظهران األهلية الشرقية حميد احمد حميد الهذلي 52

 رياضيات مدارس األنجال األهلية  األحساء حيدر ميثم صادق العيثان   53

 أحياء الحصان األهلية بنين  الشرقية خالد عبدالرحمن بن عثمان الفريان  54

 رياضيات االهليةمدارس منارات الخبر  الشرقية خالد علي حسين القحطاني  55

 رياضيات ثانوية الفالح بمكة املكرمة مكة املكرمة  خالد وليد الجابري  56

 كيمياء مدرسة االنجال االهلية األحساء دانه محمد عبدللا العيثان  57

 كيمياء مدرسة التهذيب األهلية  الشرقية راغب مؤيد عبدالكريم الجواد 58

 كيمياء مدارس دار الرواد النموذجية جدة رامه محمد علي الغامدي  59

 علوم الظهران االهلية العاملي  الشرقية رائد فيصل بن محمد طلبه  60

 كيمياء متوسطة املوهوبات  جدة رأد صالح محمد القحطاني  61

 كيمياء متوسطة املوهوبات  جدة رأف صالح محمد القحطاني  62

 رياضيات األهلية للبنات بالقطيف التهذيب  الشرقية رتاج شكري الصالح 63

 أحياء متوسطة األندلس جدة رغد محمد يسلم بن لسود  64

 رياضيات منارات املدينة املنورة  املدينة املنورة  رغدة شوقي حازم منصور  65

 رياضيات دار الرواد النموذجية  جدة رفاء ماجد علي قنش  66

 كيمياء االمام القرطبي لحفظ القران  املدينة املنورة   ريان ماجد عيد الصاعدي 67

 فيزياء  الحصان االهلية الشرقية ريتاج قاسم علي الحسين  68
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 التخصص اسم المدرسة  إداراة التعليم  اسم الطالب/ـة م

 معلوماتية -املتوسطة األولى بتبوك- تبوك ريفال خالد بن حسن الحازمي  69

 علوم التربية االهلية الرياض  ريما عبدللا احمد النويصري  70

 كيمياء مدارس االنجال األهلية األحساء زهراء حسين بن احمد املوس ى 71

 معلوماتية املرحلة الثانوية )مقررات( -مدارس منارات املدينة املنورة األهلية  املدينة املنورة  زيد الحسين بن احمد الشنقيطي  72

 أحياء مدارس األنجال األهلية  االحساء زينب بنت شاكر بن علي العلوي  73

 كيمياء مدارس االنجال األهلية األحساء زينب عبدالكريم الصالح 74

 معلوماتية متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام الشرقية زينب عالء بن حسين الفرج  75

 كيمياء مدرسة التهذيب األهلية  الشرقية سارا علي محمد العبندي   76

 كيمياء مدارس الظهران )البرنامج الدولي(   الشرقية سارة خالد بن عبداملعين الخميس 77

 رياضيات مجمع نوره الجبر التعليمي  األحساء سارة هشام بن ابراهيم الجغيمان 78

 فيزياء  املتوسطة الثالثة عشرة لتحفيظ القرآن   الرياض  ساره محمد عبدللا العجمي 79

 فيزياء  مدرسة التهذيب األهلية  الشرقية سجاد بن عادل بن احمد ال مهنا 80

 كيمياء مدرسة الفالح األهلية مكة املكرمة  سعيد بن سلطان بن سعيد بغدادي   81

 معلوماتية األهلية باألحساء مدارس األنجال  االحساء سعيد هاشم سعيد الشيخي 82

 علوم متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية ينبع  سلطان فيصل راشد العتيبي 83

 كيمياء مدارس الرياض املسار الدولي الرياض  سلوى عادل صالح السيار 84

 فيزياء  نظام املقررات  -ثانوية األندلس األهلية  جدة سماهر فيصل بن علي نصار 85

 علوم متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية ينبع  أسامة حسن بوقري سهل  86

 علوم متوسطة منارات الرياض العاملية  الرياض  سهى سليمان عبدالرحمن السالمه 87

 فيزياء  فرع االزدهار -الرواد االهلية  الرياض  صادق بن عباس بن عبدللا العباد 88

 معلوماتية املوهوبات ) نظام مقررات ( ثانوية  جدة ض ي علي ناصر شجاع  89

 علوم البلد األمين للموهوبين املتوسطة  مكة املكرمة  طالل تركى بن عجيب السلمى  90

 أحياء الخبر -متوسطة منارات  الشرقية طالل خالد الغامدي  91

 كيمياء مدرسة الحصان الثانوية  الشرقية طيبة علي حسن آل حمود 92

 رياضيات متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية ينبع  فالح الحربي عامر يوسف بن  93

 رياضيات مدارس العلوم الشرعية  املدينة املنورة  عبد الرحمن ثامر عبد الرحمن نصيف 94

 معلوماتية مدارس الرياض  الرياض  عبد العزيز أحمد الفنوش الشبلي  95

 علوم متوسطة منارات الرياض األهلية  الرياض  عبداالله عبدالرحمن بن غالب العمري  96

 رياضيات منارات الخبر األهليه الشرقية عبداإلله عمار محمد نور ألطف 97

 معلوماتية متوسطة مجمع القيروان التعليمي  القصيم  عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن املحيميد 98

 معلوماتية أمريكي متوسطة الرياض دبلوم  الرياض  عبدالرحمن عمر صالح الغصون  99

 أحياء منارات الرياض األهلية   الرياض  عبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمود  100

