
 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   اسم الطالب/ـة 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالرميلة --رجاء االنتظار-- ابتهال مسلم ابن جواد الهاشم

 الثانويالصف االول  ثانوية الحقو بنات -ادارة تعليم صبيا  ابرار جابر محمد رسحان

 الصف االول الثانوي -الثانوية السابعة بتبوك- بنات -إدارة تعليم تبوك  ابرار محمد بن يحي حمدي 

قية  ابراهيم بدر بن ابراهيم العليان  متوسطة البسام األهلية بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي المعرفة بني    -المكرمة ادارة تعليم مكة  ابراهيم جمال بن يوسف شقدار

ي 
 
ة  ابراهيم خالد بن سعد المطرف  متوسطة ابن صالح بني    -إدارة تعليم عني  

الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  ابراهيم صالح بن ابراهيم المقرن  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

قية  ابراهيم طارق بن ابراهيم الرشيد  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات االهلية للبني   بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر

قية  ابراهيم ظافر بن محمد السلمي   الصف االول الثانوي ثانوية المنارات االهلية للبني   بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر

ي ابراهيم 
 الصف االول الثانوي ثانوية الملك عبدهللا بن عبدالعزيز )تطوير( بني    -ادارة تعليم القنفذة  عبدالرحمن احمد الكنان 

ابراهيم عبدالعزيز بن ابراهيم 
ي 
 السقوف 

قية   الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -إدارة تعليم الشر

قية إدارة تعليم  ابراهيم كامل بن حسن ال يوسف  الصف االول الثانوي ثانوية صفوى بني    -الشر

قية  ابراهيم محمد بن ابراهيم الصدعان  الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بني    -إدارة تعليم الشر

ة  ابراهيم محمد بن ابراهيم الوني     متوسطة ابن صالح بني    -إدارة تعليم عني  
ل الصف االو 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي عرفات الثانوية ) مقررات ( بني    -ادارة تعليم جدة  ابراهيم هاشم بن محمد بافرط

 متوسطة شعب الذيب بنات -إدارة تعليم جازان  اثي  محمد علي قاسمي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 البيطارمتوسطة ابن  بني    -إدارة تعليم ينبع  احمد ايمن مطر الزهران 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية هوازن بني    -إدارة تعليم األحساء  احمد باسم بن احمد السلطان

 متوسطة الكفاح األهلية بني    -ادارة تعليم األحساء  احمد جعفر علي العباد
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية إدارة تعليم  احمد حسن بن سعيد العماري  الصف االول الثانوي ثانوية رحيمة بني    -الشر

قية  احمد خالد احمد السبع  الصف االول الثانوي ثانوية سيهات بني    -ادارة تعليم الشر

 الخندق المتوسطة االهلية  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  احمد خالد رساج عالوه 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  احمد رائد بن حسي   الخليفه  الصف االول الثانوي ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي األهليةالخندق  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  احمد سعود بن محمد ابابطي   

قية  احمد عبدالكريم بن علي الغنام ي  بني    -إدارة تعليم الشر
 
 الصف االول الثانوي ثانوية الدف

قية  احمد عبدهللا بن حسن النارص  متوسطة التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي   متوسطة رافع بن مالك بني    -تعليم الرياض ادارة  احمد عبدهللا رشدان المطي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي الدرداء بني    -ادارة تعليم األحساء  احمد عبدالهادي بن يوسف المطر  متوسطة أنر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية عمي  بن وهب بني    -ادارة تعليم األحساء  احمد علي بن حسي   العمران

 عوف بن الحارث بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  علي عبدالرحمن مظفراحمد 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 دار الذكر المتوسطة األهلية بني    -إدارة تعليم جدة  احمد فايز احمد العولق 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 األهليةاألقىص المتوسطة  بني    -ادارة تعليم جدة  احمد فيصل سعيد بالعمش 
الصف االول 
 المتوسط 

ي  احمد محسن عايض الكويكبر
 الرويلي 

قية   متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -ادارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرميلة بني    -إدارة تعليم األحساء  احمد محمد بن حسن الشقاقيق

 الصف االول الثانوي السيل الصغي  الثانوية بني    -إدارة تعليم الطائف  عبدهللا السحيماحمد محمد بن 

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -بكة الثانوية للموهوبي    بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  احمد محمد بن عواض الحارن 

اوى   بن تركي المتوسطةاالمام فيصل  بني    -إدارة تعليم جدة  احمد محمد عبدهللا الي  
الصف الثالث 
 المتوسط 

 ابن حزم المتوسطة بني    -إدارة تعليم جازان  احمد محمود هادي سهل 
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي العقيق االهلية  )مقررات(  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  احمد مروان بن محمدمصلح الحازمي 

 الصف االول الثانوي ثانوية عبدهللا بن سالم بني    -ادارة تعليم األحساء  االحمد احمد موىس بن احمد 

قية  احمد يحي احمد خان   الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
ي المتوسطة  بني    -إدارة تعليم جازان  احمد يحي عطيه محنشر  المرانر

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي اديم محمد 
 الصف االول الثانوي 154الثانوية الرابعة والخمسون بعد المائة  بنات -ادارة تعليم الرياض  عيش الزهران 

 المتوسطة الثانية و الثالثون بنات -ادارة تعليم جدة  ارجوان محمود علي الشهري 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي 
قية  ارغد خالد دخيل هللا الحارن   الصف االول الثانوي ثانوية اجيال المواهب االهلية بني    -ادارة تعليم الشر

ي بن عبدالرؤوف السنان
 
قية  ارم شوف  متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام بنات -إدارة تعليم الشر

الثالث الصف 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالفضول بنات -إدارة تعليم األحساء  اروى احمد بن محمد الحمد 

ي 
ة بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  اريام مشعل حامد الحارن   الصف االول الثانوي الثانوية الخامسة عشر

ي 
 المرحلة المتوسطة  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بني    -المدينة المنورة إدارة تعليم  اسامة ماجد بن زعل الجهب 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  اسامه محمد احمد الغامدي 

ز  بنات -ادارة تعليم األحساء  ارساء عبدهللا بن احمد الوصيبعي   المتوسطة األوىل بالمير
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي القاسم
قية  ارساء علي بن هان   الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالخويلدية بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة واألربعون بمكة المكرمة ) نظام المقررات(  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  اسماء عمر محمد هزازي

ة بالمدينة بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  اسياد عبدالرحيم محمد حريقه  الصف االول الثانوي الثانوية العارسر

 بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  اسيل عبدهللا سلطان العمري 
 -ثانوي-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 مقررات 
 ول الثانويالصف اال 

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض العالمية بنات -ادارة تعليم الرياض  اسيل علي مرزوق نصيب 

 الصف االول الثانوي ثانوية األبناء البحرية بنات -ادارة تعليم جدة  افنان نايف محمد العصيمي 

 الصف االول الثانوي منارة المدينة المنورة الثانوية االهلية بني    -ادارة تعليم المدينة المنورة  اكرم محمد بن اكرم رضوان 

اء ابراهيم علي الغامدي  الصف االول الثانوي ثانوية ابن سينا بني    -ادارة تعليم الرياض  الير

اء حسان محمد اليمان    البلد األمي   للموهوبي   المتوسطة  بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  الير
الثالث الصف 

 المتوسط 

ي  اء عبدالرحمن معتوق شلبر  الصف االول الثانوي ثانوية المعتمد بن عباد بني    -ادارة تعليم الرياض  الير

اء عبدهللا حمود التويجري قية  الير  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

اء فايز محمد  ي الير  الصف االول الثانوي ثانوية قيس بن عاصم بني    -ادارة تعليم القصيم  الحرنر

اء قاسم بن عل آل حسي    قية  الير  الصف االول الثانوي ثانوية الجامعة األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

اء مازن بن مصطق  الجاوي  االهلية الخندق المتوسطة  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  الير
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة بالبدائع)مقررات( بنات -إدارة تعليم القصيم  البندري فيصل غازي المطي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية ادارة  الجوري حسي   بن محمد الجمعه ون بالدمام بنات -تعليم الشر  الصف االول الثانوي الثانوية السادسة والعشر

ي   الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بنات -ادارة تعليم الرياض  الجوري منصور بن علي الحرنر

 الصف االول الثانوي     الجوهرة سعد بن عبدهللا بن غنيم

 14المتوسطة الرابعة عشر لتحفيظ القرآن  بنات -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا الداعجالجوهرة محمد بن 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
ز بنات -إدارة تعليم األحساء  الجوهره خالد عيظه الزهران   المتوسطة الرابعة بالمير

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية االنجال الدولية بنات -إدارة تعليم األحساء  الجوهره صالح بن نارص الملحم

ة الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  الحسام محمد بن حسن مجممي   الصف االول الثانوي الظير

ي  قية  الحسن ابراهيم حامد الحرنر  متوسطة الصديق بني    -ادارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  السلطانالحسن علي بن عبدهللا   الصف االول الثانوي ثانوية التهذيب األهلية بني    -ادارة تعليم الشر

قية  الحسن علي حسي   آل داوود  مدارس رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر
الصف االول 
 المتوسط 

 المتوسطة االهليةمنارة جدة  بني    -إدارة تعليم جدة  الحسن فواد اسامه طرابلشي 
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية جواثا  األهلية بني    -إدارة تعليم األحساء  الحسن ماهر بن سامي العبدالمحسن

 متوسطة اإلمام محمد بن سعود بني    -إدارة تعليم القنفذة  الحسي   محمد عبدالرحمن الفقيه
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  مبارك بن احمد المبشر الحوراء   الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بسنابس بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية اآلوائل  --رجاء االنتظار-- الدانة بندر ابراهيم المفرج

 الصف االول الثانوي المعرفة األهليةثانوية رحاب  بنات -ادارة تعليم الرياض  الدانه فهد عبدالرحمن الشدي 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية لنظام المقررات  بنات -ادارة تعليم األحساء  الريم محمد بن علي السعيد

 الصف االول الثانوي ثانوية االنجال األهلية بنات -ادارة تعليم األحساء  الزهراء حسي   بن محمد البرصي

قية  الزهراء سعيد بن منصور آل عبيد  الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بأم الحمام بنات -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالرميلة بنات -إدارة تعليم األحساء  الزهراء مرتىص  بن جواد الهاشم

 الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة عشر بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  العنود ايمن ابن شاكر رادين

 الصف االول الثانوي ثانوية المنهل االهلية_ مقررات التعاون بنات -ادارة تعليم الرياض  العنود سلمان علي هزازي

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الدراسي الصف   اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي 
ون بنات -إدارة تعليم جدة  العنود عبدهللا علي الزهران   الصف االول الثانوي الثانوية العشر

ي 
ي الثانية بنات -ادارة تعليم صبيا  العنود مفرح سليمان غزوان   متوسطة العيدانر

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الحيدثانوية  بنات -ادارة تعليم الدوادمي  العنود نجر ذعار الدلبحي 

ي 
ون بنات -ادارة تعليم جدة  العنود نمر بن عامر الحارن   الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة والعشر

قية  الكوثر عبدالرزاق بن احمد الزراع   رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام  بنات -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية االنجال األهلية بنات -ادارة تعليم األحساء  محمد الوصيبعي اللجي   سعيد بن 

اء العالمية بنات -إدارة تعليم جدة  الماس محمد عبدالرزاق المراكشر  ي الخرص   الصف االول الثانوي ثانوية الروانر

ي   التعلم النموذجية االهليةمتوسطة  بنات -إدارة تعليم الرياض  الماس محمد عمر العتيبر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
المثب  صالح بن احمد آل شاف 

 الغامدي
 الصف االول الثانوي متوسطة المتقدمة األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض 

 الصف االول الثانوي ثانوية الهياثم بالخرج بنات -إدارة تعليم الخرج  المها حمد بن مبارك الدورسي 

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -ادارة تعليم جدة  عبدالعزيز بن صالح الخشانالمها 

 عمرو بن امية المتوسطة بني    -ادارة تعليم جدة  المهند ابراهيم محمد حكمي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  (ثانوية  بنات -إدارة تعليم الرياض  الهنوف احمد زائد عسي   الصف االول الثانوي الرياض )دبلوم أمريكي

 مباركي 
 ام الشعنون المتوسطة بني    -إدارة تعليم جازان  الهيثم عبدهللا حسي  

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 األقىص المتوسطة األهلية بني    -ادارة تعليم جدة  الوليد جمعان بن ظافر الحارن 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي برنامج األمل بثانوية ثمامة بن أثال بني    -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا الخليفهالوليد خالد 

ي  الصف االول الثانوي التمي   العلمي األهلية بعرعر بني    -إدارة تعليم الحدود الشمالية  الوليد طالل نحاء العي  

قية إدارة تعليم  الوليد عبدالوهاب صالح الحسي     متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 متوسطة الفالح األهلية بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  الوليد هارون بن هادي مشيح 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ة  الياس ابراهيم صالح الضارى  الصف االول الثانوي الشبيلي ثانوية محمد الحمد  بني    -إدارة تعليم عني  

قية  الياس سعيد بن باقر المحيميد  مدارس رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة بأحد المسارحة بني    -ادارة تعليم جازان  امجد خالد يحب  محزري
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي ثانوية وارفة العلم األهلية بنات -إدارة تعليم الجوف  امل ابراهيم صالح السند

ي   الصف االول الثانوي السابعة واألربعون بالمدينةالثانوية  بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  امل رشيدان مطلع الحرنر

ه احمد محمد فياض   متوسطة الباحر بنات -ادارة تعليم صبيا  امي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  وان مقررات  بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  انس بندر يوسف حرنر  الصف االول الثانوي القي 

ي الحازمي 
 بني    -المدينة المنورة إدارة تعليم  انس سعود بن حسب 

المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 
 )مقررات( 

 الصف االول الثانوي

ي 
 الصف االول الثانوي طيبة بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  انس عبدالرحمن بن عواد الجهب 

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  انس عبدهللا برجس الدورسي 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  انس فيصل عبدالصمد علي 

 الصف االول الثانوي ثانوية الفالح األهلية بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  انمار اسماعيل بن حمزه كردى 

 الصف االول الثانوي الثانوية السادسة عشر بمكة المكرمة )نظام المقررات(  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  صالح الحازمانوار جميل 

 الصف االول الثانوي دار الفكر الثانوية العالمية بني    -ادارة تعليم جدة  اويس احمد بن عماد سمان 

( بني    -المكرمة إدارة تعليم مكة  اياد ثامر بن صالح الحكمي   األندلس األهلية المتوسطه )بني  
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 متوسطة ابن سينا بني    -إدارة تعليم ينبع  اياد سلطان بن جمعان الغامدي
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 يالصف االول الثانو  مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  اياد عبدالعزيز بن مسعود الحازمي 

قية  اياد علي بن عبدالجليل القطري  الصف االول الثانوي الدولية -مدارس الظهران العالمية الثانوية  بني    -إدارة تعليم الشر

ي   متوسطة يزيد بن النعمان بني    -إدارة تعليم الرياض  اياد عيد محمد العتيبر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي السماعيل لة  بنات -األحساء إدارة تعليم  ايالف جمال بن ححر  المتوسطة األوىل بالمني  
الصف الثالث 
 المتوسط 

 المتوسطة الخامسة بالخميس  بنات -إدارة تعليم عسي   ايالف محمد احمد الشهري 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 المكرمةالمتوسطة الرابعة والسبعون بمكة  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  ايالن بدر بن علي الزهران 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -إدارة تعليم جدة  ايالنا اسامه جميل عرب

 الصف االول الثانوي دار الذكر الثانوية االهلية بني    -إدارة تعليم جدة  ايمن عبدالباري عبدالواحد بخاري

ي ي عقيل الخي 
 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  ايناس حفظ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي 
 المتوسطةاالمي  سلطان بن عبد العزيز  بني    -إدارة تعليم جازان  ايهم متعب ربحان ودعان 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  أبان اسكندر بن سعيد ابو المكارم  الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -إدارة تعليم الشر

ي حسام حسن حمام  الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  أنر

ي  ي عبدالرحمن معتوق شلبر  متوسطة رجاء بن حيوة بني    -تعليم الرياض ادارة  أنر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 المتوسطة الثالثة و الثالثون بنات -إدارة تعليم جدة  أجوان نبيل بن عبدالعاىلي المحمدي 
الصف االول 
 المتوسط 

 الثانويالصف االول  ثانوية القويعية بني    -إدارة تعليم القويعية  أجود محمد بن سعد العريق  

 متوسطة دار الهجرة  بني    -إدارة تعليم األحساء  أحمد باسم بن احمد ابوصبيح
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  أحمد جالل بن احمد المعلم  متوسطة مؤتة بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

يف  الصف االول الثانوي مقررات -الثانوية للموهوبي   بكة  بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  أحمد حسن بن علي الشر

ي   الصف االول الثانوي عرفات الثانوية ) مقررات ( بني    -ادارة تعليم جدة  أحمد خالد محمد امي   اركنحر

قية  أحمد زاهر بن احمد النشمي   الصف االول الثانوي مدارس رواد الخليج العالمية بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الفال المتمي    األهلية  بني    -إدارة تعليم جدة  احمد الشهرى أحمد صالح 

 الصف االول الثانوي ثانوية البساتي    بني    -إدارة تعليم القصيم  أحمد صالح بن عبدهللا العويشر  

 الصف االول الثانوي الثانويةالعز بن عبدالسالم  بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  أحمد عادل بن ابوبكر قطب

