
 

 

 

 التخصص املدينة الصف اسم املدرسة  الجنس اسم الطالب  م

 كيمياء الرياض  10 مدرسه الرياض العامليه بنين علي حبيب بن عبداملحسن الصالح 1

 كيمياء الشرقية 9 رواد الخليج بالدمام بنين حسن عبدالجليل عبدهللا الخليفه 2

 كيمياء جدة  10 العاملية ابحر بجدةمدارس رواد الخليج  بنات فاطمة محمد النجار 3

 كيمياء الشرقية 10 مدارس الظهران )البرنامج الدولي(   بنات سارة خالد بن عبداملعين الخميس  4

 كيمياء الشرقية 9 رواد الخليج العاملية بالدمام بنين علي صالح بن علي آل موس ى  5

 كيمياء الرياض  10 الدولي مدارس الرياض املسار  بنات سلوى عادل صالح السيار 6

 كيمياء الشرقية 10 رواد الخليج العاملية املتوسطة بالدمام بنات لينا خالد بن حسين الشماس ي  7

 كيمياء جدة  10 متوسطة املوهوبات بنات رأد صالح محمد القحطاني 8

 كيمياء الشرقية 10 رواد الخليج بالدمام بنين ميرزا فؤاد احمد ال كرم 9

 كيمياء الرياض  10 متوسطة الرواد العاملية بنين عايض بن مهدي آل رشيد بدر  10

 كيمياء االحساء  10 متوسطة االنجال الدولية بنات نور يوسف بن محمد الحماد 11

 كيمياء املدينة املنورة  10 مدارس منارات املدينة  بنين حسام عبدالرحمن حاسن األحمدي 12

 كيمياء جدة  10 متوسطة املوهوبات بنات القحطانيرأف صالح محمد  13

 كيمياء األحساء 10 مدارس االنجال األهلية بنات زينب عبدالكريم الصالح 14

 كيمياء األحساء 9 مدارس االنجال األهلية بنات زهراء حسين بن احمد املوس ى  15

 كيمياء جدة  10 متوسطة دار التربية الحديثة بنات جود مراد بن علي الكنوي  16

 كيمياء املدينة املنورة  10 مدارس منارات املدينة  بنين احمد عبدالغفور بن عبيد األحمدي  17

 كيمياء جدة  10 متوسطة املعرفة العاملية بنات ماريه حاتم بن حسين الكاهلي  18

 كيمياء املدينة املنورة  10 االمام القرطبي لحفظ القران  بنين ريان ماجد عيد الصاعدي  19

 كيمياء األحساء 10 متوسطة األنجال األهلية بنات فاطم ناجي آل حجي  20

 كيمياء األحساء 10 املتوسطة األولى بالعمران  بنات فاطمه علي بن عبداملحسن العباد 21

 كيمياء ينبع  9 متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية بنين زياد وهيب احمد السيود 22

 كيمياء جدة  10 متوسطة دار الفكر بنات البتول هاشم محمد الحبش ي  23

 كيمياء الرياض  10 متوسطة منارات الرياض األهلية بنين منذر سيف قاعد العتيبي 24

 كيمياء جدة  10 متوسطة دار الرواد بنات ملار محمد احمد فالته  25

 كيمياء الشرقية 10 الحصان األهلية بنين بنين سعيد خلوفه سعيد العمري الزهراني 26

 فيزياء الرياض  10 مدارس الرياض   بنات نوره عمر صالح الغصون  27

 فيزياء الشرقية 10 مدارس الظهران )البرنامج الدولي(   بنات لولوه مصطفى عبدهللا الجار 28

 فيزياء األحساء 10 مدارس االنجال األهلية بنين جعفر محمد بن مهدي الرمضان  29

 فيزياء الشرقية 10 الثانوية العشرون بالدمام  بنات غال حسين راشد ال هتيله 30



 

 

 

 التخصص املدينة الصف اسم املدرسة  الجنس اسم الطالب  م

 فيزياء جدة  10 نظام املقررات -ثانوية األندلس األهلية  بنات سماهر فيصل بن علي نصار 1

 فيزياء جدة  10 دار الذكر املتوسطة األهلية بنين تركستانيبسام عبدالرحيم محمد  2

 فيزياء جدة  10 دار الذكر املتوسطة األهلية بنين فارس محمد عمر بابصيل 3

 فيزياء جدة  10 املتوسطة الثامنة والتسعون  بنات حال عبدالرشيد عاشور محمد 4

 فيزياء الرياض  10 املتوسطة الثالثة عشرة لتحفيظ القرآن  بنات ساره محمد عبدهللا العجمي  5

