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 م
 االسم 

إدارة  

 التعليم 

نوع 

 املدرسة 
 التخصص  الصف

 أحياء 9 أهلي  الرياض   الهنوف سليمان صالح القزالن  1

 أحياء 10 أهلي  األحساء أحمد عبدالوهاب بن ابراهيم الحليمي  2

3 
 جنى عبدهللا عائش العوفي 

املدينة  

 املنورة 
 أحياء 9 حكومي 

 أحياء 10 أهلي  الشرقية  جنى محمد السنان  4

 أحياء 10 حكومي  األحساء جود حسن محمد بوعلي 5

 أحياء 9 أهلي  الرياض   حسن عبدهللا بن علي البحار  6

 أحياء 9 أهلي  جدة حال عادل اكرام الدين خان  7

8 
 درة عمران عبدالقادر الخيبري 

املدينة  

 املنورة 
 أحياء 9 أهلي 

 أحياء 8 أهلي  الشرقية  رضا هاني ابن محمد العبدي  9

 أحياء 10 حكومي  مكة املكرمة  رنيم محمد جميل باخدلق   10

 أحياء 11 أهلي  الرياض   ريما عبدهللا احمد النويصري   11

 أحياء 9 أهلي  األحساء زهراء عبدالسالم بن معتوق العيثان  12

 أحياء 9 حكومي  ينبع    زياد احمد عبدالرحمن النمري  13

 أحياء 9 أهلي  األحساء عبدهللا بن احمد العلي العبادساره  14

 أحياء 9 أهلي  الرياض   سلطان فايح ابن شبيب العتيبي  15

 أحياء 10 أهلي  جدة سمير سامي سمير النجار  16

17 
 عائشه عبدهللا بن ناصر الجنهي 

املدينة  

 املنورة 
 أحياء 9 أهلي 

 أحياء 9 أهلي  الرياض   عبدهللا عبدالعزيز عثمان ال عثمان  18

 أحياء 9 أهلي  الطائف عبدهللا هاجد ابن عبدهللا السبيعي  19

 أحياء 10 أهلي  جدة عروب ماجد فراج بخيت   20

 أحياء 10 حكومي  القصيم  عال علي حليفان الحربي 21

 أحياء 9 أهلي  األحساء فاطمه فتحي عبدهللا املسلم   22

 أحياء 9 أهلي  الرياض   اللهيبي فهد سعود بن دهيران  23
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 أحياء 8 أهلي  جدة فؤاد حسين بن فؤاد باجنيد  24

 أحياء 9 حكومي  صبيا  كاذيه حسن مسعود غزواني 25

 أحياء 9 أهلي  األحساء لجين عبداالله عبدهللا العبيد  26

 أحياء 9 حكومي  جدة لورا نبيل ابن سعيد الهاللي 27

 أحياء 9 أهلي  الرياض   ادريس محمد فياض محمود آل  28

 أحياء 9 أهلي  الشرقية  مهدي مفيد بن حسين العوامي  29

 أحياء 9 أهلي  الرياض   مي ناصر صالح الدوسري  30

 أحياء 10 أهلي  مكة املكرمة  ندا وليد حسن التكروني 31

 أحياء 9 حكومي  مكة املكرمة  ود جميل محمدعبده االهدل  32

 أحياء 9 حكومي  الشرقية  آل مقبول الغامدييزن بن خالد بن علي  33

 


