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 وع امليدالية ن التخصص  إدارة التعليم  االسم  م

 عينب العيدروس  أسامة البتول 1
الرياضيات–

 المستوى األول 
 ذهبي 

 ة الشرقي نالمرهو حسن فاطمة 2
الرياضيات– 

 المستوى األول 
 فض ي 

 ضالريا نالعمرا علي محمد 3
الرياضيات– 

 المستوى األول 
 فض ي 

 ضالريا دمرا أمير محمد مازن 4
الرياضيات– 

 المستوى األول 
 نزي برو 

 ءاألحسا حصال ميثم زهراء 5
الرياضيات– 

 المستوى األول 
 برونزي 

 ءاألحسا العبداهلل عبدالرزاق  أحمد 6
الرياضيات– 

 المستوى األول 
 برونزي 

 ةجد يالخالو فريد يوسف 7
الرياضيات– 

 المستوى الثاني 
 ذهبي 

 ة المنور المدينة يالسلم عبداهلل السالم عبد 8
الرياضيات– 

 المستوى الثاني 
 فض ي 

 ءاألحسا نالعبيدا حسين رقية 9
الرياضيات– 

 المستوى الثاني 
 فض ي 

 ة الشرقي ر العام طارق  عبداهلل 10
الرياضيات– 

 المستوى الثاني 
 برونزي 

 ءاألحسا العبداهلل  عبدالرزاق  غدير 11
الرياضيات– 

 المستوى الثاني 
 برونزي 

 ة الشرقي نشيبا علي حسن 12
الرياضيات– 

 المستوى الثاني 
 برونزي 

 ة المكرم مكة ي تركستان  أسامة مريام 13
العلوم – المستوى  

 األول
 ذهبي 

 ة المنور المدينة يالجهن دخيل وهايب 14
العلوم – المستوى  

 األول
 ذهبي 

 ءاالحسا العبداهلل علي محمد 15
العلوم – المستوى  

 األول
 فض ي 

 ضالريا ي المرزوق ماجد  محمد 16
العلوم – المستوى  

 األول
 فض ي 

 نجازا ي مسلم علي رسيل 17
العلوم – المستوى  

 األول
 برونزي 
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 ةجد ت حوي بدر نجم 18
العلوم – المستوى  

 األول
 برونزي 

 الرياض حسين حبيب الصالح  19
العلوم – المستوى 

 الثاني 
 ذهبي 

 الشرقية  رضا عماد آل خلف  20
العلوم – المستوى  

 الثاني
 فض ي 

 الشرقية  سكينة حسن  آل مبارك  21
العلوم – المستوى  

 الثاني
 فض ي 

 جدة سعد مازن المالكي  22
العلوم – المستوى  

 الثاني
 برونزي 

 الطائف ساره فيصل الرقيب 23
العلوم – المستوى  

 الثاني
 برونزي 

 مكة المكرمة  عزام سعيد الندوي  24
العلوم – المستوى  

 الثاني
 برونزي 

 الطائف عبداهلل هاجد السبيعي  25
األحياء – المستوى 

 األول
 ذهبي 

 األحساء زهراء عبدالسالم العيثان  26
األحياء – المستوى 

 األول
 فض ي  

 الرياض حسن عبداهلل البحار 27
األحياء – المستوى 

 األول
 فض ي 

 الشرقية  مهدي مفيد العوامي  28
األحياء – المستوى 

 األول
 برونزي 

 مكة المكرمة  ود جميل األهدل 29
األحياء – المستوى 

 األول
 برونزي 

 صبيا  كاذيه حسن الغزواني  30
األحياء – المستوى 

 األول
 برونزي 

 الرياض ريما عبداهلل النويصر  31
األحياء – المستوى 

 الثاني 
 ذهبي 

 بريدة  عال علي الحربي 32
األحياء – المستوى 

 الثاني 
 فض ي  

 الشرقية  جنى محمد السنان  33
األحياء – المستوى 

 الثاني 
 فض ي 

 األحساء أحمد عبدالوهاب الحليمي  34
األحياء – المستوى 

 الثاني 
 برونزي 

 مكة المكرمة  ندى وليد التكروني  35
األحياء – المستوى 

 الثاني 
 برونزي 
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 األحساء جود حسن بوعلي  36
األحياء – المستوى 