 فيزياء الشرقية 10 الحصان االهلية بنات ريتاج قاسم علي الحسين  6

 فيزياء الرياض  10 متوسطة التربية العصرية العاملية بنات فجر عبداملجيد بن عبدالعزيز الخليفي 7

 فيزياء جدة  10 املتوسطة األهليةدار الذكر  بنين هاشم جمال أحمد خليفة  8

 فيزياء الرياض  10 متوسطة التربية األهلية بنات جواهر بندر حمد دوخي 9

 فيزياء مكة املكرمة 10 البلد األمين للموهوبين املتوسطة بنين عمران مصطفى سواس 10

 فيزياء األحساء 10 أكاديمية الكفاح بنات فاطمة عبدالجليل محمد السعد  11

 فيزياء األحساء 10 مدارس االنجال األهلية بنين علي هشام بن علي العلي  12

 فيزياء جدة  10 املتوسطة العاشرة بعد املئة بنات جمانة ابراهيم سعيد باداوود 13

 فيزياء جدة  10 متوسطة دار التربية الحديثة بنات رنيم عبيدهللا عقيل الغامدي  14

 فيزياء الشرقية 10 املتوسطة السادسة عشرة بالدمام بنات ليان ماجد جزاء العتيبي 15

 فيزياء املدينة املنورة  10 مدارس منارات املدينة  بنين سعود عمر بن الهاشمي العلمي  16

 فيزياء الشرقية 10 املروج املتوسطة بالجبيل الصناعية بنبن عبدالرحمن مسفر غاصب الغامدي  17

 فيزياء الشرقية 10 الحصان األهلية بنين بنين البراء قاسم بن على آل حسين  18

 فيزياء األحساء 10 مدارس االنجال األهلية بنين أسامة ابراهيم بن عبدالعزيز املسلم  19

 فيزياء الشرقية 10 الحصان االهلية بنات سارة احمد عبدهللا الخليفة 20

 فيزياء األحساء 10 أكاديمية الكفاح بنات سليل هاني البحراني 21

 رياضيات  الرياض 8 مدارس مسك  بنين  محمد عبدالعزيز خالد املزيد  22

 رياضيات  ينبع 8 متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية  بنين  عامر يوسف بن فالح الحربي 23

 رياضيات  األحساء 8 املتوسطة التاسعة باملبرز  بنات فاطمه حسن بن محمد بوعلي 24

 رياضيات  ينبع 7 متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية  بنين  سليمان العوفيرياض طالل بن  25

 رياضيات  املدينة املنورة   8 مدارس منارات املدينة   بنات بسمه شوقي حازم منصور  26

 رياضيات  جدة 8 دار الذكر املتوسطة األهلية  بنين  أحمد فريد بن يوسف الخالوي  27

 رياضيات  الشرقية  8 الدولية  -مدارس الظهران املتوسطة  بنين  الكاكاحاتم حسين بن مهدي  28

       



 

 

 

 التخصص املدينة الصف اسم املدرسة  الجنس اسم الطالب  م

 رياضيات  ينبع 8 متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية  بنين  فراس محمد بن حمزه قنديل  1

 رياضيات  جدة 7 الذكر   ابتدائية بنات النا يحي محمد نوري 2

 رياضيات  الرياض 8 متوسطة العناية األهلية  بنين  أحمد سعد محمد الشهري  3

 رياضيات  ينبع 7 ابتدائية االدريس ي بينبع الصناعية بنين  عبدالعزيز فهد عمر جمل  4

 رياضيات  الشرقية  8 ابتدائية الظهران االهلية  بنين  الياس شاكر بن علي الفرج 5

 رياضيات  جدة 8 متوسطة املوهوبات بنات الغامدينور صالح سعيد  6

 رياضيات  الشرقية  8 متوسطة مؤتة  بنين  علي فاضل بن احمد البحراني  7

 رياضيات  الشرقية  8 التهذيب األهلية للبنات بالقطيف بنات ماريه عبدهللا بن راض ي الرمضان 8

 رياضيات  جدة 8 املئة املتوسطة السادسة بعد  بنات ملار عبداملعين عبدهللا فته 9

 رياضيات  الشرقية  8 متوسطة صفوى  بنين  علي باهر بن محمد الهاشم 10

 رياضيات  الشرقية  8 التهذيب األهلية للبنات بالقطيف بنات فاطمة عبدهللا بن علي العشوان 11

 رياضيات  الرياض 8 متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  البراء محمد بن عيس ي الحربي  12

 رياضيات  الشرقية  8 التهذيب األهلية للبنات بالقطيف بنات رتاج شكري الصالح 13

 رياضيات  جدة 8 سعيد بن العاص املتوسطة  بنين  عبدالكريم علي ابن عبدهللا الشمراني  14

