
                      لألوملبيادات الدولية   برنامج موهبةضمن  2021 الشتاء ملتقى أوائل 

 

 الميدالية التخصص اسم المدرسة  إداراة التعليم اسم الطالب/ـة م

 بية ذهب رياضيات الروابي  -مدارس الرواد األهلية  الرياض بنين  فراس ابراهيم عبدهللا الدوسري  1

 بية ذهب كيمياء مدارس الحصان األهلية بالدمام الشرقية بنات  فاطمة سعيد سلمان الجارودي  2

 بية ذهب أحياء متوسطة/ فاطمة الزهراء   الشرقية بنات  حوراء عبد املحسن باقر الحسن 3

 بية ذهب فيزياء  دولى   -متوسطة الكفاح   األحساء بنين  فيصل فهد بن يوسف املحيش  4

 بية ذهب العلوم املتوسطة الثامنة بالقطيف  الشرقية بنات  مريم محمد رض ي أبو عبدهللا 5

 بية ذهب معلوماتية الحصان االهلية للبنين بالدمام  الدمام الشهري اديب سالم  6

 بية ذهب رياضيات مدارس منارات املدينة   املدينة املنورة بنات  بسمه شوقي حازم منصور  7

 بية ذهب أحياء متوسطة التهذيب األهلية  الشرقية بنين  هادي عبدالحليم بن القديحي 8

 بية ذهب فيزياء  املتوسطة الثالثة عشرة لتحفيظ القرآن   الرياض بنات  ساره محمد عبدهللا العجمي 9

 بية ذهب علوم متوسطة منارات الرياض العاملية  الرياض بنات  سهى سليمان عبدالرحمن السالمه 10

 بية ذهب كيمياء رواد الخليج العاملية بالدمام الشرقية بنين  حسن عبدالجليل عبدهللا الخليفه 11

 فضية  رياضيات االبتدائية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم الرياض بنات  زيد آل سعيدشهد أنس  12

 فضية  رياضيات املتوسطة السابعة عشرة لتحفيظ القرآن  الرياض بنات  سديم أنس زيد آل سعيد  13

 فضية  كيمياء متوسطة الرياض )دبلوم أمريكي(  الرياض بنات  فجر عبدالعزيز عبدهللا الهمالن 14

 فضية  كيمياء متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام الشرقية بنات  جنى محمد بن علي االسود  15

 فضية  أحياء منارات املدينة املنورة القصم العاملي بنات املدينة املنورة بنات جنى عبدهللا عائش العوفي 16

 فضية  أحياء العاملية متوسطة البتول  مكة املكرمة بنات  ندا وليد حسن التكروني  17

 فضية  فيزياء  دار الذكر املتوسطة األهلية  جدة بنين نواف رعد عبدالرحمن الحمدان 18

 فضية  فيزياء  متوسطة الرواد بأبها  عسير بنات ريما محمد أحمد بن عبيد 19

 فضية  العلوم مدارس االبداع في التطوير االهلية  نجران بنات  ريما علي مسفر الحالفي  20

 فضية  العلوم ابتدائية االمام مالك بالصناعية ينبع بنين  ابراهيم يوسف داود املعلم 21

 فضية  معلوماتية مدارس الظهران األهلية  الشرقية بنين  ماجد صالح محمد سعيد البريكي   22

 فضية  معلوماتية مدراس الظهران األهلية الشرقية بنين  عبدهللا مازن عبدهللا الوزان 23

 فضية  رياضيات مدارس مسك  الرياض بنين  عبدالعزيز خالد املزيد محمد  24

 فضية  أحياء ثانويه املوهوبات بجده  جدة بنات تاال ماجد بن مرزوق الصبحي 25

 فضية  فيزياء  دار الذكر املتوسطة األهلية  جدة بنين هاشم جمال أحمد خليفة 26

 فضية  علوم الرواد األهلية متوسطة  الرياض بنين  علي احمد علي باوزير 27

 فضية  كيمياء رواد الخليج العاملية بالدمام الشرقية بنين  علي صالح بن علي آل موس ى  28

 برونزية  رياضيات الخندق املتوسطة االهلية املدينة املنورة بنين  عبدالسالم عبدهللا فازع السلمي 29

 برونزية  رياضيات األبتدائية الثالثة بالعمران االحساء بنات جود علي واصل العباد  30

 برونزية  رياضيات مدارس الحصان األهلية بالدمام الشرقية بنين  ضياء سمير بن علي النفيلي 31

 برونزية  رياضيات الطائي  حاتم بنت سفانة الشرقية بنات  فاطمة احمد بن عبدهللا القالف 32

 برونزية  كيمياء مدارس رواد الخليج العاملية املتوسطة بالدمام الشرقية بنين  علي محمد احمد السالم 33

 برونزية  كيمياء مدارس رواد الخليج العاملية املتوسطة بالدمام الشرقية بنين  عبدهللا علي بن منصور آل جضر  34

 

 



                      لألوملبيادات الدولية   برنامج موهبةضمن  2021 الشتاء ملتقى أوائل 

 

 الميدالية التخصص اسم المدرسة  إداراة التعليم اسم الطالب/ـة م

 برونزية  كيمياء متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  الرياض بنين  ابراهيم الثوينيعبدهللا محمد  35

 برونزية  أحياء التهذيب املتوسطة الشرقية بنبن  علي محمود عبد هللا الخليفه 36

 برونزية  أحياء متوسطة ام معبد الخزاعية الثانية بالعقيق الباحة بنات حنين محمد سعد الغامدي  37

 برونزية  أحياء البشرى الزاهر  مكة املكرمه بنات  حمادي الحربي جوري محمد  38

 برونزية  فيزياء  البسام االهلية املتوسطة )البرنامج الدولي( الشرقية بنات  فاطمة أشرف بن علي املطر  39

 برونزية  فيزياء  متوسطة الجرف برجال املع  رجال أملع بنات  ليان علي فايع الجرعي  40

 برونزية  فيزياء  متوسطة التعلم النموذجية االهلية الرياض بنين  سماح الرشيدي نواف علي بن  41

 برونزية  العلوم مجمع نوره الجبر التعليمي القسم املتوسط األحساء بنات  ميار محمد مبرد العنزي  42

 برونزية  العلوم البراء بن مالك االبتدائية مكة املكرمة بنين  يزيد عبدالعزيز حسين معيدي  43

 برونزية  العلوم متوسطة األندلس جدة بنات شهد مسفر أحمد الغامدي 44

 برونزية  معلوماتية العقيق الدولية  املدينة املنورة بنات جوري ابراهيم بن قسام الجنهي 45

 برونزية  معلوماتية مدرسة القيروان املتوسطة ببريدة  بنين القصيم  عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن املحيميد 46

 برونزية  معلوماتية ثانوية املوهوبات جدة بنات لين ماجد علي قنش  47

 برونزية  رياضيات متوسطة العناية األهلية الرياض بنين  أحمد سعد محمد الشهري  48

 برونزية  أحياء ثانوية دار العلوم الشرقية بنين  عدنان محمد هاشم الساده  49

 برونزية  فيزياء  الحصان االهلية الشرقية بنات  الحسين ريتاج قاسم علي  50

 برونزية  علوم متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية ينبع بنين  سلطان فيصل راشد العتيبي 51

 برونزية  كيمياء مدرسه الرياض العامليه  الرياض بنبن  علي حبيب بن عبداملحسن الصالح 52

 


