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 التخصص  الصف نوع املدرسة  إدارة التعليم  االسم  م

 العلوم  7 حكومي  ينبع    ابراهيم يوسف داود املعلم 1

 العلوم  7 أهلي  جدة الغالية نواف عبدالرحيم النمري  2

 العلوم  6 حكومي  الرياض   أمل عبدهللا ابراهيم النغيمش  3

 العلوم  8 حكومي  املكرمة مكة  أنمار خالد ناجم الُسلمي  4

 العلوم  7 حكومي  األحساء جود علي بن واصل العباد 5

 العلوم  6 حكومي  مكة املكرمة  جونا غزاى بن راض ي املقاطي  6

 العلوم  8 أهلي  الرياض   حسين حبيب بن عبداملحسن الصالح  7

 العلوم  6 حكومي  جازان  حكيم حافظ علي العمودي  8

 العلوم  8 أهلي  الرياض   الرشيدي رسيل طالل محمد   9

 العلوم  7 أهلي  جازان  رسيل علي محمد مسملي  10

 العلوم  8 أهلي  الشرقية  رضا عماد بن احمد آل خلف  11

 العلوم  8 حكومي  الطائف ساره فيصل مسفر الرقيب  12

 العلوم  8 أهلي  جدة سعد مازن سعد احمد الدهيس ي املالكي  13

 العلوم  7 حكومي  الشرقية  مبارك سكينة حسن علي ال  14

 العلوم  8 أهلي  جدة شهد مسفر ابن احمد الغامدي  15

 العلوم  6 حكومي  جازان  صبا محمد عبدهللا عقيلي 16

 العلوم  8 أهلي  جدة طالل منصور إسماعيل الجعلي  17

 العلوم  7 أهلي  عسير  عادل خالد سعيد ابوحكمه  18

 العلوم  8 حكومي  املكرمة مكة  عزام سعيد جميل الندوي  19

 العلوم  7 أهلي  عسير  علي حمد صالح زباره  20

 العلوم  7 أهلي  الشرقية  علي عقيل بن محمد الحداد  21

 العلوم  8 حكومي  الباحة    عمر علي أحمد موس ى الزهراني 22

 العلوم  6 حكومي  الشرقية  فاطمه نايف بن عبدهللا السلطان 23

 العلوم  7 أهلي  عسير  العسيري فراس علي بلغيث  24

 العلوم  6 حكومي  األحساء كوثر أيمن بن عبداملنعم العيثان  25

 العلوم  8 أهلي  األحساء ليال عادل عباس الغزال  26
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 العلوم  7 أهلي  األحساء محمد علي عبدالوهاب العبدهللا  27

 العلوم  7 أهلي  عسير  محمد علي محمد عسيري  28

 العلوم  7 أهلي  الرياض   املرزوقيمحمد ماجد منصور  29

 العلوم  7 حكومي  مكة املكرمة  مريام اسامه بن محمدأمين تركستاني 30

 العلوم  8 أهلي  الرياض   معاذ حسن جارهللا القحطاني  31

 العلوم  8 حكومي  األحساء ميار محمد مبرد العنزي  32

 العلوم  7 أهلي  جازان  نادر علي محمد مسملي  33

 العلوم  7 حكومي  جدة عبدهللا حويتنجم بدر  34

 العلوم  6 حكومي  املدينة املنورة  وهايب دخيل هللا رباح الجنهي  35

 العلوم  8 حكومي  مكة املكرمة  يزيد عبدالعزيز حسين معيدي  36

 العلوم  6 حكومي  جدة يوسف ماجد بن عليثه الجنهي  37

 