 معلوماتية االوس املتوسطة االهلية املدينة املنورة  عبدالعزيز بندر عوض العوفي  101

 كيمياء ثانوية منارات الخبر الشرقية عبدالعزيز عبدالرحمن منور الجعيد 102
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 التخصص اسم المدرسة  إداراة التعليم  الطالب/ـةاسم  م

 رياضيات متوسطة املنارات بالخبر  الشرقية عبدالكريم عبدللا بن سالم السالم 103

 رياضيات سعيد بن العاص املتوسطة  جدة عبدالكريم علي ابن عبدللا الشمراني 104

 كيمياء البلد األمين للموهوبين   مكة املكرمة  عبدالكريم محمد محمود الشنقيطي   105

 كيمياء مدارس رواد الخليج العاملية الشرقية عبدللا أمين محمد املمتن  106

 معلوماتية الدولية -مدارس الظهران العاملية الثانوية  الشرقية عبدللا مازن بن عبدللا الوزان 107

 معلوماتية االقص ى مقررات  جدة عبداملحسن حامد عبدالرؤوف صالح 108

 علوم دمج بصري  -مجمع الثغر املتوسط  جدة عبداملحسن ماجد بن عليثه الجنهي 109

 أحياء ثانوية دار العلوم  الشرقية عدنان محمد هاشم الساده  110

 علوم متوسطة الرواد األهلية  الرياض  علي احمد علي باوزير 111

 معلوماتية األنجال األهلية  األحساء علي باقر عبد الحميد املسبح 112

 رياضيات مدارس التهذيب األهلية  الشرقية علي بن عبدللا بن راض ي الرمضان  113

 كيمياء مدرسه الرياض العامليه  الرياض  علي حبيب بن عبداملحسن الصالح 114

 علوم األنجال األهلية مدارس  األحساء علي حسن بو جبارة  115

 كيمياء رواد الخليج العاملية بالدمام الشرقية علي صالح بن علي آل موس ى  116

 كيمياء التهذيب الثانوية األهلية  الشرقية علي عبدالواحد محمد آل يوسف  117

 رياضيات متوسطة مؤتة الشرقية علي فاضل بن احمد البحراني  118

 معلوماتية الكفاح القسم الدولي  األحساء علي محمد سلمان العلي  119

 أحياء ثانوية األمجاد األهلية الرياض  عمر بن ايمن بن احمد بنجر  120

 رياضيات ثانوية الرواد   الشرقية عمر بن أحمد عجاج العنزي  121

 فيزياء  البلد األمين للموهوبين املتوسطة  مكة املكرمة  عمران مصطفى سواس 122

 أحياء املتوسطة الخامسة بالقطيف  الشرقية عبدللا تويريت غدير وهب بن  123

 فيزياء  الثانوية العشرون بالدمام  الشرقية غال حسين راشد ال هتيله 124

 معلوماتية ابن خلدون الثانوية ينبع  فارس ابراهيم فيصل بسيوني  125

 أحياء مدارس األنجال االهلية االحساء فاطمة علي حسين العبدللا   126

 رياضيات مدارس االنجال االهليه  األحساء فاطمة محمد عبدالرحمن الغنام 127

 رياضيات املتوسطة التاسعة باملبرز  األحساء فاطمه حسن بن محمد بوعلي  128

 كيمياء مدارس االنجال االهلية  األحساء فاطمه عباس علي السعيد 129

 معلوماتية مدارس أكاديمية الكفاح باألحساء  االحساء فاطمه محمد عبدرب الحسين اللويم 130

 فيزياء  متوسطة التربية العصرية العاملية الرياض  فجر عبداملجيد بن عبدالعزيز الخليفي  131

 رياضيات مدارس األنجال األهلية  األحساء فرح أمين حسين األمير  132

 أحياء النموذجية االهليةالحصان  الشرقية كوثر صادق تقي الخميس 133

 فيزياء  أكاديمية الكفاح األهلية  األحساء كيان صالح ابراهيم املجحد 134

 رياضيات مدارس دار جنى العاملية  جدة الرا رائد جميل منقل  135

 رياضيات الذكر  ابتدائية جدة النا يحي محمد نوري  136
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 التخصص المدرسة اسم  إداراة التعليم  اسم الطالب/ـة م

 فيزياء  مدارس دار الفكر األهلية  جدة ملى عبدالرحمن األهدل  137

 فيزياء  مدارس الظهران )البرنامج الدولي(   الشرقية لولوه مصطفى عبدللا الجار 138

 رياضيات دار الفكر  جدة  ليان احمد مبارك القرافي 139

 أحياء للموهوبات 128متوسطة  جدة لين احمد عبد الغني الغامدي  140

 معلوماتية ثانوية املوهوبات ) نظام مقررات (  جدة لين ماجد علي قنش  141

 كيمياء رواد الخليج العاملية املتوسطة بالدمام الشرقية لينا خالد بن حسين الشماس ي 142

 معلوماتية مقررات  -ثانوية الظهران االهلية  الشرقية ماجد صالح محمدسعيد البريكي  143

 كيمياء متوسطة املعرفة العاملية  جدة ماريه حاتم بن حسين الكاهلي  144

 رياضيات التهذيب األهلية للبنات بالقطيف  الشرقية ماريه عبدللا بن راض ي الرمضان  145

 علوم متوسطة االنجال االهلية  األحساء مازن زيد بن احمد الشخص  146

 رياضيات الحصان النموذجية االهلية الشرقية الغامدي محمد أحمد محمد  147

 معلوماتية الحصان النموذجية االهلية الشرقية محمد بن صادق بن محمد السعد  148
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