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 م
 االسم 

إدارة  

 التعليم 

نوع 

 املدرسة 
 التخصص  الصف

 فيزياء  9 حكومي  الشرقية  ابراهيم عبدالعزيز بن ابراهيم العثمان  1

 فيزياء  9 أهلي  جدة احمد محمد احمد توتونجي  2

 البراء سعيد بن يحي عواجي 3
املدينة  

 املنورة 
 فيزياء  9 أهلي 

 فيزياء  9 أهلي  الرياض الحربيالبراء محمد بن عيس ي  4

 فيزياء  8 أهلي  جدة انس هيثم عبدالرحيم الصائغ 5

 فيزياء  10 أهلي  األحساء إسراء حسن عبدهللا العيس ى  6

 فيزياء  10 أهلي  جدة أحمد محمد إبراهيم عريف 7

 فيزياء  9 أهلي  الرياض أحمد هاني احمد دهان  8

 فيزياء  9 حكومي  الشرقية  أوس عادل الخضر  9

 فيزياء  9 أهلي  الرياض أيمن فوزان سامي الكريع 10

 فيزياء  9 أهلي  األحساء حسن عبدالعزيز بن حسن الجزيري  11

 فيزياء  9 أهلي  األحساء حسن علي بن احمد العوض 12

 فيزياء  9 حكومي  مكة املكرمة  روز عبدالقادر إبراهيم خيرو السندي  13

 فيزياء  9 أهلي  الرياض العمير سلمان عبدالعزيز بن محمد  14

 فيزياء  8 أهلي  جدة سيرين سمير محمد فالوده 15

 فيزياء  9 حكومي  الشرقية  شهد عبدهللا بن ضيف الزاير  16

 فيزياء  8 أهلي  جدة عبدامللك سهيل سالم باجمال  17

 فيزياء  8 أهلي  جدة عبدامللك نبيل محمد عالم  18

 فيزياء  9 أهلي  جدة عزام خالد عبدهللا العمري  19

 فيزياء  9 حكومي  الشرقية  علي محمد علي الحسن  20

 فيزياء  9 حكومي  الرياض فارس عبدالرحمن ابن غرم هللا الغامدي 21

 فيزياء  9 حكومي  األحساء فجر حسن علي العبيدان  22

 فيزياء  10 أهلي  األحساء فيصل فهد بن يوسف املحيش  23

 فيزياء  10 حكومي  ينبع املجنوني النا عبدالرحمن منور   24
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 فيزياء  9 أهلي  الرياض النا عبداملحسن بن ابراهيم الضبيعي 25

 فيزياء  10 أهلي  جدة مالك محمد هالل الثبيتي  26

 فيزياء  9 حكومي  الرياض محمد عبدهللا بن محمد السبيعي 27

 فيزياء  9 حكومي  مكة املكرمة  مودة عبداملحسن محمد هالل  28

 فيزياء  8 أهلي  الرياض ناصر هشام ناصر الشائع  29

 فيزياء  9 أهلي  مكة املكرمة  نبراس بندر عبدهللا الصباغ  30

 فيزياء  10 أهلي  الرياض نواف علي بن سماح الرشيدي  31

 وليد ابراهيم محمد علي نور ولي 32
املدينة  

 املنورة 
 فيزياء  9 أهلي 

 