 رياضيات  األحساء 8 مجمع نوره الجبر التعليمي   بنات سارة هشام بن ابراهيم الجغيمان 15

 رياضيات  ينبع 8 متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية  بنين  أحمد سامي بن عوض هللا اليوبي 16

 رياضيات  املدينة املنورة   8 مدارس الخندق  بنين  فارس معاذ محمد عبد الرحيم 17

 رياضيات  الشرقية  8 متوسطة مدارس الجامعة بالخبر  بنات زهراء نوح بن علي الشرف 18

 رياضيات  الشرقية  8 مدارس الظهران )البرنامج الدولي(  بنات عامر العامربسمه طارق بن  19

 رياضيات  مكة املكرمة  8 الفالح األهلية املتوسطة  بنين  محمد حسن ابن محمد مشاط  20

 رياضيات  املدينةاملنورة   8 الخندق األهلية   بنين  البراء سعيد العواجي 21

 رياضيات  األحساء 8 مدارس األنجال األهلية  بنين  حسين محمدحسن بن محمد الحداد  22

 رياضيات  الشرقية  8 متوسطة الظهران  بنين  خالد محمد بن سعد الثويني  23

 رياضيات  جدة 8 الفيصلية املتوسطة  بنين  أحمد محمد احمد الصبان  24

 رياضيات  األحساء 8 متوسطة األنجال األهلية  بنات كادي محمد بن شميس الحارثي 25

       



 

 

 

 التخصص املدينة الصف اسم املدرسة  الجنس اسم الطالب  م

 رياضيات  الرياض 8 ابتدائية مسك العاملية  بنين  خالد محمد صالح العبداللطيف  1

 رياضيات  جدة 7 ابتدائية اكاديمية وعد العاملية  بنات ملار هاشم محمد الحبش ي  2

 رياضيات  جدة 8 دار الذكر املتوسطة األهلية  بنين  عبداملجيد احمدزكي عبدالحميد بنجر  3

 علوم الرياض  8 متوسطة منارات الرياض العاملية بنات سهى سليمان عبدالرحمن السالمه 4

 علوم الشرقية 8 مدارس الظهران األهلية بنين ياسين احمد محمد الجفري  5

 علوم الشرقية 8 التهذيب األهلية  بنين مباركمحمد علي عبد هللا آل  6

 علوم الرياض  7 متوسطة الرواد األهلية بنين علي احمد علي باوزير  7

 علوم الرياض  8 مدارس مسك  بنين ناصر علي ناصر آل خميس 8

 علوم جدة  8 دمج بصري  -مجمع الثغر املتوسط  بنين عبداملحسن ماجد بن عليثه الجنهي 9

 علوم ينبع  8 متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية بنين فيصل راشد العتيبيسلطان  10

 علوم األحساء 8 مدارس األنجال األهلية بنات نوف طاهر بن علي النفيعي 11

 علوم ينبع  8 متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية بنين أنس يوسف سليمان العوفي 12

 علوم مكة املكرمة 8 املتوسطةالفالح  بنين نبراس بندر الصباغ 13

 علوم األحساء 8 مدارس األنجال األهلية بنين علي حسن بوجبارة  14

 علوم الرياض  7 املنصورة -ابتدائية الرواد األهلية  بنين حمزة محمد حسن باعيس ى  15

 علوم جدة  8 متوسطة املوهوبات بنات ريتاج عبدهللا ابن احمد عسيري  16

 علوم الشرقية 7 ابتدائية الظهران االهلية بنين عيس ى آل درويشأمجد محمود بن  17

 علوم ينبع  8 متوسطة ابن البيطار بينبع الصناعية بنين سهل أسامة حسن بوقري  18

 علوم األحساء 8 لتحفيظ القرآن بالهفوف 1م بنات هيا محمد بن حمد البوعلي 19

 علوم ينبع  8 متوسطة ابن سينا بينبع الصناعية   بنين مهند وليد حامد األحمدي  20

 علوم مكة املكرمة 8 البلد األمين للموهوبين املتوسطة بنين طالل تركى بن عجيب السلمى  21

 علوم الشرقية 8 االمام الشاطبي لتحفيظ القران الكريم  بنين فيصل احمد ابراهيم العيس ى  22

 علوم الرياض  8 متوسطة منارات الرياض األهلية بنين العمري عبداالله عبدالرحمن بن غالب  23