 متوسطة ابن البيطار بني    -إدارة تعليم ينبع  أحمد عبدالعزيز بن احمد الغامدي
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
ي الشح الثانوية بني    -ادارة تعليم جدة  أحمد علي احمد الزهران   الصف االول الثانوي عبدهللا بن انر

 متوسطة الوليد بن عبدالملك  بني    -تعليم األحساء إدارة  أحمد عيش بن علي الخلف
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
ي  -متوسطة الرواد األهلية لتحفيظ القرآن الكريم  بني    -إدارة تعليم الرياض  أحمد فيصل مسفر القحطان   الروانر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 بن نارص المتوسطة األمي  محمد  بني    -إدارة تعليم جازان  أحمد محمد ابراهيم درويش
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ابن خلدون الثانوية بني    -إدارة تعليم جدة  أحمد محمد احمد عفيق 

قية  أحمد محمد بن أحمد العبدالعظيم  الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الظهران االهلية  بني    -إدارة تعليم الشر

قية  الحجابأحمد مشارى بن احمد   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بني    -إدارة تعليم الشر

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي     أحمد هيازع احمد المرشدي 

ي  قية  السلطانأحمد يوسف بن ححر  الصف االول الثانوي ثانوية التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

قية  أديب سالم بن علي الشهري  متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي 151الثانوية الواحد والخمسون بعد المائة  بنات -إدارة تعليم الرياض  أرسام مرزوق عامر بن عسيمان

قية  أروى أحمد بن جعفر آل حسن  المتوسطة الرابعه بصفوى بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة تحفيظ القرآن بقاعدة الملك فهد  بنات -إدارة تعليم الطائف  أروى سعيد بن احمد آل راقع
 الصف الثالث
 المتوسط 

قية  أروى يارس بن عبدهللا آل داؤود  الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية للبنات بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية االنجال األهلية بنات -ادارة تعليم األحساء  أريــــج سعد بن عبدهللا بن عبيد

 الصف االول الثانوي 44الثانوية الرابعة واألربعون  بنات -ادارة تعليم الرياض  السعدونأريــــج محمد سعود 

قية  أسامة علي عبيد الشمري  متوسطة مجمع النعمان بن بشي  التعليمي  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف االول 
 المتوسط 

ي أمامة الباهلي  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  أسامة محمد علي الخثعمي   متوسطة أنر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  الصف االول الثانوي الحكم بن هشام )تربية خاصة( بني    -ادارة تعليم المهد  أسامه عبدالهادي بن زياد المطي 

ي قية  أسامه عيد بن سالم العي   ي  بني    -إدارة تعليم الشر
 الصف االول الثانوي ثانوية الدف 

ي أسامه نارص محمد 
 تحفيظ القران الكريم األهلية المتوسطة بني    -إدارة تعليم الطائف  صالح العوف 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 المرحلة المتوسطة  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  أسامه يوسف محمد ال قاسم
الصف الثالث 
 المتوسط 

ان بن محمد بن  ي أسداف خرص 
 مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  القرن 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  ي  بنات -إدارة تعليم جازان  أسماء احمد محمد حرنر
 الصف االول الثانوي ثانوية البديع والقرف 

 الصف االول الثانوي بجدة نظام مقرراتالثانوية الثامنة عشر  بنات -إدارة تعليم جدة  أسيل شداد مرزوق المعلوى 

 الصف االول الثانوي الثانوية األربعون بنات -إدارة تعليم جدة  أسيل عبدالعزيز فتحي طميحي 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  أصيل فهد محمد الشغدىلي 

عي   الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بمكة المكرمة )نظام المقررات(  بنات -تعليم مكة المكرمة إدارة  أفنان عبدالرحمن احمد الير

ي احمد الصائغ 
 الصف االول الثانوي مجمع االمي  سلطان الثانوي بني    -ادارة تعليم جدة  أكرم شوف 
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 المعلوماتية تخصص 

 الدراسي الصف   اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ون بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  ألماس فارس نوار المقاىط  المتوسطة الخامسة والعشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ف بأبها بنات -ادارة تعليم عسي   ألم محمد سعيد موىس  متوسطة الشر
الصف االول 
 المتوسط 

ي  ي حمد عبدالرحمن الحرنر
 الصف االول الثانوي 100الثانوية المائة  بنات -الرياض إدارة تعليم  أمان 

ي 
ي شايع عوض الحارن 

 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  أمان 

ي 
 االول الثانويالصف  81الثانوية الحادية  والثمانون  بنات -ادارة تعليم الرياض  أمجاد يوسف حسي   الثبيب 

 متوسطة القارة بني    -إدارة تعليم األحساء  أمجد جعفر بن حسن الشخص
الصف الثالث 
 المتوسط 

أمل اسماعيل بن عبدالوهاب 
 المطاوعه 

 الصف االول الثانوي ثانوية االنجال األهلية بنات -إدارة تعليم األحساء 

 الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة بالهفوف بنات -ادارة تعليم األحساء  أمل صالح بن يوسف السماعيل

ه خلف بن سلطان الشمري  الصف االول الثانوي الثانوية السادسة بالجبيل --رجاء االنتظار-- أمي 

ه عبدهللا بن محمد العمار ن الكريم بشقراء بنات -إدارة تعليم شقراء  أمي 
َ
 متوسطة تحفيظ القرا

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية االنجال األهلية بنات -ادارة تعليم األحساء  أميمة احمد بن عيش الزحاف 

 الصف االول الثانوي دار الذكر الثانوية االهلية بني    -ادارة تعليم جدة  أمي   عبدالرحيم عبدالحفيظ مياجان

قية  أمي   ماجد بن جعفر آل هاشم  الصف االول الثانوي الدولية -مدارس الظهران العالمية الثانوية  بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
 الفالح المتوسطة األهلية --رجاء االنتظار-- أنس ابراهيم عقيلي الشيح 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 االمام مسلم المتوسطة بهوران  بني    -إدارة تعليم المخواة  أنس احمد عبدهللا الزهران 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 مدارس األكاديمية المتطورة المتوسطة األهلية  بني    -إدارة تعليم جدة  أنس حسام احمدعزام االماىسي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -بكة الثانوية للموهوبي    بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  أنس سالم حامد الحرنر 

 الصف االول الثانوي الحديبية الثانوية ) نظام مقررات ( بني    -إدارة تعليم الطائف  أنس سمي  حامد الثقق  

 عمرو بن دينار المتوسطة بني    -ادارة تعليم جدة  أنس صالح بن عبدالحميد الغانمي 
الصف االول 
 المتوسط 

قية  أنس طالل بن حسن المالكي   الثانويالصف االول  ثانوية العال  بني    -إدارة تعليم الشر

 متوسطة ابن االثي   بني    -إدارة تعليم ينبع  أنس عبدالرحمن بن سعد الغامدي
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  أنس عبدالرحمن بن محمد النارص
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 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ة  أنس عبدهللا بن سليمان الصبيعي   متوسطة ابن صالح بني    -إدارة تعليم عني  
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  أنس عبدهللا بن علي الغامدي  متوسطة اجيال المواهب االهلية  بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي المعرفة االهليه الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  شامي أنس عمر سالم 

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -إدارة تعليم جدة  أنهار حسن بن عبدالرحمن عفان

قية  أنوار صالح بن احمد خريده  بسيهات المتوسطة األوىل  بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي المعرفة االهليه الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  أوس يحي محمد حكمي 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية بني    -إدارة تعليم الرياض  أويس انس زبي  سمبس 

 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  السعيديأيان ابراهيم بن دخيل هللا 

 الزبي  بن العوام بني    -إدارة تعليم الليث  أيمن فيصل حسن العمري
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ان محمد قحل  متوسطة المحامل بني    -إدارة تعليم جازان  أيهم جير
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  آدم صالح عبدهللا الرصامي   الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
ان بن محمد بن القرن   الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  آرام خرص 

 سهيل بن عمروالمتوسطة  بني    -إدارة تعليم الطائف  الثقق  آرس سمي  حامد 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية االندلس بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  آالء عبدهللا علي الزهران 

 متوسطة األنجال األهلية بنات -إدارة تعليم األحساء  آالء علي بن جارس الحربش
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -إدارة تعليم جدة  آالء علي سعيد العريان 

قية  آالء نافع بن علي المعلم  الصف االول الثانوي الثانوية السادسة بالقطيف )مقررات( بنات -ادارة تعليم الشر

ي  -ثانوية الرواد األهلية  بنات -تعليم الرياض إدارة  آمل سعد صالح العاشور  الصف االول الثانوي الروانر

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالشقيق بنات -إدارة تعليم األحساء  آمنه جاسم بن محمد الناجم

 للموهوبي   المتوسطة البلد األمي    بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  باسل ابراهيم بن شافعي فلفالن
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي الفيصلية الثانوية بني    -ادارة تعليم جدة  باسل حسان طالب الجهب 

قية  باسل سعد حمود بن مطليق  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي ثانوية دار السالم األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  باسل سليمان عبدهللا الوتيد 

 الصف االول الثانوي أمريكي ثانوية منارات الرياض العالمية /  بني    -إدارة تعليم الرياض  باسل صهيب عارف عباىسي 

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  باسل عبدهللا بن رمضان السنان 

 عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب بني    -ادارة تعليم المدينة المنورة  باسل عثمان غضيان المحياوى
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية بني    -إدارة تعليم الرياض  االحمري باسل علي بن محمد 

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  باسل فايز علي الشهري

 الصف االول الثانوي النفيس ثانوية ابن  بني    -ادارة تعليم الخرج  باسل محمد نارص الدورسي 

 متوسطة دار التوحيد بني    -ادارة تعليم جازان  باسل هيثم حسن ابوراسي   
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة بطحان بني    -إدارة تعليم الباحة  باسم عبدالمجيد بن عيد الغامدي
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  باسم محسن علي الزهران 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالفضول --رجاء االنتظار-- بتول احمد بن عبدهللا النارص

قية  بتول جاسم بن عبدهللا ال حمد  المتوسطة األوىل بسيهات  بنات -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  جعفر بن احمد مسبحبتول   الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بأم الحمام بنات -ادارة تعليم الشر

قية  بتول حسن بن عبدهللا الهاشم  متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام بنات -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية إدارة تعليم  بتول زكريا بن احمد العباس  بنات -الشر
متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  

 للبنات

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية االنجال األهلية بنات -ادارة تعليم األحساء  بتول سليمان بن عبدهللا المطاوعه 

قية  بتول عبدالحميد بن دخيل العوض  المتوسطة األوىل بسيهات  بنات -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

بتول عبداللطيف بن عبدهللا 
 النجادي الحمود 

 الصف االول الثانوي    

قية  بتول عبدهللا بن صالح األقزم  المتوسطة الثالثة عشر بالقطيف بنات -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي الحسن  الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية بنات -األحساء ادارة تعليم  بتول علي بن ححر

قية  بتول مازن محمدعلي فتحي  قية األهلية بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي ثانوية منارة الشر

 االول الثانويالصف  ثانوية فاطمة الزهراء بالباحة بنات -ادارة تعليم الباحة  بتول محمد عبدالمجيد البنقاىلي 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  بتول مهدي بن حسن البيك  الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة بالقطيف)مقررات( بنات -إدارة تعليم الشر

ي  قية  بدر حسام بن خليفه العرقونر  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات االهلية للبني   بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية اإلمام ابن كثي  المكي لتحفيظ القرآن الكريم بني    -ادارة تعليم الرياض  بدر حمد ابراهيم البدر

قية  بدر سعود بن قىص الرماح  االهلية بالخير متوسطة المنارات  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة المجد األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  بدر طارق فهد بن حسينان
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
ي موىس األشعري المتوسطة بني    -ادارة تعليم مكة المكرمة  بدر عادل أحمد فطان   أنر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية عبدهللا بن عمر بالسلب  بني    -إدارة تعليم جازان  بدر عبدالرحمن علي مقهري

 المرحلة المتوسطة  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  بدر عبدالنارص بن عويد البالدي
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الفيصلية الثانوية بني    -جدة ادارة تعليم  بدر محمد عبدهللا باشماخ 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  بدور خلف بن فهد الدورسي
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي 38والثالثون الثانوية الثامنة  بنات -إدارة تعليم الرياض  بدور عل مرزوق الزهران  

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  براءة خالد محمد الحيدري
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 عوف بن الحارث بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  بسام ابراهيم بن حمود الصاعدي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 دار الفكر المتوسطة مسار دوىلي  بني    -إدارة تعليم جدة  بسام بدر حميد السفري 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي   انس بن معاذ االنصاري بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  بسام سعد بن سلمان الحرنر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي الذكر الثانوية االهليةدار  بني    -إدارة تعليم جدة  بسام عبدالرحيم محمد تركستان 

ى احمد ابراهيم االسمري   الصف االول الثانوي ثانوية االندلس بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  بشر

قية  بشي  طارق محمد سعيد العصيمي   الصف االول الثانوي ثانوية المنارات االهلية بالخير  بني    -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي المنصورة  -ثانوية الرواد األهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض  بطيحان علي بطيحان بن نارص

 الصف االول الثانوي ثانوية الفالح األهلية بني    -ادارة تعليم مكة المكرمة  بكر فيصل بن بكر حناوي

قية إدارة تعليم  بالل سلطان عبدالجليل ابو الحمائل  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -ادارة تعليم جدة  بنان سعد عبدهللا الشهري

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الدراسي الصف   اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بينبع الصناعية بنات -إدارة تعليم ينبع  بنان محمد ابن عبدالرحمن الهمدان 

 الصف االول الثانوي ثانوية بدر بني    -إدارة تعليم وادي الدوارس  بندر حمد سالم الدورسي 

ي 
 الصف االول الثانوي نظام المقررات -النفل -ثانوية ابن خلدون األهلية  بني    -ادارة تعليم الرياض  بندر فهد بن محمد الشهران 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  بندر مهذل فايز ال طرخم القحطان 

 علي بن احمد المهدي 
 الصف االول الثانوي بالبطاليةالثانوية األوىل  بنات -إدارة تعليم األحساء  بني  

 الصف االول الثانوي االنجال  بني    -إدارة تعليم األحساء  بهاء حسن بن علي الخميس

قية  بيان عبدهللا بن سعيد الغامدي  الصف االول الثانوي ثانوية فاطمة بنت المنذر بالجبيل بنات -إدارة تعليم الشر

ي 
قية إدارة تعليم  بيان علي خاتم الحارن   الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بالدمام بنات -الشر

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -إدارة تعليم جدة  بيان علي سعيد العريان 

 المكرمةمتوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  تاال ايمن بن طالل طيب
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  تاال ايمن حسن زامل

ة  تاال أحمد بن عبدالرحمن الغادن ة بنات -إدارة تعليم عني    الصف االول الثانوي الثانوية الخامسة بمحافظة عني  

ي تاال سعد   الصف االول الثانوي     رافد الحرنر

قية  تاال سعيد بن محمد آل مطر  الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية للبنات بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر

قية  تاال عبدالعزيز بن محمد الغامدي ون  بنات -ادارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي بالدمام )مقررات(الثانوية الثامنة والعشر

ي  المتوسطة السادسة والستون بمكة المكرمة  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  تاال عالء بن علي عسي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة والتسعون بنات -ادارة تعليم جدة  تاله ابراهيم حسن فالته

ي تاله 
 الصف االول الثانوي الثانوية الخامسة والثالثون بنات -إدارة تعليم جدة  عبدالعزيز عبدالحفيظ مرغالن 

يف العبدىل  تاله مازن عبدهللا الشر
يف  مازن عبدهللا الشر

 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة والخمسون بمكة المكرمة --رجاء االنتظار--

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -ادارة تعليم جدة  حسناويتاله نزار اسماعيل 

قية  تاليا اسامه بكر بحول ( بنات -إدارة تعليم الشر نامج الدوىلي  الصف االول الثانوي مدارس الظهران الثانوية االهلية )الير

 الصف االول الثانوي ثانوية دوحة الجزيرة ) مسار دوىلي ( بنات -إدارة تعليم جدة  تالي   صفوان احمد بن صديق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة فرسان بنات -إدارة تعليم جازان  تالي   عرفات مختار مغلس
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بني    -إدارة تعليم الرياض  تركي خالد عبدالرحمن آل الشيخ
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  تركي عادل بن احمد الغامدي  الصف االول الثانوي ثانوية البسام االهلية مقررات  بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية أبها األوىل بني    -إدارة تعليم عسي   تركي عبدهللا ابن محمد بن عندوس

 الصف االول الثانوي المأمون بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  تركي عبدهللا سعيد الصاعدي 

ي   الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  تركي فهد خلف الحرنر

ي 
 االمي  خالد بن سلطان المتوسطة بني    -إدارة تعليم جدة  تركي ماجد ابن عيضه الحارن 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي   متوسطة التعلم الذكي األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  تركي مطلق تراحيب العتيبر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بني    -إدارة تعليم الرياض  تركي نايف بن عبدهللا الصقر
الصف االول 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية الملك سعود مقررات  بني    -ادارة تعليم الرس  تركي وهيب بن عبدهللا العبيشر

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  تريم اسامه محمدحافظ الحازمي 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرواد  العالمية بنات -تعليم جدة إدارة  تسنيم مازن عبدالمحسن شيخ

 متوسطة عالم الصغار بنات -ادارة تعليم جدة  تفاؤل يارس محمد هوساوي
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسط -مدرسة رضوى العالمية أمريكي  بنات -إدارة تعليم ينبع  تمارا ماجد رياض طيب 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح االهلية مقررات بني    -ادارة تعليم األحساء  باسم بن احمد النعيمتميم 

