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 االسم  م
إدارة  

 التعليم 

نوع 

 املدرسة 
 التخصص  الصف

 كيمياء  10 أهلي  األحساء الزهراء علي عبدالوهاب العبد هللا 1

 كيمياء  10 أهلي  جدة أحمد هاني أحمد أزهري  2

 كيمياء  8 حكومي  مكة املكرمة  جوانه حاتم فؤاد بخش  3

 كيمياء  10 حكومي  الشرقية  حسن علي عبد هللا آل شهاب  4

 كيمياء  9 حكومي  األحساء حسين علي عبدالوهاب العبدهللا 5

 كيمياء  8 أهلي  األحساء حال سلمان بن احمد العباد  6

 كيمياء  9 حكومي  الشرقية  حيدر ياسر بن محمد الدبيس ي  7

 كيمياء  9 أهلي  الرياض رند الحسن حمود عوضه  8

 كيمياء  9 أهلي  األحساء عبدالوهاب العلوي رؤى فاضل بن  9

 كيمياء  8 حكومي  الشرقية  زهراء احمد بن ابراهيم بوخمسين 10

 كيمياء  8 أهلي  األحساء زينب محمد بن عبدهللا العيثان  11

 كيمياء  9 أهلي  الشرقية  سمر احمد بن جعفر آل ماجد  12

 كيمياء  9 أهلي  الرياض صالح عبدالعزيز بن صالح ال قاسم  13

 كيمياء  9 أهلي  الرياض عبدالعزيز محمد بن حالص آل العبد 14

 كيمياء  10 أهلي  الشرقية  عبدالعزيز مصطفى علي السيهاتي 15

 كيمياء  9 أهلي  تبوك عبدهللا عبدالعزيز غازي العمري  16

 كيمياء  10 أهلي  الشرقية  عبدهللا علي بن منصور آل جضر 17

 كيمياء  9 أهلي  الشرقية  عبدالكريم السلميعبدهللا فوزي  18

 كيمياء  9 أهلي  األحساء عبير علي بن ناصر اليوسف  19

 كيمياء  10 أهلي  الشرقية  علي محمد احمد السالم  20

 كيمياء  9 أهلي  جدة عمار محمد عبداملجيد التركستاني 21

 كيمياء  9 أهلي  الرياض عمر عبدالعزيز محمد العريفي  22

 كيمياء  9 أهلي  األحساء حسن بن محمد السلطانغسان  23

 كيمياء  10 حكومي  األحساء فاطمه أيمن عبداملنعم العيثان  24

 كيمياء  9 أهلي  األحساء فاطمه عبدالرؤف بن علي الخميس 25
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 كيمياء  9 أهلي  األحساء فاطمه ميثم بن صادق العيثان  26

 كيمياء  8 حكومي  الشرقية  فيصل عادل عوض آل سرحان  27

 كيمياء  10 أهلي  الشرقية  مليس نسيم رسول الخنيزي  28

 ليان عبدهللا بن صالح الفوزان  29
املدينة  

 املنورة 
 كيمياء  9 أهلي 

 كيمياء  9 أهلي  األحساء ليان عمرو بن عصام مخلص  30

 كيمياء  9 أهلي  الشرقية  لينا اسامه بن عبدالوهاب العبدالهادي  31

 كيمياء  8 حكومي  الشرقية  املطيري ماجد فهد مبروك  32

 كيمياء  9 أهلي  األحساء مارية جابر بن علي الشامس ي  33

 كيمياء  10 حكومي  الشرقية  محمد حسين بن احمد اكريكيش 34

 


