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 التخصص اسم المدرسة  إداراة التعليم  اسم الطالب/ـة م

 فيزياء  متوسطة اإلمام نافع لتحفيظ القران الكريم ينبع بنين  ابراهيم بن توفيق بن ابراهيم صالح 1

 العلوم ابتدائية الجامعة األهلية الشرقية بنين  ابراهيم بن عدنان بن ابراهيم الصرعاوي  2

 رياضيات مدرسة أجيال املعرفة الدولية جازان بنين  ابراهيم علي موس ى مقري  3

 العلوم ابتدائية االمام مالك ينبع بنين  ابراهيم يوسف داود املعلم 4

 أحياء الخندق املدينة املنورة  بنين  احمد عبدالهادي عبدالعزيز طاشكندي  5

 كيمياء األنجال األهلية باألحساء مدارس  االحساء بنات اروى مصطفى احمد الرض ي  6

 العلوم متوسطة اجيال املواهب االهلية  الشرقية بنين  اسامة محمد سالم اليامي 7

 كيمياء الشيخ عبدهللا خياط  املتوسطة مكة املكرمة بنين  اسماعيل بن عاطف اسماعيل السليماني  8

 رياضيات انترناشونال سكول في الجبيل ماريا  الشرقية بنات  اسيل يوسف احمد الشايب 9

 رياضيات االدريس ي االبتدائيه بينبع الصناعية ينبع بنين  البراء سامي الغامدي  10

 فيزياء  الفالح مكة املكرمة بنات  الحسن بن محمد بن أحمد املدخلي  11

 كيمياء باألحساء مدارس األنجال األهلية  االحساء بنات الزهراء علي عبدالوهاب العبد هللا  12

 مكة املكرمة بنات  الشيماء سامي مشرب أنديجاني  13
االبتدائية السادسة و العشرون بعد املائة بمكة 

 املكرمة 
 العلوم

 رياضيات ابتدائية حصة بنت عبدالعزيز  الرياض بنات  العذوب خالد محمد القصير  14

 العلوم فصول ملحقة  -تالل الظهران االهلية متوسطة  الشرقية بنات  الين ابراهيم محمد العسيري  15

 معلوماتية مدارس الظهران االهلية  الشرقية بنين  امين ماجد جعفر ال هاشم  16

 فيزياء  دار الذكر املتوسطة األهلية  جدة بنين انس محمد شار الشهري  17

 فيزياء  متوسطة األنجال األهلية األحساء بنات  إسراء حسن عبد هللا العيس ى  18

 فيزياء  مدارس الظهران األهلية الشرقية بنين  إلياس محمد مهدي الكاكا 19

 العلوم ابتدائية املنارات االهلية للبنين بالدمام الشرقية بنين  أبراهيم انس بن ابراهيم الهالل 20

 رياضيات الــــفــــكـــرمدارس دار  جدة بنات أثـــيـــر صـالــح مــحمد سعـيد تونـس ي 21

 كيمياء مدارس األنجال األهلية باألحساء  االحساء بنات أحالم محمد عبدهللا العيس ى 22

 معلوماتية سيهات الثانوية الشرقية بنين  أحمد خالد أحمد السبع 23

 رياضيات مدرسة قباء االبتدائية باملبرز االحساء بنين  أحمد عبدالرزاق محمد العبدهللا 24

 أحياء متوسطة األنجال األهلية االحساء بنين  أحمد عبدالوهاب بن ابراهيم الحليمي 25

 فيزياء  دار الذكر املتوسطة األهلية  جدة بنين أحمد محمد ابراهيم عريف  26

 كيمياء ثامر العاملية املتوسطة  جدة بنين أحمد هاني أحمد أزهري  27

 رياضيات االبتدائية الثلنية والعشرون  القريات بنات  أسيل شريف حامد الشراري  28

 أحياء دوحة الجزيرة  جدة بنات أفنان سمير حسين عمار 29

 العلوم متوسطة املوهوبات  جدة بنات ألين بنت محمد ظافر القرني  30

 رياضيات املتوسطه الرابعه بخميس مشيط  عسير بنات ألين محمد علي الشهري  31

 العلوم البلد األمين للموهوبين املتوسطة  مكة املكرمة بنات  ناجم الُسلميأنمار خالد  32