قية  تميم عبدهللا عبدالخالق الغامدي  الصف االول الثانوي ثانوية االعتصام األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

 البلد األمي   للموهوبي   المتوسطة  بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  تميم غازى بن رجاءهللا الصبح
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الحرجه المتوسطة بني    -إدارة تعليم صبيا  تميم نارص حسي   معافا
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 علي عبدالعزيز الحامد
( بنات -إدارة تعليم الرياض  تولي   ي بية النموذجية دبلوم أمريكي )الروانر

 الثانويالصف االول  ثانوية الي 

 الصف االول الثانوي الثانوية السادسة عشر بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  تولي   فادى فهد دهلوى

ى األهلية بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  تولي   لؤى بن مأمون خالدي  متوسطة دار البشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة عشر  بنات -تعليم جدة إدارة  تولي   محمد بن احمد الزهران 
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 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي ثانوية األندلس بنات -إدارة تعليم جدة  تولي   محمد حسن باعشر 

 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -المكرمة إدارة تعليم مكة  تيم زياد صالح زيادي

 الصف االول الثانوي عياش الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  ثامر احمد يحب  حوذان

ي   متوسطة ابن البيطار بني    -إدارة تعليم ينبع  ثامر بدر بن فالح الحرنر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ابتدائية جرير بني    -ادارة تعليم الرياض  عجالن الوليدي الشهري ثامر خالد 

 متوسطة ابن البيطار بني    -إدارة تعليم ينبع  ثامر عبدهللا سعد المالكي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الثانويالصف االول  الحرمي   الثانوية بني    -إدارة تعليم الطائف  ثامر عثمان خلف الثبيب 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية مدارس جازان األهلية  بني    -إدارة تعليم جازان  جاد عبده موىس جعامي 

ي 
قية  جسار سالم بن دليم القحطان   متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  جعفر علي بن محمد ابو قرين  الصف االول الثانوي ثانوية المجيدية مقررات بني    -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة والستون بجدة نظام مقررات بنات -ادارة تعليم جدة  جمان محمد علي وحدين

ي هللا عنهامتوسطة أم المؤمني    بنات -إدارة تعليم القصيم  جمانه احمد عبدهللا التويجري
 عائشة رض 

الصف االول 
 المتوسط 

جمانه عبدالعزيز صياح الفزي 
ي 
 الجهب 

 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة بينبع البحر )نظام مقررات(  بنات -إدارة تعليم ينبع 

 االول الثانويالصف  91الثانوية الحادية والتسعون  بنات -إدارة تعليم الرياض  جمانه عبدالعزيز محمد الوكيل

 جمانه عمر عبدهللا العطاس
ورة   -إدارة التعليم بمحافظة رسر

 بنات
وره  المتوسطة الرابعه بشر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 متوسطة الرواد العالمية بنات -إدارة تعليم الرياض  جنا ابراهيم محمد الصيخان
الصف الثالث 
 المتوسط 

بية الحديثة ) مقررات ( بنات -إدارة تعليم جدة  جنا نارص سعيد الظاهري  الصف االول الثانوي ثانوية دارالي 

 الصف االول الثانوي الركوبة الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  جنادي عبداللة جنادي مدخلي 

ي 
 المتوسطة السابعة بسكاكا بنات -ادارة تعليم الجوف  جنان رمزي عبدالرزاق الفهيق 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي جنان 
ن   الصف االول الثانوي مجمع نوره الجير التعليمي القسم الثانوي مقررات بنات -إدارة تعليم األحساء  زكي بن ابراهيم الحير

ي   المتوسطة األوىل بالتويثي   بنات -ادارة تعليم األحساء  جنان علي بن محمد الحاجر
الصف الثالث 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي نظام المقررات الثانوي بصبيا  بنات -إدارة تعليم صبيا  جنان علي عيشي شاجري

 المتوسطة األوىل بالحليلة بنات -ادارة تعليم األحساء  جنة يوسف ابن عبدهللا المشعل
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية نجد األهلية بنات -ادارة تعليم الرياض  أحمد بن محمد بن سليمجب  

ي 
قية  جب  حسن دلهام القرن   الصف االول الثانوي مقررات( -الثانوية الثانية بالظهران)تطوير بنات -ادارة تعليم الشر

قية  جب  حسي   بن خليل العاقول  الصف االول الثانوي الخليج العالمية الثانوية للبنات بالدمامرواد  بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية البتول األهلية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  جب  رائد محمد العمران

 الصف االول الثانوي 161الثانوية الحادي والستون بعد المائة  بنات -ادارة تعليم الرياض  جب  سيف محمد العساف

 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  جب  طالل بن جميل حلوان  

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية االندلس بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  جب  عائض محمد الزهران 

يجب  عبدهللا بن سعد   206المتوسطة السادسة بعد المئتان  بنات -ادارة تعليم الرياض  العسي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

جب  فاضل عبدرب الحسي   آل 
 قيصوم

قية   المتوسطة االوىل  بسنابس بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة والخمسون بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  جب  فهد بن محمد ياسي   الفادان 

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة بالطائف بنات -إدارة تعليم الطائف  جب  فهد معيوض الثبيب 

بية األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  جب  محمد فهد النافع  متوسطة الي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  عبدالفتاح بخارىجب  ممدوح 

ي   الصف االول الثانوي الفيصلية الثانوية بني    -إدارة تعليم جدة  جهاد حميد نافع الحرنر

 بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  جواد علي بن محمد النخلي 
المرحلة الثانوية  -منارات المدينة المنورة األهلية مدارس 

 )مقررات( 
 الصف االول الثانوي

قية  جواد منصور عبدالعزيز السالمه  متوسطة اجيال المواهب االهلية  بني    -ادارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 -متوسط-منارات المدينة المنورة األهلية للبنات  مدارس بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  جوان عبداألله بن عمر عبدالجواد
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي بثينة بنت النعمان الثانوية بمكة المكرمة --رجاء االنتظار-- جوان محمد سالم مليباري الخياط

بية الحديثة بنات -ادارة تعليم جدة  جوانا رياض فهد البليهيص  متوسطة دار الي 
الصف الثالث 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي 
 
 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -ادارة تعليم جدة  جوانا فيصل ابراهيم العياف

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية المنهل االهلية_ مقررات التعاون بنات -ادارة تعليم الرياض  جواهر بندر حمد دوج 

ون بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  جواهر عبدهللا بن محمد النفيعي   المتوسطة الخامسة والعشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

(ثانوية الرياض )دبلوم  بنات -إدارة تعليم الرياض  جواهر هادي حمد اليامي   الصف االول الثانوي أمريكي

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية ابن خلدون األهلية )عرقة ( بنات -إدارة تعليم الرياض  جود ابراهيم بن محمد الخراىسر

ي 
 
قية  جود احسان بن عبدهللا الغرياف  الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة بالقطيف)مقررات( بنات -إدارة تعليم الشر

 متوسطة جويرية بنت الحارث بنات -ادارة تعليم األحساء  احمد بن نارص الشايب جود 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 المتوسطة الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  جود باسم حمدان اللحيان 

الصف االول 
 المتوسط 

قية  جود تيسي  بن عبدهللا آل عباس  متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام بنات -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية السادسة والخمسون بنات -ادارة تعليم جدة  جود حسن عبدهللا الزهران 

 الصف االول الثانوي 154والخمسون بعد المائة الثانوية الرابعة  بنات -إدارة تعليم الرياض  جود حمود منصور ال بشي  

 متوسطة الشيــــج بب  سعد بنات -إدارة تعليم الطائف  جود خالد سي  الصواط 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 المتوسطة الثالثة بعد المائة بنات -ادارة تعليم جدة  جود خالد سعيد بالخي  
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية السابعة والتسعون بنات -ادارة تعليم جدة  جود سالم محمد بارويــــح

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  جود سعيد احمد الزهران 

قية  جود سعيد بن حبيب آل طالق  الصف االول الثانوي بالقطيفالثانوية الرابعة  بنات -ادارة تعليم الشر

ي 
ة بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  جود سلطان بن حمود الثقق   الصف االول الثانوي الثانوية الخامسة عشر

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة عشر  بنات -ادارة تعليم جدة  جود صالح محمد القرن 

ى األهلية بمكة المكرمة بنات -المكرمة ادارة تعليم مكة  جود طارق احمد العيدروس   الصف االول الثانوي ثانوية دار البشر

ي بكر المتوسطة بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  جود عادل ابراهيم عبداالله  أسماء بنت أنر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 العلوم العالميةمتوسطة دار  بنات -إدارة تعليم الرياض  جود عادل عبدهللا العود
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي  قية  جود عبدهللا بن سالم العتيبر ي بالجبيل بنات -إدارة تعليم الشر
 
ف  الصف االول الثانوي ثانوية األبناء باألسطول الشر

قية  ابراهيم الشكرجود عبدالمحسن بن   بنات -ادارة تعليم الشر
ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  

 للبنات )مقررات(
 الصف االول الثانوي

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية فاطمة بنت محمد  بنات -إدارة تعليم الرياض  جود عل عبدهللا القحطان 

 الصف االول الثانوي ثانوية رفيدة االنصارية  بنات -ليم جدة ادارة تع جود غرم هللا سعيد الغامدى 

 متوسطة ام منيع اسماء بنت عمر االنصارية بالجادية بنات -إدارة تعليم الباحة  جود ماجد هجاد الغامدي
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  الصف االول الثانوي مقررات -للموهوبات أم سلمة الثانوية  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  جود محمد بن عبده العسي 

 الصف االول الثانوي الثانوية الحادية عشر بعد المائة بنات -ادارة تعليم جدة  جود محمد بن غالب قاسم

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بينبع الصناعية بنات -ادارة تعليم ينبع  جود محمد عبيد الجهب 

ي جود محمد علي 
 متوسطة الذكر بنات -إدارة تعليم جدة  الجهب 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -إدارة تعليم جدة  جود مسفر ابن عبدهللا الغامدي

ي   المتوسطة الثامنة و األربعون بنات -ادارة تعليم جدة  جود منصور بجد العتيبر
الثالث الصف 

 المتوسط 

قية  جود نوري بن عباس الساده  متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام بنات -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بينبع الصناعية )نظام مقررات( بنات -ادارة تعليم ينبع  جود وليد مهنا باهويب 

 الصف االول الثانوي ثانوية االندلس بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  محمد بن سلمان جود يارس 

 الصف االول الثانوي ثانوية البيان النموذجية نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  جودي محمد عبدالرحيم دحالن

قية  جودي معن بن محمد المال (متوسطة  بنات -إدارة تعليم الشر نامج الدوىلي  مدارس الظهران األهلية )الير
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ث-مدارس العقيق الدولية القسم األمريكي  بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  جوري ابراهيم بن قسام الجهب 

 الصف االول الثانوي مقررات (ثانوية الموهوبات ) نظام  بنات -إدارة تعليم جدة  جوري احمد علي مسودي 

قية  جوري اسامه احمد فالته  ون بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر  المتوسطة الخامسة والعشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة بالخرج بنات -ادارة تعليم الخرج  جوري بدر بن خليفه الحرنر

ون بحائل بنات -ادارة تعليم حائل  الشمري جوري بندر بن نارص   الصف االول الثانوي الثانوية الثانية والعشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 االول الثانويالصف  ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -ادارة تعليم جدة  جوري خالد ابراهيم الغامدي

 الصف االول الثانوي     جوري خالد عبود بارقبه

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بمكة المكرمة )نظام المقررات(  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  جوري سالم عمر الحسب  

بية  بنات -ادارة تعليم الرياض  جوري صالح محمد الزارع  الصف االول الثانوي مقررات -اإلسالمية األهلية ثانوية الي 

 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة والتسعون بنات -إدارة تعليم جدة  جوري صويلح حميد المحمادى 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  جوري عبدالرحمن بن احمد الغامدي

يــــع قية  جوري عبدالرزاق بن احمد الشر  الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة بالخير  بنات -إدارة تعليم الشر

 المتوسطة التسعون بنات -إدارة تعليم جدة  جوري عبدهللا سالم بالخيور
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  جوري علي بن محمدرضا البيات  الصف االول الثانوي عالمية الثانوية للبنات بالدمامرواد الخليج ال بنات -إدارة تعليم الشر

كي 
( بنات -ادارة تعليم الرياض  جوري فاضل بن صالح الي   الصف االول الثانوي ثانوية الرياض )دبلوم أمريكي

ي   الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالطراق بنات -إدارة تعليم القصيم  جوري فيصل بن سالم الحرنر

ي جوري 
ون بنات -ادارة تعليم جدة  ماجد بن جروان الجدعان   الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة والعشر

 المتوسطة االربعون بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  جوري ماجد عبدهللا بغلف
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
ك مناجي القحطان   الصف االول الثانوي 134الثانوية الرابعة والثالثون بعد المائة  بنات -إدارة تعليم الرياض  جوري مي 

قية  جوري محمد عبدهللا الشهري   الصف االول الثانوي ثانوية مدارس السالم الخاصة بالخير  بنات -ادارة تعليم الشر

 الثانويالصف االول  مقررات -ثانوية اآلوائل  بنات -إدارة تعليم الرياض  جوري محمد علي السالمه

جوزاء حمد محمد العاصمي 
ي 
 القحطان 

 الصف االول الثانوي ثانوية جواهر بنت عبدالعزيز بنات -ادارة تعليم الرياض 

 االمام ورش المتوسطة لتحفيظ القران الكريم بني    -إدارة تعليم جدة  حاتم سالم وصل هللا السفري
الصف االول 
 المتوسط 

ور الثانوية بني    -تعليم جازان إدارة  حازم يحي عبده حمدي  الصف االول الثانوي الحرص 

ي عامر بني    -إدارة تعليم جازان  حامد زين عبدالرحمن النعمي   متوسطة حنظلة بن أنر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الثانويالصف االول  مجمع األمي  سلطان الثانوي )نظام المقررات(  بني    -ادارة تعليم جدة  حامد طالل محمد القرىسر

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  حسام احمد محمد المنيعي 

 الصف االول الثانوي مقررات -األحمر ثانوية كرامة  بني    -إدارة تعليم صبيا  حسام مجدي منصور مكي   

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية النصباء مقرارات بني    -إدارة تعليم الباحة  حسام محمد سعيد الزهران 

 الصف االول الثانوي ثانوية االمي  عبدالمحسن بن عبدالعزيز بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  حسان طارق بن حسن الردادي

ي حسان 
 الصف االول الثانوي الفيصلية الثانوية بني    -إدارة تعليم جدة  نجيب صالح البوىسر

قية  حسن احمد بن علي آل شهاب   الصف االول الثانوي ثانوية التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

قية  حسن حازم محمود عابد  متوسطة المنارات االهلية بالخير  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 دوىل -متوسطة الكفاح   بني    -إدارة تعليم األحساء  حسن صادق بن حسي   ابوصبيح
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي مجمع األمي  سلطان الثانوي )نظام المقررات(  بني    -ادارة تعليم جدة  حسن صالح حسن الزهران 

قية  حسن عبدهللا بن حسن البيك  الصف االول الثانوي ثانوية المجيدية مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي االنجال  بني    -ادارة تعليم األحساء  حسن عبدهللا بن علي الير  سعد

 الصف االول الثانوي ثانوية عبدالعزيز بن باز بني    -ادارة تعليم الرياض  حسن عبدهللا حسن آل حسن

قية  علي بن سلمان آل جوادحسن   الصف االول الثانوي ثانوية المجيدية مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية طارق بن زياد بني    -إدارة تعليم األحساء  حسن علي بن نارص البدر

 الصف االول الثانوي العالمية/ دبلوما امريكيةثانوية الرياض  بني    -إدارة تعليم الرياض  حسن عمار بن حسن الصغي  

قية  حسن مازن بن علي العوامي  هلية بني    -إدارة تعليم الشر
ٔ
 مدارس الظهران اال

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
قية  حسن محمد سعيد القحطان   الصف االول الثانوي ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز مقررات بني    -ادارة تعليم الشر

قية  محمود بن احمد السالمحسن   الصف االول الثانوي ثانوية سيهات بني    -ادارة تعليم الشر

حسن نايف بن عبدهللا السلطان 
 نايف بن عبدهللا السلطان

قية   متوسطة االدريشي  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي ابن محمد العبدي
قية  حسن هان   مدارس رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي دار الذكر الثانوية االهلية بني    -إدارة تعليم جدة  حسي   امي   نور مقصود

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي دار الذكر الثانوية االهلية بني    -إدارة تعليم جدة  حسي   جمال حسي   قدح

قية  حسي   حسن بن محمد الحواج   الصف االول الثانوي ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
ي آل بدران 

قية  حسي   سعيد بن رض   متوسطة مؤتة بني    -إدارة تعليم الشر
ي الصف 

الثان 
 المتوسط 

 متوسطة نهاوند بني    -ادارة تعليم األحساء  حسي   عبدالرؤف بن جواد المسعود 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  علي بن حسي   البشر
قية  حسي    الصف االول الثانوي الدولية -مدارس الظهران العالمية الثانوية  بني    -ادارة تعليم الشر

 علي بن حسي   حكمي 
 الصف االول الثانوي دحيقة الثانويية بني    -تعليم جازان إدارة  حسي  

 علي بن محمد السبع
قية  حسي    الصف االول الثانوي ثانوية التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

 علي بن محمد العلي 
قية  حسي    الصف االول الثانوي ثانوية العال  بني    -ادارة تعليم الشر

 علي بن محمد 
 الصف االول الثانوي ثانوية األنجال األهلية بني    -إدارة تعليم األحساء  العمرانحسي  