 علوم الرياض  8 رواد الخليج باملغرزات بنات هال سعد ال سلطان  24

 علوم الرياض  8 متوسطة الرياض األهلية بنين أحمد هاني احمد دهان  25

 علوم جدة  8 دار جنى العاملية املتوسطة بنين يوسف نديم بن محمديوسف املجددي 26

 علوم جدة  8 الفيصلية املتوسطة بنين عبدالرحمن عبداالله احمد الشريف  27

 علوم الشرقية 8 الصديق املتوسطة بالجبيل الصناعية بنين يزن خالد الغامدي  28

 علوم الشرقية   رواد الخليج العاملية االبتدائية بالدمام بنات حنين عبدهللا محمد العلي 29

 علوم جدة  8 متوسطة دار الرواد بنات عبدالحميد االندنوس ي لين محمد  30



 

 

 

 التخصص املدينة الصف اسم املدرسة  الجنس اسم الطالب  م

 علوم الشرقية 8 مدارس التهذيب األهلية بنين ساجد حسن علي الهميلي 1

 علوم الشرقية 8 املتوسطة الثالثة بالدمام بنات ريما علي محمد منجحي 2

 علوم املدينة املنورة  8 الخندق االبتدائية االهلية بنين قرملي أحمد محمد  3

 علوم الشرقية 8 متوسطة مدارس نور االسالم األهلية بنات سديم سعود بن صالح الشمري  4

 علوم الرياض  8 متوسطة الرياض األهلية بنين عبدهللا عبدالعزيز عثمان ال عثمان 5

 علوم الرياض  8 متوسطة منارات الرياض األهلية بنات ليان هاني أحمد الدهان  6

 علوم الرياض  8 متوسطة التربية اإلسالمية األهلية بنات جود محمد سعد آل ثنيان  7

 علوم الرياض  8 التعاون  -متوسطة املنهل االهلية  بنين بدر ناصر عبدالعزيز العزاز  8

 علوم الشرقية 8 كثيرمتوسطة ابن  بنين عبدهللا احسان بن عبدهللا الغريافي  9

 علوم جدة  7 ابتدائية اإلبداع بنات سيرين سمير محمد فالوده 10

 علوم الشرقية 8 الفيصلية اإلسالمية االهلية للبنات  بنات حال أيمن فؤاد رفيق 11

 علوم الشرقية 7 ابتدائية مدارس املشكاة األهلية بالدمام بنات مريم حسن على البلوش ي  12

 علوم ينبع  8 مجمع تحفيظ القرآن بينبع الصناعية بنات أحمد الحارثي يارا  13

 أحياء 10 الشرقية متوسطة التهذيب األهلية بنين هادي عبدالحليم بن القديحي  14

 أحياء 10 جدة  متوسطة األندلس بنات رغد محمد يسلم بن لسود 15

 أحياء 10 الشرقية ثانوية دار العلوم  بنين عدنان محمد هاشم الساده 16

 أحياء 10 مكة املكرمة بكة الثانوية بنين يونس ياسين حمدان اللحياني 17

 أحياء 10 جدة  ثانويه املوهوبات بجده  بنات تاال ماجد بن مرزوق الصبحي 18

 أحياء 10 الشرقية الدولية -مدارس الظهران العاملية  بنين ريان نادر إلياس بدر 19

 أحياء 10 الشرقية املتوسطة الثالثة بالظهران بنات تولين فهد محمدصادق ابوالنجا 20

 أحياء 10 الشرقية الحصان األهلية بنين بنين خالد عبدالرحمن بن عثمان الفريان  21

 أحياء 10 الشرقية متوسطة التهذيب األهلية بنين مختار سامي البوزيد 22

 أحياء 10 املدينة املنورة  مدارس منارات املدينة  بنات الزهراء محمد ابن عبدالعزيز الهاجوج  23

 أحياء 10 الشرقية الخبر-متوسطة منارات  بنين طالل خالد الغامدي  24

 أحياء 9 جدة  متوسطة دار الرواد بنات ليال عبداملنعم عجالن  25

 أحياء 10 الرياض  متوسطة منارات الرياض األهلية بنات ميثا خالد حمود الطريقي 26

 أحياء 10 جدة  متوسطة البيت السعيد  بنات مشاعل محمد فيصل حبحب  27

 أحياء 10 جدة  متوسطة دار الرواد بنات ريتال فارس غنيم 28

 أحياء 10 الشرقية الفيصلية اإلسالمية االهلية للبنات  بنات شادن عبدهللا البطاط 29

       



 

 

 

 التخصص املدينة الصف اسم املدرسة  الجنس اسم الطالب  

 أحياء 10 املدينة املنورة  مدارس منارات املدينة  بنين عبدهللا جميل جعفر الشنقيطي  1

 أحياء 9 ينبع  بينبع الصناعيةمتوسطة ابن البيطار  بنين أسامة عبدالعزيز سالم جمعه 2
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