 فيزياء  متوسطة عبدالعزيز العاملية / أمريكي  الرياض بنين  أيمن فوزان سامي الكريع  33

 معلوماتية منارات الخبر الثانوية الشرقية بنين  آدم صالح عبدهللا الصرامي 34
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 العلوم متوسطة التعلم النموذجية األهلية  الرياض بنين تركي سعيد عبدهللا األحمري  36

 رياضيات  مدارس أكاديمية الكفاح باألحساء  االحساء بنين تميم عبداملنعم سلمان النشمي 37

 كيمياء  متوسطة ابن البيطار ينبع بنين تميم محمد احمد الشهري  38

 معلوماتية مدارس الحصان النموذجية  الشرقية بنين  جسار سالم دليم القحطاني  39

 كيمياء  العاملية املتوسطة بالدماممدارس رواد الخليج  الشرقية بنين  جعفر علي ناصر السلمان 40

 أحياء  املتوسطة الرابعة بصفوى  الشرقية بنات  جمان محمد أمين السادة  41

 فيزياء املتوسطة الثالثة بينبع الصناعية  ينبع بنات جمانة عبد الكريم الطالب الشنقيطي  42

 كيمياء  األهلية بالدماممدارس الحصان  الشرقية بنات  جنا عبدالرحيم بن يحيى الغامدي 43

 أحياء  منارات املدينة املنورة القصم العاملي بنات املدينة املنورة بنات جنى عبدهللا عائش العوفي 44

 كيمياء  املتوسطة السادسة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة مكة املكرمة بنات جنى عثمان هشام العمري  45

 كيمياء  متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام الشرقية بنات  جنى محمد بن علي االسود 46

 أحياء  املتوسطة التاسعة باملبرز االحساء بنات  جود حسن محمد بوعلي 47

 العلوم ابتدائية الوادي العاملية  جدة بنات جود عبد الرحمن داوود سندي  48

 رياضيات  األبتدائية الثالثة بالعمران  االحساء بنات  جود علي واصل العباد  49

 العلوم املتوسطة األولى باملجمعة املجمعة بنات جود متعب بن غضيان املطيري  50

 كيمياء  متوسطة مدارس الفيصلية اإلسالمية االهلية للبنات الشرقية بنات  جوري عبداملحسن ابراهيم الشكر 51

 رياضيات  متوسطة املوهوبات جدة بنات جوري علي أحمد الغامدي 52

 أحياء  البشرى الزاهر  مكة املكرمة بنات جوري محمد حمادي الحربي  53

 العلوم متوسطة املنهل االهلية_التعاون  الرياض بنات جوري محمد عبدهللا العجمي 54

 أحياء  املسار الدولي -متوسطة دوحة الجزيرة  جدة بنات جوري مشرف احمد الغامدي  55

 العلوم املتوسطة دولي )بنات( –مدارس أكاديمية الكفاح األهلية للتعليم  األحساء بنات جوليانا بديع علي العبدرب الرضاء 56

 كيمياء  متوسطة القطيف الشرقية بنين  حسن علي عبد هللا آل شهاب 57

 كيمياء  الفيصلية املتوسطة جدة بنين حسن محمد ياسين الجفري  58

 العلوم متوسطة الرياض دبلوم أمريكي الرياض بنين عبداملحسن الصالححسين حبيب بن  59

 معلوماتية مدارس الطهران الثانوية العاملية الشرقية بنين  حسين علي حسين البشري  60

 رياضيات  الصديق املتوسطة بالجبيل الصناعية الشرقية بنين  حسين علي حسين شيبان  61

 كيمياء  متوسطة حنين االحساء بنين العبدهللاحسين علي عبدالوهاب  62

 العلوم متوسطة مدارس الطائف الدولية الطائف بنات حال احمد عبدالعزيز عبدالعزيز 63

 العلوم متوسطة االنجال الدولية  األحساء بنات حال سلمان احمد العباد  64

 رياضيات  البلد االمين املتوسطةمدرسه  مكة املكرمة بنين حمزة عبدالعزيز موس ى حمزة محجوب 65