 علي بن مهدي آل عاشور
قية  حسي    الصف االول الثانوي ثانوية المجيدية بني    -إدارة تعليم الشر

قية  حسي   ماجد بن جعفر آل هاشم  متوسطة التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر
ي الصف 

الثان 
 المتوسط 

قية  حسي   مني  بن محمد المعلم  متوسطة حراء بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة خالد بن الوليد بني    -إدارة تعليم األحساء  حسي   هشام بن سلمان البشر 
الصف الثالث 
 المتوسط 

( بنات -إدارة تعليم الرياض  حصة يوسف بن أحمد العوهلي   الصف االول الثانوي ثانوية الرياض )دبلوم أمريكي

 بنات -إدارة تعليم األحساء  حصه سعد بن محمد الماجد 
المتوسطة دوىلي  –مدارس أكاديمية الكفاح األهلية للتعليم 

 )بنات(

الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  حصه سعود محمد العريق    الصف االول الثانوي الفيصلية اإلسالمية بالخير )مقررات(ثانوية مدارس  بنات -إدارة تعليم الشر

حصه فهد بن عبدالمحسن 
 العبدالكريم

بية النموذجية األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الي 

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الرياض األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  حصه مطلق محمد القبان 

 بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  حال ابراهيم عبدهللا الحيدري
 -ثانوي-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 مقررات 
 الصف االول الثانوي

 الصف االول الثانوي لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمةالمتوسطة الخامسة  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  حال احمد بن عبدالقادر ينكصار

قية  حال خلف بن جبل الشمري  الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخير  بنات -إدارة تعليم الشر

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطة الثالثة  باألحد بنات -إدارة تعليم جازان  حلويحال عاطف حسن 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  بية الحديثة بنات -إدارة تعليم جدة  حال محمدسعد ناهس اللهيبر  الصف االول الثانوي ثانوية دار الي 

 الصف االول الثانوي المقررات( ثانوية الفضل االهلية )نظام  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  حال هان  يوسف شافعي 

قية  حمد خالد بن حمد الهويدي   الصف االول الثانوي ثانوية الظهران  مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  حمد عبدهللا بن حمد الحتارشه

ي الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  حمد عيش عثمان مرعي   الصف االول الثانوي المرانر

ي   المتوسطة الثالثة بالعيون بنات -إدارة تعليم األحساء  حمده فهد بن عبدهللا العتيبر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 االول الثانويالصف  ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  حمزة عبدهللا محمدزكي رضوان 

ي 
 الصف االول الثانوي ابن خلدون )نظام المقررات( بني    -إدارة تعليم جدة  حمزه اسعد محمدنور آىسر

 الصف االول الثانوي العقيق االهلية  )مقررات(  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  حمزه رياض بن حمزه الينبعاوي

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -بكة الثانوية للموهوبي    بني    -تعليم مكة المكرمة إدارة  حمزه عبدهللا بن محمد الشهران 

 الصف االول الثانوي الخندق األهلية )مقررات( بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  حمزه عالء يعلي هاشم

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوي -أكاديمية جدة العالمية  بني    -ادارة تعليم جدة  حمزه محمد علي الخبان 

 جاىلي 
قية  حمزه نارص حسي    متوسطة الصديق بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الرياض األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  حني   حاتم بن معيض الزهران 

ز مقررات بنات -األحساء إدارة تعليم  حني   حبيب بن حسي   البطاط  الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة بالمير

حني   حسي   بن عبدالحميد 
 الجريدان

ز بنات -إدارة تعليم األحساء   الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة بالمير

ي   االول الثانويالصف  الثانوية األوىل بالدليمية بنات -إدارة تعليم القصيم  حني   سعود خليف الحرنر

 بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  حني   عمر مرزوق الصبحي 
 -ثانوي-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 مقررات 
 الصف االول الثانوي

قية  حني   فواز احمد الغامدي  بنات -إدارة تعليم الشر
األطفال  متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض 

 للبنات

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  حور عبده عل الير   الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخير )مقررات( بنات -ادارة تعليم الشر

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي حور علي ابن احمد 
 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية لنظام المقررات  بنات -إدارة تعليم األحساء  العمران 

قية  حوراء ابراهيم بن صالح آل اعفي     متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية إدارة تعليم  حوراء حسن بن محمد القطان  المتوسطة االوىل باالوجام  بنات -الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  حوراء علي بن عبدهللا الياسي     الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة عشر بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر

قية  حوراء محمود بن ماجد آل مرزوق  المتوسطة االوىل باالوجام  بنات -إدارة تعليم الشر
الثالث الصف 

 المتوسط 

قية  حياة عبدالعزيز بن علي بورشيد  الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بالظهران بنات -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي فرع االزدهار -ثانوية الرواد األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  حياة فهد بدر البدر

قية إدارة  حيدر سلمان بن احمد العوى  الصف االول الثانوي ثانوية النجاح مقررات بني    -تعليم الشر

ي  بني    -إدارة تعليم األحساء  حيدر شير بن كاظم العلي   متوسطة اليعقونر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية فرسان الجزيرة األهلية بني    -إدارة تعليم الخرج  خالد ابراهيم بن علي الغمالس

 الصف االول الثانوي ثانوية الفاروق بني    -إدارة تعليم الرياض  خالد احمد نارص الطيار

 متوسطة ابن البيطار بني    -إدارة تعليم ينبع  خالد ايوب بن محمدحسن عوض
الصف الثالث 
 المتوسط 

 أمريكي متوسطة الرياض دبلوم  بني    -ادارة تعليم الرياض  خالد أحمد بن ابراهيم الشبنان
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  قية  خالد تركي عميش المقاىطي العتيبر  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الدولية -مدارس الظهران العالمية الثانوية  --رجاء االنتظار-- خالد جابر خالد الذكي  

قية  زاهر علي المسعري خالد   متوسطة ابن المظفر بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  خالد سلطان ابن احمد العمري   مدارس الحصان العالميه المتوسطة  بني    -ادارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي األمي  عبدالمحسن بن عبدالعزيزثانوية  بني    -إدارة تعليم الرياض  خالد سلمان محمد العمري 

 متوسطة العمارية بني    -إدارة تعليم الرياض  خالد سلمان نازح اباالروس 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

خالد عبدالحكيم بن ابراهيم ال 
 الشيخ مبارك

 فصول دولية -متوسطة األنجال  األهلية  بني    -إدارة تعليم األحساء 
الثالث الصف 

 المتوسط 

قية  خالد عبدالحكيم محمد المثال هلية بني    -إدارة تعليم الشر
ٔ
 مدارس الظهران اال

الصف الثالث 
 المتوسط 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

خالد عبدالرحمن بن عبدالوهاب 
 الهندي 

 الصف االول الثانوي الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الثانوية مقررات بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة 

 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  خالد عبدالعزيز نارص بن عبيدان
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  خالد عبدالقادر بن غرم هللا الغامدي  المنارات االهلية بالخير متوسطة  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  خالد عبدهللا بن سعيد الدوه
الصف الثالث 
 المتوسط 

 منارة جدة المتوسطة االهلية بني    -إدارة تعليم جدة  خالد عبدهللا محمد بن سلمان 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الفالح األهلية بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  خالد عدنان هادي الجمل 

 الصف االول الثانوي ثانوية الفالح األهلية بني    -ادارة تعليم مكة المكرمة  خالد علي بن محمد االسمري 

ي 
 الصف االول الثانوي االمي  فواز بن عبدالعزيز الثانوية ) مقررات ( بني    -ادارة تعليم جدة  خالد غرم هللا بن سعيد الزهران 

قية  خالد فيصل مهدي آل الحارث  متوسطة المنارات االهلية بالخير  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 االخاء المتوسطة االهلية  بني    -إدارة تعليم جدة  خالد ماجد ابن بخيت الغامدي
االول الصف 

 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية ابها األهلية بني    -إدارة تعليم عسي   خالد محمد احمد بن عبيد

ي عامر بني    -إدارة تعليم جازان  خالد محمد بن أحمد متمبك  متوسطة حنظلة بن أنر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
قية  خالد محمد بن محمود القرن   الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -ادارة تعليم الشر

 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  خالد محمد سعد بن عب  
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة مسك العالمية بني    -ادارة تعليم الرياض  خالد محمد صالح العبداللطيف
الصف االول 
 المتوسط 

ي 
قية  خالد محمد صالح آل ملق   متوسطة المنارات االهلية بالخير  بني    -إدارة تعليم الشر

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الخندق المتوسطة االهلية  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  خالد محمد موىس القرن 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي     خالد محمود صادق المحمد 

 ابن تيمية بني    -ادارة تعليم نجران  مقبولخالد مقبول بن يحي ال 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي     خالد وليد بن عبدالعزيز تركستان 

 متوسطة اإلمام أحمد بن حنبل بني    -إدارة تعليم الرياض  خالد يح موىس ساحلي 
الصف الثالث 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي 
قية  خديجه وليد بكر المدن  ي -متوسطة مدارس الحصــان العالمية بالخير  بنات -ادارة تعليم الشر

 بريطان 
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  خزام احمد بن عبدالعزيز الفايز  االول الثانويالصف  الثانوية الثالثون بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر

ي 
ي األهلية الثانوية بني    -إدارة تعليم الطائف  خرص  طارق ابن عيضه الثقق 

 
 الصف االول الثانوي الشاف

 متوسطة الفالح األهلية بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  خطاب عثمان حامد صائغ
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 رياض الصالحي   األهلية المتوسطة  بني    -إدارة تعليم تبوك  خالد علي محمد جعفري
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  ابتدائية الرواد األهلية  ) االزدهار (لتحفيظ القرآن الكريم بنات -ادارة تعليم الرياض  خلود خالد محسن المطي 
الصف االول 
 المتوسط 

ة  خولة صالح عبدالعزيز الخويطر ةالثانوية الخامسة  بنات -ادارة تعليم عني    الصف االول الثانوي بمحافظة عني  

ية يح بن الياس هوساوي  متوسطة المنارات العالمية  بنات -إدارة تعليم جدة  خي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -إدارة تعليم جدة  دارين عبدهللا محمد نور فلمبان 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالمظيلف بنات -إدارة تعليم القنفذة  بايحي دانا احمد بن حسن 

ي 
ي هللا عنها بنات -إدارة تعليم القصيم  دانا عبدالرحمن بن عبدهللا العريق 

 متوسطة أم المؤمني   عائشة رض 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي هللا عنها بنات -ادارة تعليم القصيم  دانا فهد بن سليمان الربدي
 متوسطة أم المؤمني   عائشة رض 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة والثمانون بنات -ادارة تعليم جدة  دانة احمد عبيد الجدعان 

( فرع الخالديةمتوسطة البتول األهلية )القسم  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  دانة فيصل بن عتيق المالكي   األمريكي
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
قية  دانه احمد بن سعيد الزهران   الصف االول الثانوي الثانوية الحادية والثالثون بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر

مي  بحائل بنات -إدارة تعليم حائل  دانه رشيد عبدالرحمن الشير  المتوسطة الثالثة عشر
الصف االول 
 المتوسط 

قية  دانه زياد بن عبدالرحمن البنعلي   الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخير )مقررات( بنات -ادارة تعليم الشر

بية النموذجية األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  دانه سعد عبدهللا االحمدي   الصف االول الثانوي ثانوية الي 

قية  محفوظدانه عبدهللا بن احمد آل   الصف االول الثانوي الثانوية السادسة بالقطيف )مقررات( بنات -إدارة تعليم الشر

قية  دانه علي بن عبدالوهاب الماجد  المتوسطة الثالثة بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  دانه فيصل عبدهللا االفندي  الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بالجبيل بنات -ادارة تعليم الشر

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية لنظام المقررات  بنات -إدارة تعليم األحساء  دانه محمد بن احمد السويق

 الصف االول الثانوي الثانوية الخامسة واألربعون بالمدينة بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  دانه محمد شندي شندي 

ي  ون بالطائف بنات -إدارة تعليم الطائف  دانه مصلح حماد الححر  المتوسطة الرابعة والعشر
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي 18الثانوية الثامنة عشر  بنات -ادارة تعليم الرياض  دانه يارس عبدهللا بن خليفه

 بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  دانيه عبدالعزيز عبدهللا الزكري
 -ثانوي-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 مقررات 
 الصف االول الثانوي

 الصف االول الثانوي مقررات -سلمة الثانوية للموهوبات أم  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  دانيه محمد بن سعيد بالبيد

اوي  المتوسطة السادسة و الثالثون  بنات -إدارة تعليم جدة  دعاء عادل محمد جي  
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  قية  دالل أحمد سالم الصليبر  الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة بالخير  بنات -ادارة تعليم الشر

قية  فهد الجميلدالل محمد بن   الصف االول الثانوي ثانوية فاطمة بنت المنذر بالجبيل بنات -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة والخمسون  بجدة نظام مقررات بنات -ادارة تعليم جدة  دالل وليد محمد مالكه

ي 
قية  ديما سعد مشبب القحطان   الصف االول الثانوي ثانوية فاطمة بنت المنذر بالجبيل بنات -إدارة تعليم الشر

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة عشر بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  ديما ماجد بن عليثه الجهب 

ي 
ديما محمد بن صفوق الفدعان 

ي  العي  
قية  ي  بنات -ادارة تعليم الشر  المتوسطة الثامنه بالخفحر

االول الصف 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية المنهل االهلية_ مقررات التعاون بنات -إدارة تعليم الرياض  ديما وائل عبدالعزيز العياض 

قية  ديمه محمد عبدالعزيز الراشد  الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الجامعة بالخير  بنات -إدارة تعليم الشر

قية  ديمه نارص علي مدخلي   متوسطة أم مكتوم بنات -ادارة تعليم الشر
الصف االول 
 المتوسط 

قية  دينا زكي فريــــح الشمري  بنات -إدارة تعليم الشر
ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  

 للبنات )مقررات(
 الصف االول الثانوي

 المتوسطة االهليةمنارة جدة  بني    -إدارة تعليم جدة  رازن حسان صالح سيام
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 دار الفكر المتوسطة مسار دوىلي  بني    -إدارة تعليم جدة  رازي اسماعيل محمدرشاد نجار
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي االنجال  بني    -ادارة تعليم األحساء  راشد احمد بن عبداللطيف النعيم

قية  راشد حسي   راشد ال هتيله  متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 االول الثانويالصف  مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  راكان ايمن عبدهللا الغامدي 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض بني    -ادارة تعليم الرياض  راكان ثامر بن محمد المهيد 

قية  راكان عبدالرحمن بن عبدهللا بوردحه  متوسطة اجيال المواهب االهلية  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف االول 
 المتوسط 

 الفيصلية المتوسطة بني    -تعليم جدة إدارة  راكان عبدهللا بن حسي   ال سالمه
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  راكان محمد جميل بن عثمان
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 المتوسطة السادسة عشر بعد المئة  بنات -إدارة تعليم جدة  راما عاطف بن سمي  الطف
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة عشر بنجران نظام المقرارات  بنات -ادارة تعليم نجران  راما مقبول بن يحي ال مقبول

 الصف االول الثانوي 139الثانوية التاسعة والثالثون بعد المائة  بنات -إدارة تعليم الرياض  رانيا ابراهيم عبيدهللا رشيدي

بية األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا سليمان السويلمرايه   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الي 

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  رائد علي حمود الميمون 

ي 
 الصف االول الثانوي نظام المقررات  -التعاون  -ثانوية المنهل األهلية  بني    -ادارة تعليم الرياض  رائد قبالن بن حسن القحطان 

ي  المتوسطة السادسة عشر بأبها  بنات -إدارة تعليم عسي   رنر عامر بن احمد عسي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 مسار دوىلي  -متوسطة دوحة الجزيرة  بنات -إدارة تعليم جدة  رتاج بندر ظافر القرن 

الثالث الصف 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية المنهل االهلية_ مقررات التعاون بنات -ادارة تعليم الرياض  رتاج صقر سعد العصيمي 

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -ادارة تعليم جدة  رتاج عبدالرحمن ضيف هللا السلمي 

ون بنات -ادارة تعليم جدة  رتاج عبدالوهاب بكر مطر  الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة والعشر

بية الحديثة بنات -إدارة تعليم جدة  رتال طارق محمدصالح قدوري   متوسطة دار الي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 بمكة المكرمةالمتوسطة الثانيه والستون  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  رتال عادل عبدالرحمن الكباوي
الصف الثالث 
 المتوسط 

رجاوي عبداللطيف بن سعد 
 العبيدان

 الصف االول الثانوي مجمع نوره الجير التعليمي القسم الثانوي مقررات بنات -إدارة تعليم األحساء 

 الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة بالوجه بنات -ادارة تعليم تبوك  رحاب محمد سلمان الحويظي 

رحمه عبدالمنعم بن عبدهللا 
 الخواهر

قية  ون بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي الثانوية السادسة والعشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي الفكرثانوية دار  بنات -إدارة تعليم جدة  ردينا عبدهللا محمد كبوها

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية السادسة والستون بنات -ادارة تعليم جدة  رزان حميد محمد النعمان 

 الصف االول الثانوي الثانوية الحادية والستون بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  رزان صالح ابن حمدان آل مسعود

 مسار دوىلي  -متوسطة دوحة الجزيرة  بنات -إدارة تعليم جدة  باجبعرزان عبدهللا بن عمر 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -إدارة تعليم جدة  رزان عبود احمد العامودي 