 الثاني 
 برونزي 

 الرياض فارس عبدالرحمن الغامدي 37
الفيزياء – 

 المستوى األول 
 ذهبي 

 جدة عزام خالد العمري  38
الفيزياء – 

 المستوى األول 
 فض ي  

 جدة عبد الملك  نبيل محمد  39
الفيزياء – 

 المستوى األول 
 فض ي 

 الشرقية  علي محمد الحسن  40
الفيزياء – 

 المستوى األول 
 فض ي  

 الرياض البراء محمد الحربي  41
الفيزياء – 

 المستوى األول 
 برونزي 

 الرياض ناصر هشام الشايع 42
الفيزياء – 

 المستوى األول 
 برونزي 

 الشرقية  إبراهيم عبدالعزيز العثمان 43
الفيزياء – 

 المستوى األول 
 برونزي 

 مكة المكرمة  روز عبدالقادر السندي 44
الفيزياء – 

 المستوى الثاني 

 ذهبي 

 األحساء فجر حسن  العبيدان 45
الفيزياء – 

 المستوى الثاني 

   فضي

 جدة أحمد محمد عريف  46
الفيزياء – 

 المستوى الثاني 
 برونزي 

 األحساء إسراء حسن العيس ى  47
الفيزياء – 

 المستوى الثاني 
 برونزي 

 األحساء عبير علي اليوسف 48
الكيمياء – 

 المستوى األول 

 ذهبي 

 الشرقية  لينا أسامة العبدالهادي 49
الكيمياء – 

 المستوى األول 

   فضي

 الشرقية  حيدر  ياسر الدبيسي  50
الكيمياء – 

 المستوى األول 

   فضي

 مكة المكرمة  جوانه حاتم  بخش  51
الكيمياء – 

 المستوى األول 
 برونزي 

 جدة عمار محمد التركستاني  52
الكيمياء – 

 المستوى األول 
 برونزي 

 األحساء زينب محمد العيثان  53
الكيمياء – 

 المستوى األول 
 برونزي 
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 الشرقية  عبداهلل علي آل جضر  57
الكيمياء – 

 المستوى الثاني 

 ذهبي 

 جدة أحمد هاني األزهري 58
الكيمياء – 

 المستوى الثاني 

   فضي

 الشرقية  عبدالعزيز مصطفى السيهاتي 59
الكيمياء – 

 المستوى الثاني 

   فضي

 الشرقية  علي محمد السال م  60
الكيمياء – 

 المستوى الثاني 
 برونزي 

 الرياض رند الحسن عوض ه 61
الكيمياء – 

 المستوى الثاني 
 برونزي 

 األحساء فاطمة أيمن العيثان  62
الكيمياء – 

 المستوى الثاني 
 برونزي 

 األحساء محمد عبدالمنعم العمر  63
المعلوماتية –  

 المستوى األول 

 ذهبي 

 مكة المكرمة  الحسن محمد المدخلي  64
المعلوماتية –  

 المستوى األول 

   فضي

 األحساء أحمد صالح الهاشم  65
المعلوماتية –  

 المستوى األول 

   فضي

 جدة ناصر صالح آل  مسعود 66
المعلوماتية –  

 المستوى األول 
 برونزي 

 الشرقية  منذر علي الزاير  67
المعلوماتية –  

 المستوى األول 
 برونزي 

 األحساء عيسى محمد الموس ى  68
المعلوماتية –  

 المستوى األول 
 برونزي 

 جدة عبدالرحمن عبدالحميد الغامدي 69
المعلوماتية –  

 بيبراس موهبة 

 ذهبي 

 جدة محمد عبدالرحمن باشكيل  70
المعلوماتية –  

 بيبراس موهبة 

   فضي

 جدة لمار  هاشم الحبشي  71
المعلوماتية –  

 بيبراس موهبة 

   فضي

 جازان إبراهيم علي مقري 72
المعلوماتية –  

 بيبراس موهبة 
 برونزي 

 جدة الطيب علي األخضري  73
المعلوماتية –  

 بيبراس موهبة 
 برونزي 

 ينبع عبدالرحمن حسن الفيفي 74
المعلوماتية –  

 بيبراس موهبة 
 برونزي 

 