 أحياء  متوسطة ام معبد الخزاعية الثانية بالعقيق الباحة بنات  حنين محمد سعد الغامدي 66

 أحياء  متوسطة/ فاطمة الزهراء  الشرقية بنات  حوراء عبد املحسن باقر الحسن 67

 رياضيات  باملبرزاملتوسطة السابعة  االحساء بنات  حوراء عبداملحسن احمد املاجد 68
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 العلوم مدارس التربية املتميزة األهلية عسير بنين خالد عمر سعيد آل مشيط  69

 معلوماتية مسك الرياض بنين  خالد محمد صالح محمد العبداللطيف 70

 أحياء القرين االولىمتوسطة  االحساء بنات خوله يوسف علي السالم 71

 فيزياء  متوسطة بيش الثالثة صبيا بنات دانه الحسن هادي ربيع  72

 أحياء التربية االهلية الرياض بنات  دانه عبدالرحمن محمد املهوس 73

 فيزياء  متوسطة األندلس جدة بنات دانه نبيل عبدهللا املعلمي  74

 كيمياء املتوسطة األولى بالقارة  االحساء بنات دانيا أمين عبدهللا الغافلي  75

 رياضيات دار الفكر  جدة بنين داود عبد الرحمن داوود سندي  76

 املدينة املنورة بنات درة عمران عبدالقادر الخيبري  77
- مدارس منارات املدينة املنورة األهلية للبنات 

 - متوسط
 أحياء

 فيزياء  التربية األهليةمتوسطة  الرياض بنات  ربى سليمان بن محمد الناصري  78

 العلوم عصر التربية األهلية  الرياض بنات  رسيل طالل محمد الرشيدي  79

 العلوم متوسطة التهذيب األهلية  الشرقية بنين  رضا عماد بن احمد آل خلف  80

 معلوماتية دار التربية الحديثة جدة بنات رغد محمد عبدهللا طلحه 81

 رياضيات املتوسطة الخامسة و التسعون  جدة بنات الصقعبي رفيف بندر صالح  82

 رياضيات مدارس األنجال األهلية باألحساء  االحساء بنات رقية حسين علي العبيدان  83

 كيمياء متوسطة التربية اإلسالمية األهلية الرياض بنات  رند الحسن حمود عوضه 84

 رياضيات املتوسطة الخامسة والعشرين بالهفوف  االحساء بنات رنيم عباس حسين بوصقر  85

 أحياء متوسطة الفرسان األهلية بمكة املكرمة  مكة املكرمة بنات  رنيم عبدهللا نجم الدين زيني 86

 أحياء الشفاء العدوية  مكة املكرمة بنات  رنيم محمد جميل باخدلق  87

 معلوماتية دبلوم امريكي مدارس الرياض   الرياض بنات  رواء راشد محمد الحديثي 88

 فيزياء  متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة املكرمة  مكة املكرمة بنات  روز عبدالقادر ابراهيم خيروالسندي 89

 رياضيات مدرسة التهذيب اإلبتدائية األهلية الشرقية بنين  ريان أشرف علي السدرة  90

 العلوم متوسطة املطعن ببيش  بناتصبيا  ريتال غالب حسن حوذان زين الدين  91

 كيمياء متوسطة جويرية بنت الحارث االحساء بنات ريم مرتض ى احمد الحسن 92

 العلوم مدارس االبداع في التطوير االهلية  نجران بنات  ريما علي مسفر الحالفي  93

 العلوم املتوسطة الثانية بابي عريش جازان بنات  ريما محمد احمد قدري  94

 فيزياء  متوسطة الرواد بأبها  عسير بنات ريما محمد أحمد بن عبيد 95

 فيزياء  متوسطة امللك عبد العزيز بتبوك  تبوك بنات ريماس نايف سليمان الجنهي 96

 كيمياء املتوسطة الثانية بصفوى  الشرقية بنات  زهراء بنت ضياء بن سعيد الشرفا  97

 العلوم املتوسطة االولى بالجش بنات الشرقية  زينب جعفر موس ى العبدهللا 98

 العلوم املتوسطة األولى باملركز  األحساء بنات  زينب حيدر علي املبارك  99
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