ي 
بية  بنات -إدارة تعليم الرياض  رزان ماجد صالح الماض   الصف االول الثانوي األهليةثانوية الي 

ي 
 متوسطة ام ورقه االنصاريه  بنات -إدارة تعليم الرياض  رزان نارص بن سعد الشهران 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية السابعة بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  رزان يوسف مسعود رحمةهللا

ي رزين حمود علي 
 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية العنود بنت عبد العزيز  بنات -ادارة تعليم الرياض  الحارن 

ي 
 المتوسطة الثمانون بنات -إدارة تعليم جدة  رشا عبدالرحمن احمد الحذيق 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  رضا حمدي بن سعيد الشبيب ي بني    -ادارة تعليم الشر  متوسطة البحي 
ي الصف 

الثان 
 المتوسط 

قية  رضا عبدالحميد بن دخيل العوض  الصف االول الثانوي ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر

 متوسطة الزبي  بن العوام بني    -إدارة تعليم األحساء  رضا علي بن احمد المهدي 
الصف االول 
 المتوسط 

يكي رضا محمد بن سلمان 
 متوسطة األنجال األهلية بني    -ادارة تعليم األحساء  الي 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  رضا مناف عبدرب الحسي   البيات  متوسطة سيهات بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي الروف  
 الصف االول الثانوي بمكة المكرمةالثانوية السابعة عشر  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  رغد سعد فيحان المورف 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية الرواد العالمية بنات -إدارة تعليم الرياض  رغد سلطان علي الطوج 

 متوسطة الموهوبات  بنات -ادارة تعليم جدة  رغد عبدالرحمن بن عبدهللا بتوا
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي االبتدائية الخامسة بالعيون بنات -تعليم األحساء ادارة  رغد عبدالعزيز بن راشد السبيعي 

 الصف االول الثانوي 81الثانوية الحادية  والثمانون  بنات -ادارة تعليم الرياض  رغد عبدالعزيز محمد بن خريف

 الصف االول الثانوي بالحمرانثانوية صفية بنت عبد المطلب  بنات -ادارة تعليم الباحة  رغد محمد ابن احمد الغامدي 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 عوامي 
 الصف االول الثانوي ثانوية مشلحة بنات -إدارة تعليم صبيا  رغد محمد حسي  

ي  ة بالمدينة بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  رغد محمد عبدهللا الحرنر  الصف االول الثانوي الثانوية  التاسعة عشر

بية الحديثة ) مقررات ( بنات -إدارة تعليم جدة  رغد محمد عبدهللا طلحه   الصف االول الثانوي ثانوية دارالي 

قية  رغد محمد نارص الغامدي   بنات -ادارة تعليم الشر
األطفال  متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض 

 للبنات

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي 143الثانوية الثالثة واألربعون بعد المائة  بنات -إدارة تعليم الرياض  رغد نارص حمدان الهاجري 

ي 
 المتوسطة الحادية و التسعون بنات -إدارة تعليم جدة  رغده رامي عبدالعزيز منشر

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة عشر بجدة نظام مقررات بنات -ادارة تعليم جدة  احمد الشهري رفال خالد 

 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  رفان عبدهللا بن عمر الحداد

 االول الثانويالصف      رفعه عبدالعزيز عبدالرحمن الملحم

 الصف االول الثانوي ثانوية المضايا  بنات -ادارة تعليم جازان  رالم خالد هادي حكمي 

ي الرفاعي 
 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة بينبع البحر )نظام مقررات(  بنات -إدارة تعليم ينبع  رماس حجاج الف 

 الصف االول الثانوي وعالن الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  رمزي محمد فرج آل هادي

ي حازم منصور
 بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  رمزيه شوف 

 -ثانوي-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 
 مقررات 

 الصف االول الثانوي

قية  رنا سعيد بن سعد المالكي   الصف االول الثانوي لية للبنات بالدمامثانوية مدارس الحصان النموذجية األه بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  رنا عبدالرحمن محمد السلمان 

ون بعد المئة بنات -إدارة تعليم جدة  رنا عبود احمد العامودي   المتوسطة السابعة والعشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي هللا عنها للموهوبات  --رجاء االنتظار-- رنا فهد محمد الرشودي 
 الصف االول الثانوي القسم الثانوي-أم المؤمني   عائشة رض 

ي  قية  رنا محمد حمد المطي   الصف االول الثانوي ثانوية حديقة البيان األهلية بنات -إدارة تعليم الشر

ي رناد خالد عبدالرحمن 
 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة مقررات بنات -إدارة تعليم الخرج  المحيسب 

قية  رناد عبدهللا بن محمد الشامي   المتوسطة الثالثة بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
ي متوسطة منارات جدة القسم  بنات -ادارة تعليم جدة  رناد محمد عبدهللا القرن   العرنر

الصف الثالث 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي  بية اإلسالمية األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  رند خالد ابراهيم العجاجر  متوسطة الي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  ون  بنات -الرياض إدارة تعليم  رنيم ابراهيم بن سعود العتيبر  الصف االول الثانوي مقررات - 28الثانوية الثامنة والعشر

 الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة عشر بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  رنيم عبدالقادر احمد شودري 

بية  بنات -ادارة تعليم جدة  رنيم عبيدهللا عقيل الغامدي  الصف االول الثانوي الحديثةثانوية دار الي 

 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة والثمانون بنات -ادارة تعليم جدة  رنيم فايز احمد الدخيل

ي 
 المتوسطة الثامنة و الثالثون بنات -إدارة تعليم جدة  رهام سعيد عوض الزهران 

الصف الثالث 
 المتوسط 

قية ادارة تعليم  رهف خالد بن محمد الهاجري  الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالنابية بنات -الشر

رهف صالح بن عبدهللا آل عبدرب 
 الرضا 

قية   بنات -إدارة تعليم الشر
متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  

 للبنات

الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة تبنا -ادارة تعليم مكة المكرمة  رهف ماجد بن احمد الغامدي
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية  منارات رابغ نظام مقررات األهلية  بنات -إدارة تعليم جدة  رهف محمد احمد العمودي 

ي  الصف االول الثانوي 152والخمسون بعد المائة الثانوية الثانية  بنات -ادارة تعليم الرياض  رهف محمد بن عبيد العي  

 المالكي 
 الصف االول الثانوي 142الثانوية الثانية واألربعون بعد المائة  بنات -إدارة تعليم الرياض  رهف محمد حني  

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية نجد األهلية بنات -ادارة تعليم الرياض  رواء راشد محمد الحديب 

قية  عبدالمعي   بن حسن آل تريكرواء   الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة بالقطيف بنات -إدارة تعليم الشر

 متوسطة الذكر بنات -إدارة تعليم جدة  رواء عمار حبيب هللا بخاري
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثالثونالثانوية السادسة و  بنات -ادارة تعليم جدة  رواء هادى فيصل المنصور 

ي 
 المتوسطة األوىل بالحوية بنات -إدارة تعليم الطائف  رواىسي محمد بن نامي الوذينان 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية االوىل للمقررات  بنات -ادارة تعليم الليث  روان أحمد بن علي العصمان 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بإسكان السهي  بنات -تعليم جازان ادارة  روان عباس محمد شوك 

قية  روان عبدهللا بن محمد العجمي   الصف االول الثانوي ثانوية رياض االحسان االهلية  بنات -ادارة تعليم الشر

 المكرمةمتوسطة ملح بالكامل بمكة  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  روان ماجد عيد السلمي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

بية اإلسالمية األهلية بنات -ادارة تعليم الرياض  روان محمد ابن صالح سنبل   متوسطة الي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 85المتوسطة الخامسة والثمانون  بنات -الرياض إدارة تعليم  رودين محسن سليمان العريب 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الخنساء بنات -إدارة تعليم القصيم  روال غانم بن عبدالعزيز الغانم

 الصف االول الثانوي ثانوية نور اإليمان بنات -ادارة تعليم جدة  روال فهد احمد بانخر

 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة واألربعون بالمدينة بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  فيصل االحمدي رونا منصور 

ي 
 متوسطة التعلم النموذجية االهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  روى رائد محمد القحطان 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي مال
 الصف االول الثانوي الثانوية الحادية عشر بعد المائة بنات -ادارة تعليم جدة  رؤيا بسام زيب 

يدة بنات -ادارة تعليم القصيم  ري عبدالعزيز سليمان الشيبان ة بير  الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة عشر

 متوسطة الرواد العالمية بنات -ادارة تعليم الرياض  ريا سعد بن صالح الحرنر 
الصف االول 
 المتوسط 

قية  حمد بن نارص هزازيرياض   متوسطة الجبيل بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
قية  رياض رائد نارص القحطان   الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي المقررات نظام  -التعاون  -ثانوية المنهل األهلية  بني    -ادارة تعليم الرياض  رياض علي محمد الشهري 

ي 
قية  رياض مفرح يحب  غزوان  ية  مقررات بني    -ادارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي ثانوية النعي 

قية  ريان برجس بن فياض الشمري  الصف االول الثانوي ثانوية العال  بني    -إدارة تعليم الشر

قية إدارة تعليم  ريان رازي بن طارق شجاع   متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  ريان زكي فريــــح الشمري  متوسطة المنارات االهلية للبني   بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي االزدهار  -ثانوية الرواد األهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض  ريان سعد حمد آل هالل

ي 
 برنامج األمل بمتوسطة الطحاوي بني    -ادارة تعليم عسي   ريان سعيد عبدهللا القحطان 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  متوسطة يونس بن عبيد بني    -إدارة تعليم الرياض  ريان صعب بن عوض المطي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  عبدالرحمن بن عبدهللا بوردحهريان   متوسطة اجيال المواهب االهلية  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  ريان عبدهللا سعود العجمي   الصف االول الثانوي ثانوية المنارات االهلية للبني   بالدمام بني    -ادارة تعليم الشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي  ي طالب بني    -ادارة تعليم المدينة المنورة  ريان ماجد بن عيد الحرنر  الصف االول الثانوي عمر بن علي بن انر

قية  ريان محمود محمد مرصي   متوسطة نور االسالم األهلية بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية بني    -إدارة تعليم الرياض  ريان وليد عبدهللا الهمالن 

 األقىص المتوسطة األهلية بني    -ادارة تعليم جدة  ريان يوسف عبدالرحمن خوجه
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية ادارة تعليم  ريانة علي بن ابراهيم المطيلق  الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة بالقطيف)مقررات( بنات -الشر

 الصف االول الثانوي الثانوية السابعه عشر بالهفوف بنات -ادارة تعليم األحساء  ريتاج شخي  ابن حمد الشمري 

 الصف االول الثانوي مقرراتنظام  -الثانوية الخامسة بجازان  بنات -إدارة تعليم جازان  ريتاج عبده علي الشهاري

قية  ريتاج عدنان بن عبدهللا البديوي  الصف االول الثانوي الثانوية السادسة عشر بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر

ي 
 181المتوسطة الحادية والثمانون بعد المائة  بنات -إدارة تعليم الرياض  ريتاج مطلق سطام القحطان 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة ) نظام المقررات ( بنات -ادارة تعليم ينبع  ريتاج يوسف بن عياده الواف 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -ادارة تعليم جدة  ريتال أحمد علي الشمران 

 الصف االول الثانوي ثانوية البيان النموذجية نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  ريتال فهد صالح باخريبه

ي  ي عريش بنات -إدارة تعليم جازان  ريفال حسن محمد ديباجر  متوسطة تحفيظ القران بانر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 -المتوسطة األوىل بتبوك- بنات -إدارة تعليم تبوك  ريفال خالد بن حسن الحازمي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية جميما بنات -ادارة تعليم صبيا  ريفان الحسن احمد خطار

قية  ريم ابراهيم بن احمد الحكيم ( بنات -ادارة تعليم الشر نامج الدوىلي  الصف االول الثانوي مدارس الظهران الثانوية االهلية )الير

 الصف االول الثانوي الثانوية الثانية عشر بمكة المكرمة )نظام المقررات( بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  ريم احمد عثمان هوساوي 

ي 
ى األهلية بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  ريم اسامه محمد كرنشر  الصف االول الثانوي ثانوية دار البشر

 الصف االول الثانوي االوىل بالقرينالثانوية  بنات -ادارة تعليم األحساء  ريم حسي   بن محمد النارص

قية  ريم عادل حمد الصالح  الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخير  بنات -ادارة تعليم الشر

قية  ريم عباس بن احمد الشهاب   بنات -ادارة تعليم الشر
متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  

 للبنات

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي 
 بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  ريم غانم بن محمد معشر

 -ثانوي-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 
 مقررات 

 الصف االول الثانوي

قية  عبدالحميد الدبيكلريم فيصل بن   بنات -إدارة تعليم الشر
ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  

 للبنات )مقررات(
 الصف االول الثانوي

 متوسطة الديلمي  بنات -ادارة تعليم بيشة  ريم مبارك مساعد الدورسي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية إدارة تعليم  ريم محمد بن حمد العوده  الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية للبنات بالدمام بنات -الشر

 متوسطة الموهوبات  بنات -إدارة تعليم جدة  ريما احمد بن علي الغامدي
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصناعيةالمتوسطة الثالثة بينبع  بنات -ادارة تعليم ينبع  ريما احمد جمال الغامدي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

( بنات -إدارة تعليم الرياض  ريما احمد عبدالعزيز الفايز  الصف االول الثانوي ثانوية اآلفاق األهلية )مسار دوىلي امريكي

ي  الكريم)اإلزدهار(متوسطة الرواد األهلية لتحفيظ القرآن  بنات -إدارة تعليم الرياض  ريما حسي   زيد الكثي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات - 42الثانوية الثانية واالربعون  بنات -إدارة تعليم الرياض  ريما راشد بن عبدهللا السكران

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية األندلس بنات -ادارة تعليم جدة  ريما سعيد مرزوق القحطان 

 213المتوسطة الثالثة عشر بعد المائتان  بنات -ادارة تعليم الرياض  عبدالرحمن الحسي   ريما سليمان 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ش   متوسطة التعليم المتطور العالمية بنات -ادارة تعليم الرياض  ريما صالح محمد المكي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية إدارة تعليم  ريما عبدالرحمن بن عبدهللا الغامدي  الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة عشر بالدمام بنات -الشر

 الصف االول الثانوي مقررات -الثانوية الثامنة بالخرج  بنات -ادارة تعليم الخرج  ريما عبدهللا بن ابراهيم آل مبارك

ي 
 االول الثانويالصف  ثانوية األبناء بالرياض بنات -ادارة تعليم الرياض  ريما فهد عمر الغبيب 

ي 
قية  ريما محمد بن احمد القحطان   الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية للبنات بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر

ي قية  ريما ممدوح مناجي العي   ون بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر  المتوسطة الثانية والعشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي حجازيريما 
 الصف االول الثانوي 158الثانوية الثامنة والخمسون بعد المائة  --رجاء االنتظار-- نارص بن عبدالغب 

 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  ريماز تركي سعيد المالكي 

( بنات -تعليم الرياض ادارة  ريماز سعود عبدالعزيز الفهيد   الصف االول الثانوي ثانوية الرياض )دبلوم أمريكي

ريماس ابراهيم بن عبدالعزيز 
 السلطان

قية   المتوسطة الخامسة والثالثون بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  المدرسة اسم  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي 
بية الحديثة بنات -ادارة تعليم جدة  ريماس ايمن شنيف الجدعان   الصف االول الثانوي ثانوية دار الي 

 الصف االول الثانوي نظام المقررات الثانوي بصبيا  بنات -ادارة تعليم صبيا  ريماس علي احمد سبعي 

قية ادارة تعليم  ريماس فهد خميس الغامدي   المتوسطة الثالثة بالظهران بنات -الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة واألربعون بالمدينة بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  ريماس ماجد جابر الحجيلي 

 الصف االول الثانوي التعليمي القسم الثانوي مقرراتمجمع نوره الجير  بنات -إدارة تعليم األحساء  ريماس ماهر بن عبدهللا الشجاجي  

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية السادسة والثالثون بالمدينة بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  ريماس محمد بن حامد المزيب 

 الصف االول الثانوي -متوسط-المدينة المنورة األهلية للبنات مدارس منارات  بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  ريماس محمد بن طالع الجابري

 الصف االول الثانوي الثانوية الخامسة بجازان بنات -إدارة تعليم جازان  ريماس محمد حسي   حكمي 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية ملهم بنات -إدارة تعليم الرياض  ريماس مفلح بن سعيد القحطان 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكون المطورة العالمية بنات -إدارة تعليم جدة  المربعي ريماس نواف صالح 

 الصف االول الثانوي -الثانوية الرابعة أبناء بتبوك- بنات -إدارة تعليم تبوك  ريماس يحي حسن عطيف

ي  
ي حسام احمد غون 

ريمان حسام غون 
ي 
ي حسام احمد غون   بخرجر

 بنات -المنورة إدارة تعليم المدينة 
 -ثانوي-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 مقررات 
 الصف االول الثانوي

ي   الصف االول الثانوي الثانوية األوىل ببدر بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  ريمان خالد محمد الحرنر

ريناد علوان بن علي الحباشله 
 الغامدي

قية   الصف االول الثانوي ثانوية فاطمة بنت المنذر بالجبيل بنات -ادارة تعليم الشر

ي  بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  ريناد علي مصلح المطي 
 -ثانوي-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 مقررات 
 الصف االول الثانوي

قية  ريناد محمد بن احمد الغانم  بنات -ادارة تعليم الشر
مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  ثانوية 

 للبنات )مقررات(
 الصف االول الثانوي

 الصف االول الثانوي 113الثانوية الثالثة عشر بعد المائة  بنات -إدارة تعليم الرياض  ريناس جابر الحسي   آل شقيفه

 الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة عشر بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  ريــهام عبدالرحمن بن شوعي حمدي 

 الصف االول الثانوي ثانوية حليمة السعدية )مقررات ( --رجاء االنتظار-- ريــهام عبدالرحمن عبدهللا الشهري 

 االول الثانويالصف  مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  ريوف زيد خالد العقيل

 متوسطة منارات الرياض األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  ريوف سامر عثمان العبدالوهاب 
الصف الثالث 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطة األوىل بالطرف  بنات -إدارة تعليم األحساء  زهراء احمد بن علي الجاسم
الصف االول 
 المتوسط 

ون بالهفوف بنات -إدارة تعليم األحساء  زهراء حسي   بن صالح العوض  المتوسطة الثانية والعشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 االول الثانويالصف  مجمع نوره الجير التعليمي القسم الثانوي مقررات بنات -إدارة تعليم األحساء  زهراء حمزه بن احمد الشخص

 المتوسطة األوىل بالعمران بنات -إدارة تعليم األحساء  زهراء حيدر بن صالح الخلف
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  زهراء عقيل بن محمد المرزوق   المتوسطة الثامنة بالقطيف بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية إدارة تعليم  زهراء عالء بن محمد المسلم  المتوسطة االربعون بالدمام بنات -الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  زهراء نارص بن عبدالكريم العوامي   المتوسطة الثانية بالقطيف بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة ابن البيطار بني    -ادارة تعليم ينبع  زياد احمد عبدالرحمن النمري 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي زبارة رشيد الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  زياد حسن جابر سيد

 البلد األمي   للموهوبي   المتوسطة  بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  زياد حسي   بن داود الجاوي
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  زياد خالد سعد الغامدي   متوسطة المروج  بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية االبناء بني    -ادارة تعليم الخرج  زياد خالد علي الخليوي

ي 
 متوسطة التعلم الذكي األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  زياد دخيل هللا مسفر الزهران 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -تعليم الرياض إدارة  زياد سلمان علي العمري 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  زياد صالح عبدهللا ألحميد

ي قية  زياد عبدالرحمن بن عبدهللا العمي   الصف االول الثانوي األهليةثانوية نور اإلسالم  بني    -ادارة تعليم الشر

ي قية  زياد عبدالرحمن جبار المطي   متوسطة الدوحة بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 االحفاد االهلية المتوسطة بني    -ادارة تعليم نجران  زياد علي مسفر الحالف 

الصف الثالث 
 المتوسط 

اب المتوسطة  بني    -إدارة تعليم جازان  زياد محمد بن علي حدادي  ام الي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 التحلية المتوسطة بني    -ادارة تعليم جدة  زياد محمد صويلح الجدعان 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  زيد الحسي   بن احمد الشنقيظي 
الثانوية المرحلة  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 )مقررات( 
 الصف االول الثانوي
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ان قية  زيد توفيق أحمد جلمي   الصف االول الثانوي مدارس الخير العالمية الثانوية بني    -إدارة تعليم الشر

قية ادارة تعليم  زين محمد بن علي العباد  الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الظهران االهلية  بني    -الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية األركان األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  زينب جمال بن محمد آل ربــح

قية  زينب حامد بن علي الدروره   الثانويالصف االول  الثانوية األوىل بسنابس بنات -إدارة تعليم الشر

قية  زينب حسن بن عبدهللا الهاشم  الصف االول الثانوي الثانوية األوىل باألوجام بنات -إدارة تعليم الشر

قية  زينب رضا بن محمد الخلف  متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام بنات -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي زينب صالح بن عبدهللا 
 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية بنات -إدارة تعليم األحساء  البحران 

زينب عبدرب الرضاء بن 
 عبدالمحسن المي 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالحليلة بنات -ادارة تعليم األحساء 

قية  زينب عالء بن حسي   الفرج  التهذيب األهلية للبنات بغرب الدماممتوسطة  بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 المتوسطة الثانية الشعبة بنات -إدارة تعليم األحساء  زينب علي بن جواد العلي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالرميلة بنات -ادارة تعليم األحساء  زينب علي بن حسي   العباد

قية  علي بن عباس آل مطرودزينب   الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بصفوى بنات -إدارة تعليم الشر

قية  زينب محمد بن اسعد الساده   الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بصفوى بنات -إدارة تعليم الشر

قية  زينب محمد بن جواد المعلم  الصف االول الثانوي األوىل بالجاروديةالثانوية  بنات -إدارة تعليم الشر

ز  بنات -ادارة تعليم األحساء  زينب محمد بن جواد الممي     المتوسطة األوىل بالمير
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بسنابس --رجاء االنتظار-- زينب منصور بن مهدي الحبيب

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالطرف بنات -إدارة تعليم األحساء  زينب نارص بن عبدهللا الجاسم

قية  زينب نور بن علوي الشعله  الصف االول الثانوي الثانوية السادسة بالقطيف بنات -إدارة تعليم الشر

 االول الثانويالصف  الثانوية األوىل بالرميلة بنات -إدارة تعليم األحساء  زينب يوسف بن حسي   الحي   

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالبطالية بنات -إدارة تعليم األحساء  زينب يوسف محمد المسلمي 

بية األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  زينه انس عبدهللا السلمان   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الي 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ساجده عبدالحكيم بن عبدهللا 
 المبارك 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالحليلة بنات -ادارة تعليم األحساء 

بية اإلسالمية األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  سارا امي   فهد الشدي   االول الثانويالصف  مقررات -ثانوية الي 

قية  سارا انور بن سلمان آل نارص  ( بنات -ادارة تعليم الشر نامج الدوىلي  الصف االول الثانوي مدارس الظهران الثانوية االهلية )الير

 الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة بالخرج مقررات بنات -إدارة تعليم الخرج  سارا سعود بن عبدالعزيز العسكر

ي سارة   المتوسطة السادسة بمحافظة البدائع بنات -إدارة تعليم القصيم  بندر ظافر المطي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  سارة عبدالرحمن محمد السالمي 

ي 
قية ادارة  ساره احمد بن عبدهللا الغبيب   الصف االول الثانوي ثانوية مدارس السالم الخاصة بالخير  بنات -تعليم الشر

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية المملكة األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  ساره أحمد عبدهللا المطوع 

 بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  ساره بدر يوسف البوق
 -ثانوي-منورة األهلية للبنات مدارس منارات المدينة ال

 مقررات 
 الصف االول الثانوي

 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة والتسعون بنات -ادارة تعليم جدة  ساره بندر سليمان العويد 

 الثانويالصف االول  مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  ساره ثامر توفيق الحلوان  

 الصف االول الثانوي الثانوية السابعة والثمانون بنات -إدارة تعليم جدة  ساره حسن حمد االحمدي 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالبطالية بنات -إدارة تعليم األحساء  ساره داود بن سلمان المسبح 

قية  ساره رياض بن اسماعيل السماعيل   المتوسطة الثالثة بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  ساره رياض سليمان الخزيم  متوسطة مدارس السالم الخاصة بالخير  بنات -إدارة تعليم الشر
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي 133الثانوية الثالثة والثالثون بعد المائة  بنات -إدارة تعليم الرياض  ساره سلمان بن حمود الهدالء

ساره عبدالعزيز عبدهللا السليم 
 الملحم

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية بنات -إدارة تعليم األحساء 

 الصف االول الثانوي ثانوية الجامعة األهلية بنات -إدارة تعليم الخرج  ساره عبدالعزيز محفوظ المعيذر

 الصف االول الثانوي مقررات - 112الثانوية الثانية عشر بعد المائة  بنات -إدارة تعليم الرياض  ساره عبدهللا بن علي زكري

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية لنظام المقررات  بنات -إدارة تعليم األحساء  ساره عقيل بن سلمان المطاوعه 

ي 
قية  ساره عيش بن احمد المكران   الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالرفيعة بنات -ادارة تعليم الشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ساره فهد بن صالح عقاال
ورة   -إدارة التعليم بمحافظة رسر

 بنات
 الصف االول الثانوي أسماء بنت يزيد الثانوية

ي ساره كمال محمد 
 الصف االول الثانوي ثانوية دار الفكر بنات -ادارة تعليم جدة  الجهب 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية لنظام المقررات  بنات -إدارة تعليم األحساء  ساره محمد بن علي الزويد

ي هللا  بنات -إدارة تعليم القصيم  ساره محمد بن نارص الغفيص
 الصف االول الثانوي القسم الثانوي-عنها للموهوبات أم المؤمني   عائشة رض 

ة بالطائف بنات -إدارة تعليم الطائف  ساره محمد ماطر العصيمي   الصف االول الثانوي الثانوية السادسة عشر

 الصف االول الثانوي ثانوية حليمة السعدية بنات -إدارة تعليم األحساء  ساره منذر بن ابراهيم الغانم

بية النموذجية األهلية )الريان( بنات -إدارة تعليم الرياض  منصور عباس منصورساره   متوسطة الي 
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  ساره نارص حمد الكنهل

ي 
ي زيد الطبيشر

 الصف االول الثانوي وهوبات ) نظام مقررات (ثانوية الم بنات -إدارة تعليم جدة  ساره هان 

 الصف االول الثانوي اليشالعالمية الثانوية بني    -ادارة تعليم جدة  ساري وائل حمد شمالن

 متوسطة التعلم الذكي األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  سالم جنيد سالم باوزير
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة ابن سينا بني    -ادارة تعليم ينبع  باحمرانسالم عبدالرزاق صالح 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  الصف االول الثانوي ثانوية العمار بني    -ادارة تعليم المذنب  سالم محمد بن سالم المطي 

ي   المكرمةالمتوسطة الثامنة والستون بمكة  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  سالمه عبدالرحمن بن مسعد الحرنر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ف بن محمود ال غالب  ساميه رسر
يف  الشر

 الصف االول الثانوي متوسطة دار الفكر بنات -ادارة تعليم جدة 

ي هللا عنها للموهوبات  بنات -إدارة تعليم القصيم  ساندرا أحمد بن عبدالعزيز العمر
 الثانويالصف االول  القسم الثانوي-أم المؤمني   عائشة رض 

ي 
 الصف االول الثانوي الطوال الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  ساير طه ساير القحطان 

 الثانوية الثانية والخمسون بنات -إدارة تعليم جدة  سحر سعيد ابن محمد الغامدي
الصف الثالث 
 المتوسط 

ان الفوزان  قية  سحر سليمان رمي    الصف االول الثانوي مقررات( -الثانوية الثانية بالظهران)تطوير بنات -ادارة تعليم الشر

 -المتوسطة األوىل بتبوك- بنات -إدارة تعليم تبوك  سدرة محمد وائل احمد خنرص 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الثانويالصف االول  الثانوية التاسعة والثمانون بنات -ادارة تعليم جدة  سدره صالح بن صالح باتوباره
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ون بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  سديم سحاب جمعان الغامدي  الصف االول الثانوي الثانوية الثانية والعشر

 الصف االول الثانوي 140الثانوية األربعون بعد المائة  بنات -ادارة تعليم الرياض  سديم سليمان عبدهللا السويد 

 الصف االول الثانوي ثانوية المنهل االهلية_ مقررات التعاون بنات -إدارة تعليم الرياض  سديم عبدالرحمن عبدالعزيز المفلح

ي 
 والخمسون بمكة المكرمةالمتوسطة الحادية  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  سديم عبدهللا بن علي الحارن 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  ي  بنات -ادارة تعليم جازان  سديم فهد ابراهيم حرنر
 
 الصف االول الثانوي ثانوية البديع والقرف

 الصف االول الثانوي الثانوية السادسة بالخرج بنات -إدارة تعليم الخرج  سديم فهد بن عبدهللا الدوك

 المتوسطة االوىل تحفيظ القرآن بتبوك بنات -إدارة تعليم تبوك  سديم موىس محمد البلوي
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  سعد رياض عبدهللا العثيم  الصف االول الثانوي ابتدائية المنارات االهلية للبني   بالخير  بني    -ادارة تعليم الشر

ي  الصف االول الثانوي متوسطة األنجال األهلية بني    -ادارة تعليم األحساء  سعد سعود بن سعد جعفري العي  

ي 
قية  سعد عبدهللا بن سعد القحطان   الصف االول الثانوي ثانوية الثقبة بني    -إدارة تعليم الشر

قية  سعد عمر محمد البالود   متوسطة ابن المظفر بني    -إدارة تعليم الشر
الصف االول 
 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -تعليم الرياض إدارة  سعد عون عبدالرحمن الحميد
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية األحساء النموذجية بني    -ادارة تعليم األحساء  سعد فهد بن سعد السعيد

ي 
 ول الثانويالصف اال  بـرنامج األمل بثانوية صقلية الليلية بني    -إدارة تعليم الرياض  سعد مبارك سعد القحطان 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية المتقدمة األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  سعد محمد فهد القحطان 

 متوسطة المناهج األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  سعود ابراهيم محمد ذواد 
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  سعود جارهللا بن مساعد الغزي

ي 
 منارة جدة المتوسطة االهلية بني    -إدارة تعليم جدة  سعود حمدي حمد الجدعان 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  متوسطة التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  سعود حمود بحي  العي  
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  خالد سعد المرشد سعود 

 متوسطة التعلم الذكي األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  سعود خالد ماجد الهاجري 
الصف الثالث 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الدراسي الصف   اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 اليامي 
 الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  سعود صالح بن حسي  

قية  سعود عبدالعزيز محمد السبيعي   الصف االول الثانوي ثانوية الظهران  مقررات بني    -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ابتدائية رؤية المستقبل األهلية بني    -األحساء ادارة تعليم  سعود عبدهللا بن سعود البشر 

ي   الصف االول الثانوي متوسطة المتقدمة األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  سعود نارص سعد العشر

ي 
قية  سعيد خلوفه بن سعيد الزهران   الصف االول الثانوي بالدمامثانوية المنارات االهلية للبني    بني    -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثقيف الثانوية )نظام المقررات ( --رجاء االنتظار-- سعيد علي ابن سعيد الغامدي

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية األنجال األهلية بني    -إدارة تعليم األحساء  سعيد هاشم سعيد الشيح 

ي الثانية بنات -صبيا ادارة تعليم  سعيده علي عبدهللا احمدي   الصف االول الثانوي ثانوية العيدانر

قية  سكينة زاهر علي المسعري  الصف االول الثانوي مقررات( -الثانوية الثانية بالظهران)تطوير بنات -إدارة تعليم الشر

ي 
 االول الثانويالصف  ثانوية المخواة الثانية بنات -ادارة تعليم المخواة  سال ف خالد الحسي   الحمران 

قية  سالف فهد بن محمد الغفيلي   متوسطة زينب الهاللية بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الفالح األهلية بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  سلطان حسن محمد برناوى
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  متوسطة ابن البيطار بني    -إدارة تعليم ينبع  سلطان عبدالرحمن ثويبت المطي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

سلطان عبدالعزيز بن سلطان 
 العيدان

 الصف االول الثانوي االزدهار  -ثانوية الرواد األهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض 

 الصف االول الثانوي     سلطان عبدالعزيز حمد الموىس 

 الصف االول الثانوي هوازن نظام مقررات بني    -تعليم الطائف ادارة  سلطان عبدهللا عبدالرحمن النمازي

ي 
 اإلمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم المتوسطة بني    -إدارة تعليم الطائف  سلطان محمد عابد القرىسر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 االول الثانويالصف  ابن خلدون )نظام المقررات( بني    -ادارة تعليم جدة  سلمان اسكندر محمد برقت 

قية  سلمان خالد بن حامد الغامدي  متوسطة ابن المظفر بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة عي   جالوت بني    -إدارة تعليم القصيم  سلمان عامر سليمان العامر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 متوسطة الخوارزمي األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  سلمان عبدالرحمن محمد ال فهيد 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي ثانوية طيبة )مقررات(  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  سلمان يوسف خالد الحميد 

 متوسطة أسماء بنت زيد بحي قنبورة بنات -تعليم جازان إدارة  سلم علي نارص علوىلي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

( بنات -إدارة تعليم الرياض  سلوى عادل صالح السيار  الصف االول الثانوي ثانوية الرياض )دبلوم أمريكي

ي 
ي سعد بنات -إدارة تعليم الطائف  سلوى عبدالعزيز ساعد الثبيب 

 االول الثانويالصف  ثانوية الرصيرات ببب 

 الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة عشر  بنات -إدارة تعليم جدة  سلوى ماهر انعام القيشاوي 

 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  سليمان ابراهيم بن سليمان العمرو
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي -ثانوي مقررات-جعفر الطيار  بني    -إدارة تعليم جازان  سليمان احمد يحي حكمي 

قية  سليمان خالد بن عبدهللا الربيعه  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات االهلية للبني   بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر

سليمان عبدالرحمن بن مقبل 
 المسند 

قية   الدولية -سطة مدارس الظهران العالمية المتو  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  سليمان وليد سليمان الجمعه
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية الملك فيصل البكالوريا الدولية بني    -إدارة تعليم الرياض  سليمان وهدان سليمان القاض 

 الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة عشر بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  احمد ردت هللا الصاعدي سما 

ي 
ون بالمدينة بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  سما بدر بن محمد الجهب   المتوسطة التاسعة والعشر

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 المتوسطة األوىل لتحفيظ القرآن الكريم بينبع البحر بنات -ينبع إدارة تعليم  سما محمد ربيع الذبيان 

الصف االول 
 المتوسط 

بية األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  سميه علي نارص الشلعان   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الي 

 الصف االول الثانوي مقررات -الرياض األهلية ثانوية منارات  بنات -ادارة تعليم الرياض  سندس خليل ابراهيم الدغيم

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  سهل محمد سهل دقاق 

( بنات -إدارة تعليم الرياض  سوار علي خالد النهدي   متوسطة الرياض )دبلوم أمريكي
الصف الثالث 
 المتوسط 

ون بالمدينة بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  سوزان ايمن بن طه خجا  الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة والعشر

 متوسطة جويرية بنت الحارث بنات -إدارة تعليم األحساء  سوالف عبدالعزيز حسي   العيش
الصف الثالث 
 المتوسط 

ين اسماعيل محمد الخالد   متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  سي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ين محمد بن محمدامي    سي 
 تركستان  

 االول الثانويالصف  ثانوية البتول األهلية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة 

 الصف االول الثانوي ثانوية المضايا  بنات -إدارة تعليم جازان  سيسبان عادل احمد حكمي 

قية  سيف خالد يوسف ابوبشيت  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي محمد بن القاسم الثانوية بني    -ادارة تعليم جدة  سيف يحي سعيد الغامدي

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة والثمانون بنات -إدارة تعليم جدة  سيمه سالم بكر السليمان 

قية  شادن احمد بن سلمان العصيل  المتوسطة الخامسة والثالثون بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة بعد المائة بنات -ادارة تعليم جدة  صالح ابراهيم عشماويشادن 

 المتوسطة األوىل بالحوية بنات -إدارة تعليم الطائف  شادن مطلق ابن سالم القثامي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  شادي خالد احمد كتامي   الصف االول الثانوي مقررات -الظهران االهلية ثانوية  بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة بالخرج بنات -إدارة تعليم الخرج  شدن محمد معيض الجهب 

 الصف االول الثانوي 69الثانوية التاسعة والستون  بنات -ادارة تعليم الرياض  شذى عبدالعزيز يحي حمدي

 المتوسطة الخامسة والثالثون بالطائف بنات -إدارة تعليم الطائف  االسمري شذى علي ابن محمد 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  شذى منصور بن احمد الغامدي  ون بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة والعشر

وق فهد عوض السهلي   الصف االول الثانوي الحادية عشر بعد المائةالثانوية  بنات -إدارة تعليم جدة  رسر

ي 
قية  شعاع عصام عبدهللا الخوتان   الصف االول الثانوي ثانوية فاطمة بنت المنذر بالجبيل بنات -إدارة تعليم الشر

قية  شهد حسن بن سعود خواهر  الثانويالصف االول  بغرب الدمام-ثانوية التهذيب األهلية للبنات بنات -إدارة تعليم الشر

 المتوسطة األوىل بالمنصورة  بنات -إدارة تعليم األحساء  شهد حسي   بن عبدالمحسن المسلم
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي 9الثانوية التاسعة  بنات -ادارة تعليم الرياض  شهد حمود عايض العتيبر

ي 
قية  شهد سعيد بن علي الشهران   الصف االول الثانوي الثانوية السابعة عشر بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر

ون- بنات -إدارة تعليم تبوك  شهد سالمه سليمان الحويظي   الصف االول الثانوي -الثانوية السابعة والعشر

ي 
 المتوسطة الثامنة والثالثون بالطائف بنات -إدارة تعليم الطائف  شهد ضيف هللا محمد السفيان 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي 
 
 بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  شهد مبارك وصل القراف

 -ثانوي-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 
 مقررات 

 الصف االول الثانوي

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  --رجاء االنتظار-- شهد محمد بن مهنا المعيبد

ي   الصف االول الثانوي ثانوية رماح بنات -ادارة تعليم الرياض  شهد محمد سالم العتيبر

ي 
 االول الثانويالصف  الثانوية الثامنة عشر بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  شهد محمد سعد الزهران 

ي 
ي معشر

 
ف  الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بالعارضة بنات -ادارة تعليم جازان  شهد محمد رسر

قية  شهد مصلح بن جميل الخثعمي   الصف االول الثانوي الثانوية الثالثون بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة بنات -إدارة تعليم جدة  شهد منصور هادي هزازي

 الصف االول الثانوي ثانوية أبها األهلية بنات -إدارة تعليم عسي   شهد نارص علي آل سيف

وز مال  متوسطة الفتاة االهلية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  شهرزاد خالد بن رسر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  الجعيدشهم علي معيض 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  شوق عاطف بن جاسم المطوع  الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخير )مقررات( بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  شوق فواز علي المالكي 

ون بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  شوق نارص مقعد البقمي   المتوسطة الخامسة والعشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي هللا عنه بنات -إدارة تعليم القصيم  شيماء سليمان سليمان العطاهللا 
 الصف االول الثانوي القسم الثانوي-ا للموهوبات أم المؤمني   عائشة رض 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالبطالية بنات -ادارة تعليم األحساء  شيماء علي بن عبدهللا السماعيل

ي هللا عنها بنات -إدارة تعليم القصيم  شيهانه محمد بن سليمان الربدي 
 متوسطة أم المؤمني   حفصة رض 

ي الصف 
الثان 
 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  صالح حاتم نواف الحليشي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  صالح سعود صالح السياري
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  ة ادارة  صالح عبدالعزيز بن صالح الدريبر  متوسطة ابن صالح بني    -تعليم عني  
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية األنجال األهلية بني    -إدارة تعليم األحساء  صالح عبدهللا بن صالح المحيسن

 الثانويالصف االول  ثانوية األندلس األهلية بأبها بني    -ادارة تعليم عسي   صالح عبدهللا صالح آل محيص

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  صالح عمر صالح حمران

 الصف االول الثانوي مقررات -خلدون ثانوية ابن  بني    -إدارة تعليم ينبع  صالح محمد بن صالح الجويشي

قية  صالح مهدي بن عدنان الحداد  الصف االول الثانوي ثانوية يزيد بن عبدالملك  بني    -إدارة تعليم الشر

 المتوسطة الحادية والخمسون بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  صالحة طلعت بن سعيد غندوره
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الفكر العالمية بنات -إدارة تعليم جدة  صالحه موفق هاشم الجفرى
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  صبا سامي بن عبدهللا الباحسي     متوسطة مدارس البسام االهلية بالدمام  بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الرواد األهلية )اإلزدهار(  بنات -إدارة تعليم الرياض  صبا عبدهللا حمد التمامي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الموهوبات  بنات -إدارة تعليم جدة  صفاء مصطق  محمد السلمي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
كان   وىل العهد المتوسطة  بني    -ادارة تعليم الليث  صفوان سعيد علي الير

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
ان   حمزه بن عبد المطلب المتوسطة بعرق بني    -إدارة تعليم جازان  صقر محمد عماش خير

الصف االول 
 المتوسط 

صهيب عبدهللا عبدالرشيد 
 محمدحسي   

 الصف االول الثانوي عرفات الثانوية ) مقررات ( بني    -ادارة تعليم جدة 

 الصف االول الثانوي الدولية -الثانوية مدارس الظهران العالمية  --رجاء االنتظار-- صهيب محمود عبدالرحيم صبان

 متوسطة العناية األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  ضاري علي عبدهللا الشايع
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  ضاري ماجد عبدهللا الراجحي   الصف االول الثانوي ثانوية العال  بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالحليلة بنات -تعليم األحساء إدارة  ضح زكي بن حسن العميش 

ز لنظام المقررات بنات -إدارة تعليم األحساء  ضح عماد بن عبداالله الهودار   الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة بالمير

ي عبداالله عبدالعزيز السليمان
 المنهل االهلية_التعاونمتوسطة  بنات -إدارة تعليم الرياض  ض 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي ي عبيد بن زيد المطي 
 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة بالمجمعة بنات -ادارة تعليم المجمعة  ض 

ي 
ي علي بن محمد الكنان 

 متوسطة الكدوه بنات -إدارة تعليم القنفذة  ض 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي علي نارص شجاع
 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -تعليم جدة ادارة  ض 

قية  طارق زكريا بن علي الصفران  الصف االول الثانوي ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الدراسي الصف   اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي العقيق بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  طارق زياد ظافر الشهري 

 متوسطة التعليم المتطور العالمية بني    -إدارة تعليم الرياض  طارق عادل صالح السيار
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية جواثا األهلية بنات -إدارة تعليم األحساء  طرفه محمد بن عبدهللا الحسي   

 قرطبة المتوسطة األهلية بني    -إدارة تعليم جدة  طالل ايهاب بن منصور مويس
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
قية  طالل أنس سعيد القحطان   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الظهران االهلية  بني    -إدارة تعليم الشر

ي طالل جزاء نارص 
 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  السقيان 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  طالل خلف مطلب الشمري 
 متوسطة ابن عثيمي    بني    -إدارة تعليم الزلق 

الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  طالل سعد صالح اليحيان  الصف االول الثانوي ثانوية نور اإلسالم األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية بني    -إدارة تعليم الرياض  طالل عبدالرزاق بن حسي   الجزائري

 التعاون -متوسطة المنهل/ دبلوم امريكي  بني    -إدارة تعليم الرياض  طالل عبدهللا عبدالرحمن الزيد
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي ي العي  
قية  طالل عبدهللا ملق   الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي االقىص الثانوية االهلية بني    -إدارة تعليم جدة  طالل عمار محمد مليباري

ي   النموذجية األهليةمتوسطة التعلم  بني    -إدارة تعليم الرياض  طالل نايف بشي  العتيبر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بنات -ادارة تعليم الرياض  طيف احمد عباس الحدمي 

ان محمد محمد   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية المطعن  بنات -إدارة تعليم صبيا  طيف جير

ي  الصف االول الثانوي بنات-الثانوية الرابعة عشر بعرعر  بنات -تعليم الحدود الشمالية إدارة  طيف سعود فرحان العي  

قية  طيف عبدهللا بن علي الغامدي  الصف االول الثانوي ثانوية رياض االحسان االهلية  بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الثانويةالمعرفة االهليه  بني    -إدارة تعليم جازان  ظافر مغرم عبدهللا الشهري 

 الصف االول الثانوي دحيقة الثانويية بني    -ادارة تعليم جازان  عادل احمد شوعي مقري 

ي   الصف االول الثانوي ثانوية ابن خلدون بني    -إدارة تعليم ينبع  عاصم عبدالعاىلي فالح الحرنر

ي   الصف االول الثانوي ثانوية األندلس بنات -ادارة تعليم جدة  عاليه فواز سعود العتيبر

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي الخندق األهلية بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  عايد بندر بن عايد الحمادى

 المتوسطة السادسة والخمسون بمكة المكرمة  --رجاء االنتظار-- عائشة عمر محمد علي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  عائشه احمد محمد المل   الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بالظهران بنات -ادارة تعليم الشر

ون  بنات -إدارة تعليم الرياض  عائشه بشي  عيش هوساوي  21المتوسطة الحادية والعشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية دار الرواد بجدة نظام مقررات بنات -ادارة تعليم جدة  عائشه حسام حمزه مدن 

ي 
 -متوسط-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات  بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  عائشه عبدهللا بن نارص الجهب 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 عوف بن الحارث بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبداالله بندر بن سلمان العوف 

الصف االول 
 المتوسط 

قية  عبداالله حسان حسن حمام  هلية بني    -إدارة تعليم الشر
ٔ
 مدارس الظهران اال

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الكفاح االهلية مقرراتثانوية  بني    -ادارة تعليم األحساء  عبداالله حسن بن محمد المسلمي 

 متوسطة الفالح األهلية بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  عبداالله سامي نارص الهذىلي 
الصف االول 
 المتوسط 

 الثانويالصف االول  مجمع السالمة الثانوي )نظام المقررات(  بني    -إدارة تعليم جدة  عبداالله عبدهللا ابراهيم السليمان

ي 
 الكورنيش العالمية المتوسطة  بني    -ادارة تعليم جدة  عبداالله علي صالح الجهب 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

عبداالله فرحان عايد الهجله 
ي  المطي 

 الصف االول الثانوي نظام المقررات  -التعاون  -ثانوية المنهل األهلية  بني    -ادارة تعليم الرياض 

 الصف االول الثانوي االزدهار  -ثانوية الرواد األهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض  البدرعبداالله فهد بدر 

عبداالله محمد عبدالرحمن بن 
 رعيدان 

 الصف االول الثانوي البلد األمي   للموهوبي   المتوسطة  بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة 

موك المتوسطة بني    -المكرمة إدارة تعليم مكة  عبدالرحمن احمد بن عبدالعزيز أكرم  الي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدالرحمن احمد عبدالرحمن البار

عبدالرحمن ايمن بن عبدالرحيم 
 الصائغ

 االول الثانويالصف  دار الفكر الثانوية العالمية بني    -إدارة تعليم جدة 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية الرواد العالمية بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدالرحمن بدر ابن سعد القحطان 

ي السليم  الصف االول الثانوي ابتدائية ابن قدامة بني    -ادارة تعليم األحساء  عبدالرحمن حسن بن ححر

قية إدارة تعليم  عبدالرحمن حسي   بن ظافر الصقور  متوسطة ابن المظفر بني    -الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  عبدالرحمن سامي علي الغامدي

عبدالرحمن عبدالرحمن سعد ابن 
 الغامدي

 متوسطة سفيان بن عوف بني    -إدارة تعليم الباحة 
الصف الثالث 
 المتوسط 

عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن 
 المحيميد 

وان التعليمي  بني    -إدارة تعليم القصيم   متوسطة مجمع القي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 متوسطة الرواد العالمية بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدالرحمن سليمان محمد الهدلق 
الصف االول 
 المتوسط 

قية  عبدالرحمن شاكر نعيم محروس  الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بني    -إدارة تعليم الشر

عبدالرحمن شهاب عبدالرحمن 
 الكنهل

 األهليةمتوسطة منارات الرياض  بني    -إدارة تعليم الرياض 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي نظام المقررات -األمي  فهد بن بدر  بني    -ادارة تعليم الجوف  عبدالرحمن صنيتان مطلق الفهيق 

قية  عبدالرحمن طارق ابراهيم الهذلول  الثانويالصف االول  ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

قية  عبدالرحمن طارق بن مساعد السالم  متوسطة االمي  سعود بن عبدهللا بن جلوي بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

عبدالرحمن عبدالرحيم حامد 
 الغامدي

 الصف االول الثانوي صفوة الطليعة االهلية الثانوية بني    -إدارة تعليم الطائف 

عبدهللا بن عبدالرحمن عبدالرحمن 
ي 
 الحاف 

 الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض 

 متوسطة الشيخ عبدالعزيز بن باز لتحفيظ القرآن بني    -ادارة تعليم الخرج  عبدالرحمن عبدهللا جراد الصميدي
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

عبدالرحمن عبدالرحمن عثمان 
 العثمان

 متوسطة مسك العالمية بني    -إدارة تعليم الرياض 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدالرحمن عمر صالح الغصون
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  عبدالرحمن ماهر بن محمود الديب   الصف االول الثانوي الدولية -الظهران العالمية المتوسطة مدارس  بني    -ادارة تعليم الشر

عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن 
 الخيال

 بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة 
المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 )مقررات( 
 الصف االول الثانوي

 الصف االول الثانوي مقررات-معاذ بن جبل الثانوية  --االنتظاررجاء -- عبدالرحمن محمد محسن سهلي 

عبدالرحمن مروان عبدالرحمن 
 المعجل

قية   متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

عبدالرحمن مساعد بن تركي 
 العطيشان

قية   الصف االول الثانوي الدولية -الظهران العالمية الثانوية مدارس  بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية الملك فهد  بني    -ادارة تعليم الرياض  عبدالرحمن نايف بن سعد الغامدي

عبدالرحمن هشام بن عبدالرحمن 
 الشديد 

قية   الصف االول الثانوي ثانوية المنارات االهلية للبني   بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  عبدالرحمن هشام عبدالرحمن الغنام  متوسطة الجامعة االهلية بني    -إدارة تعليم الشر
الصف االول 
 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدالرحمن وليد نارص المقبل
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الصفة )مقررات( بني    -إدارة تعليم القنفذة  عبدالرحيم خرص  احمد المتحمي 

 الصف االول الثانوي قرطبة الثانوية األهلية بني    -إدارة تعليم جدة  عبدالرحيم فؤاد احمد النقلي 

 الصف االول الثانوي ثانوية الظهران  مقررات --رجاء االنتظار-- عبدالعزيز احمد عبدالرحمن كاتب

 الصف االول الثانوي مقررات-معاذ بن جبل الثانوية  بني    -إدارة تعليم جازان  عبدالعزيز احمد علي ابوطالب 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية بني    بني    -إدارة تعليم األحساء  عبدالعزيز أحمد بن حسي   الخرس

ي 
 االوس المتوسطة االهلية  بني    -ادارة تعليم المدينة المنورة  عبدالعزيز بندر عوض العوف 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي   قرطبة المتوسطة األهلية بني    -إدارة تعليم جدة  عبدالعزيز تركي بن فرج اليونر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  متوسطة شعبة بن عياش لتحفيظ القرآن الكريم بني    -ادارة تعليم رجال ألمع  عبدالعزيز حسن عيش عسي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي   متوسطة عبدهللا بن حبيب لتحفيظ القرآن الكريم بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدالعزيز خالد ابراهيم العجاجر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

بن عبدالعزيز عبدالعزيز خالد 
 العبدالرحيم

 بني    -ادارة تعليم القصيم 
يدة  مجمع األمي  فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبي   بير

 )القسم المتوسط( 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 يزيد بن عبد الملك المتوسطة  بني    -إدارة تعليم الطائف  عبدالعزيز خالد علي القرىسر

الصف االول 
 المتوسط 

ي عبدالعزيز سامي 
ي األهلية الثانوية بني    -إدارة تعليم الطائف  عبدالرحمن الثبيب 

 الصف االول الثانوي الشاف 

 األمي  محمد بن نارص المتوسطة  بني    -إدارة تعليم جازان  عبدالعزيز سهيل بن وىلي مغفوري
الصف الثالث 
 المتوسط 

عبدالعزيز عادل بن محمدصابر 
كي 
 الي 

 متوسطة ابن البيطار بني    -ادارة تعليم ينبع 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  الصف االول الثانوي طيبة بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدالعزيز عايد معزي العي  

قية  عبدالعزيز عبدهللا بن سليمان الزامل  الصف االول الثانوي ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر

ي قية  عبدالعزيز عبدهللا سعد المطي   الصف االول الثانوي مدارس رواد الخليج العالمية بني    -إدارة تعليم الشر

عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز 
 العبدالكريم

 متوسطة الفرسان األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية إدارة  عبدالعزيز علي سعيد الوادعي   متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالجبيل بني    -تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدالعزيز عمر حميدان الصاعدي   لتحفيظ القرآن الكريممتوسطة اإلمام القرطبر
الصف االول 
 المتوسط 

ي  الصف االول الثانوي مقررات -بكة الثانوية للموهوبي    بني    -ادارة تعليم مكة المكرمة  عبدالعزيز عناد فواز العمي 

 الثانويالصف االول  ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدالعزيز فهد بن رياض الشمري

عبدالعزيز فهد بن عبدالعزيز 
 السويكت

 الصف االول الثانوي ثانوية موىس بن نصي   بني    -إدارة تعليم الرياض 

 متوسطة ابن البيطار بني    -إدارة تعليم ينبع  عبدالعزيز فهد عبدالعزيز المصباجي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 األندلس األهلية المتوسطة  بني    -الطائف ادارة تعليم  عبدالعزيز فواز عبدالعزيز العمرى
الصف االول 
 المتوسط 

ي   الخندق المتوسطة االهلية  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدالعزيز ماجد بن محمد الحرنر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
قية  عبدالعزيز ماجد حمود القريشر هلية بني    -إدارة تعليم الشر

ٔ
 مدارس الظهران اال

الثالث الصف 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الفرسان األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدالعزيز محمد ابراهيم الفريــــح

عبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز 
 الرويشدي 

ة   متوسطة ابن صالح بني    -إدارة تعليم عني  
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -تعليم الرياض إدارة  عبدالعزيز محمد علي الحقبان 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي نظام المقررات  -ثانوية المتقدمة األهلية  بني    -ادارة تعليم الرياض  عبدالعزيز ممدوح عبدالعزيز العويد

عبدالعزيز منصور عبدالعزيز 
 العجالن

 الصف االول الثانوي نظام المقررات  -التعاون  -ثانوية المنهل األهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض 

 الصف االول الثانوي نظام المقررات  -ثانوية التعلم الذكي األهلية  بني    -ادارة تعليم الرياض  عبدالعزيز موىس عبدهللا العبدالعزيز

قية  عبدالعزيز نعمان احمد المحمدي   متوسطة الخليج بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي بن مأمون خالدى
 الصف االول الثانوي مقررات -بكة الثانوية للموهوبي    بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  عبدالعزيز هان 

قية  عبدالعزيز يحب  عبدالرزاق الهاشمي   متوسطة المنارات االهلية بالخير  بني    -إدارة تعليم الشر
ي الصف 

الثان 
 المتوسط 

ي  ي حسي   هادي العواجر
 الصف االول الثانوي ثانوية طيبة )مقررات(  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدالغب 

 متوسطة الشيخ عبد العزيز بن باز بني    -إدارة تعليم محايل عسي   عبدالكريم حسن بن علي الغامدي
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 عمرو بن امية المتوسطة بني    -إدارة تعليم جدة  بليلهعبدالكريم زهي  صالح 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  عبدالكريم عبدهللا بن سالم السالم  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

عبدهللا ابراهيم بن عبدالكريم 
 العبدالكريم

 متوسطة التعلم الذكي األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  عبدهللا احمد بن عبدهللا ابو حسون  االول الثانويالصف  ثانوية دار العلوم مقررات  بني    -ادارة تعليم الشر

 دوىل -متوسطة الكفاح   بني    -إدارة تعليم األحساء  عبدهللا احمد بن محمد الفالح 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
نيس المتوسطة بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  عبدهللا احمد بن محمد اليمان 

ُ
 عبدهللا بن أ

الصف االول 
 المتوسط 

عبدهللا احمد سعيد الدهيشي  
 المالكي 

 الصف االول الثانوي    

 الصف االول الثانوي الزهراوي ) نظام مقررات ( بني    -ادارة تعليم جدة  عبدهللا احمد عبدهللا باهامل 

ف  الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا احمد عبيد بالشر

ف عبدهللا   االبناء بقاعدة الملك فيصل البحرية االبتدائية بني    -ادارة تعليم جدة  البلويعبدهللا ارسر
الصف السادس 

ي 
 االبتدان 

 متوسطة الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا انس عبدهللا السلمان 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي المنصورة  -ثانوية الرواد األهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا أمي   عبدهللا العفاري

 الصف االول الثانوي منارة المدينة المنورة الثانوية االهلية بني    -ادارة تعليم المدينة المنورة  عبدهللا جميل جعفر الشنقيظي 

 متوسطة العمران بني    -إدارة تعليم األحساء  عبدهللا حبيب بن عبدهللا الصالح
الثالث الصف 

 المتوسط 

ي 
قية  عبدهللا حسن بن جمعان الزهران   الصف االول الثانوي ثانوية الخير  بني    -ادارة تعليم الشر

قية  عبدهللا حسن بن عبدهللا العباد قية العالمية المتوسطة بني    -ادارة تعليم الشر  مدارس منارات الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

عبدهللا حسي   بن عبدهللا آل 
 عبدرب الرضا 

قية   الصف االول الثانوي ثانوية التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

ي  الصف االول الثانوي االزدهار  -ثانوية الرواد األهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا حسي   زيد الكثي 

ي 
 الحجاجمتوسطة شعبة بن  بني    -إدارة تعليم عسي   عبدهللا حسي   سعيد القحطان 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الرواد العالمية بني    -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا حمد عبدهللا المنيع 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ابن خلدون )نظام المقررات( بني    -ادارة تعليم جدة  عبدهللا خالد حميد النمري 

ي 
 الصف االول الثانوي الخوارزمي الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  عبدهللا خالد عبدهللا القحطان 

 متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بني    -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا خالد محمد العديلي 
الصف الثالث 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  خلوفه بن محمد االحمري عبدهللا   متوسطة المشكاة االهلية  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي   الفيصلية المتوسطة بني    -إدارة تعليم جدة  عبدهللا دخيل هللا نافع الحرنر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 األعل المتوسطةالقيم  بني    -إدارة تعليم الطائف  عبدهللا راشد بن عبدهللا الربيعي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الفالح األهلية بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  عبدهللا زامل جميل مراد
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مجمع االمي  سلطان الثانوي بني    -إدارة تعليم جدة  عبدهللا زهي  صالح بليله

 متوسطة عبل بني    -إدارة تعليم عسي   الشهري عبدهللا سامي عبدهللا 
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي االجيال المتطورة الثانوية العالمية بني    -إدارة تعليم جدة  عبدهللا سمي  عبدهللا نوح 

 األهليةمتوسطة التعلم النموذجية  بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا ظافر عبدهللا الشهري 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
ة  عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الحريق   الصف االول الثانوي نظام مقررات -ثانوية محمد الحمد الشبيلي  بني    -إدارة تعليم عني  

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا السليم 
 الملحم

 متوسطة رؤية المستقبل  األهلية بني    -إدارة تعليم األحساء 
الثالث الصف 

 المتوسط 

ي هالل العسكري --رجاء االنتظار-- عبدهللا عبدالكريم عبدهللا السبيل  متوسطة أنر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الخندق األهلية )مقررات( بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدهللا عدنان موىس مليباري

قية إدارة  عبدهللا علي سعيد الوادعي   متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالجبيل بني    -تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي عبدالعزيزبن باز بني    -إدارة تعليم نجران  عبدهللا علي محمد ال صالح 

 االول الثانويالصف  ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا علي محمد الحماد 

قية  عبدهللا عوض احمد الشهري   متوسطة نجد بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
ي وقاص بني    -إدارة تعليم ينبع  عبدهللا عياد ربيع الجهب   متوسطة سعد بن انر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي األرقم المتوسطة بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  عبدهللا عياد عيد العصيم  األرقم بن أنر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة عمي  بن سعد بالخميس بني    -إدارة تعليم عسي   عبدهللا فواز محمد الشهري 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 مقررات -بكة الثانوية للموهوبي    بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  عبدهللا فيصل بن محمد هزازى
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة السمح بن مالك بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا فيصل عبدهللا اليحب  
الصف الثالث 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطةعتاب بن اسيد  بني    -ادارة تعليم جدة  عبدهللا فيصل غنيم السلمي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  الصف االول الثانوي نظام مقررات -ثانوية الملك سعود  بني    -إدارة تعليم الحدود الشمالية  عبدهللا ماجد عبدهللا العي  

قية  عبدهللا مازن بن عبدهللا الوزان   االول الثانويالصف  الدولية -مدارس الظهران العالمية الثانوية  بني    -إدارة تعليم الشر

 فصول دولية -متوسطة األنجال  األهلية  بني    -إدارة تعليم األحساء  عبدهللا محمد بن احمد المبارك 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة االحساء بني    -إدارة تعليم األحساء  عبدهللا محمد بن عبدهللا الرفيعي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي عبدهللا محمد بن مصطق  
قية  السودان   الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
 الصف االول الثانوي الملك عبدالعزيز األهلية النموذجية الثانوية بني    -إدارة تعليم تبوك  عبدهللا محمد جارهللا القحطان 

ي 
 الصف االول الثانوي األندلس األهلية الثانوية بني    -الطائف إدارة تعليم  عبدهللا محمد عائض القحطان 

 الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا محمود محمد مجلد 

 الصف االول الثانوي ابن خلدون الثانوية بني    -إدارة تعليم جدة  عبدهللا مهراب عبدهللا دىلي 

 الصف االول الثانوي دار الذكر الثانوية االهلية بني    -إدارة تعليم جدة  عبدهللا نارص عبدهللا الشهري 

ي خشيم
 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -ادارة تعليم ينبع  عبدهللا هيثم بن وصق 

قية  عبدهللا يارس ابن احمد العمري  قية العالمية الثانوية بني    -ادارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي مدارس منارات الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح االهلية مقررات بني    -إدارة تعليم األحساء  عبدهللا يوسف بن احمد الرفيعي 

قية  عبدالمجيد خالد بن حسن الخرص    متوسطة االعتصام األهلية بني    -ادارة تعليم الشر
الثالث الصف 

 المتوسط 

عبدالمجيد سلطان بن بخيت 
ي 
 الزهران 

 الصف االول الثانوي ثانوية المندق  بني    -إدارة تعليم الباحة 

عبدالمجيد محمد عبدالرحمن 
 ابوعرب 

 الصف االول الثانوي مقررات-معاذ بن جبل الثانوية  بني    -ادارة تعليم جازان 

ي 
 قرطبة المتوسطة األهلية بني    -تعليم جدة إدارة  عبدالمجيد محمد ملهي العريق 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي فيفاء الثانوية بني    -إدارة تعليم صبيا  عبدالمجيد موىس احمد الفيق 

عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز 
 فوزي

 دمج برصي -ابن كثي  المتوسطة  بني    -إدارة تعليم جدة 
الصف الثالث 
 المتوسط 

عبدالمحسن حسي   بن عبدالمحسن 
 الشايب 

قية   الصف االول الثانوي ثانوية مجمع ابن القيم التعليمي  بني    -إدارة تعليم الشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي ثانوية الملك عبدهللا بن عبدالعزيز )تطوير( بني    -ادارة تعليم القنفذة  عبدالمحسن عباس علي الزيلعي 

عبدالمحسن عبدهللا عبدالمحسن 
 الماض  

 متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بني    -إدارة تعليم الرياض 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي الزاير
قية  عبدالمحسن معن بن هان  امج  بني    -إدارة تعليم الشر  العالمية المتوسطةمدارس الير

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  عبدالملك حسن عبدهللا باعبيد

يده قية  عبدالملك حمود عيش الشر  الثانويالصف االول  ثانوية الملك عبدهللا بن عبدالعزيز مقررات بني    -ادارة تعليم الشر

 المتوسطة -حسان بن ثابت  بني    -ادارة تعليم الجوف  عبدالملك طارش مسلم الشمري 
الصف الثالث 
 المتوسط 

عبدالملك عارف بن عبداللطيف 
 الحمام 

 الصف االول الثانوي ثانوية اإلمام جعفر الصادق  بني    -ادارة تعليم األحساء 

ي   بني    -القصيم إدارة تعليم  عبدالملك فهد مسلم الغرانر
يدة  مجمع األمي  فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبي   بير

 )القسم المتوسط( 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
قية  عبدالملك محمد علي الزهران   الصف االول الثانوي ثانوية ام القرى بني    -ادارة تعليم الشر

 المتوسطة األهليةدار الرواد  بني    -إدارة تعليم جدة  عبدالملك محمد علي الغامدي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  عبدالملك مروان بن كمال بخاري 

 الصف االول الثانوي الثانوية -أندلس الجوف األهلية  بني    -إدارة تعليم الجوف  عبدالملك ممدوح عقالء الكريــــع

قية  عبدالهادي مبارك بن محمد المري   الصف االول الثانوي ثانوية الظهران  مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  عبدالوهاب بدر عبدهللا التويجري

 البلد األمي   للموهوبي   المتوسطة  بني    -المكرمة إدارة تعليم مكة  عبدالوهاب وليد احمد االنصاري 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 عويم بن ساعدة المتوسطة بني    -ادارة تعليم مكة المكرمة  عبيد محمد بن عبيد العصيم
الصف الثالث 
 المتوسط 

ة  عبي  سعود حمد الخلف ة بنات -إدارة تعليم عني    المتوسطة االوىل بمحافظة عني  
ي الصف 

الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الحقو بنات -ادارة تعليم صبيا  عبي  موىس محمد حقوي

 السقيد المتوسطة  بني    -إدارة تعليم جازان  عثمان محمد عثمان مهدي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -الثانوية الثانية  بنات -إدارة تعليم الرس  عروب عبدهللا كهف العمري 

ي 
 الصف االول الثانوي الفرقان األهلية بالحمراء بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  عزام بندر بن عايض الحارن 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 بني    -ادارة تعليم القصيم  عزام محمد عبدالعزيز الفوزان
يدة  مجمع األمي  فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبي   بير

 )القسم الثانوي(
 الصف االول الثانوي

ي 
 
 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  عزام نواف مرزوق الروف

الصف الثالث 
 المتوسط 

 االول الثانويالصف  ثانوية منارات جدة بنات -ادارة تعليم جدة  عزوف حسن علوى باعقيل

 الصف االول الثانوي ثانوية الكون العالمية بنات -إدارة تعليم جدة  عزوف علي عبدهللا البقمي 

 األندلس المتوسطة العالمية  بني    -ادارة تعليم جدة  عصام عبدالكريم عصام الطيار
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي األهلية الثانوية بني    -إدارة تعليم الطائف  عصام عماد عبدالرحمن باقارش 
 
 الصف االول الثانوي الشاف

ي   بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  عصام يوسف هليل الحرنر
المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 )مقررات( 
 الصف االول الثانوي

قية  عقيلة عبدهللا بن محمود آل يوسف  الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بصفوى بنات -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الرواد األهلية ) االزدهار (  بنات -إدارة تعليم الرياض  عال احمد عبدهللا القناص 

قية  عال احمد عبدهللا المطلق   الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بعنك بنات -ادارة تعليم الشر

ي عالء   الصف االول الثانوي الواصلي الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  احمد محمد معتبر

قية  عالء عقيل بن احمد الشخص  الصف االول الثانوي مدارس رواد الخليج العالمية بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
 االول الثانويالصف  الفيصلية الثانوية بني    -إدارة تعليم جدة  علوي أحمد بن عيدروس الحبشر

قية  علوي عدنان بن احمد آل حسن  متوسطة صفوى بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  علي احمد بن ياسي   السلمان   متوسطة التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوييةدحيقة  بني    -إدارة تعليم جازان  علي احمد علي حكمي 

قية  علي أحمد بن عبدهللا آل غزوي  متوسطة الخط االهلية بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  قية  علي باسم بن نديم الجنونر  متوسطة مؤتة بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 دار الثقافة المتوسطة األهلية بني    -إدارة تعليم جدة  علي بندر صالح الغامدي
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح االهلية مقررات بني    -ادارة تعليم األحساء  علي جابر بن حسي   العباد

ي 
 الصف االول الثانوي ابن حيان الثانوية بني    -إدارة تعليم ينبع  علي حامد حمد الجهب 
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 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية بني    -إدارة تعليم الرياض  علي حبيب بن عبدالمحسن الصالح

قية  علي حسن بن عمران آل عمران  القيم التعليمي متوسطة مجمع ابن  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي االنجال  بني    -ادارة تعليم األحساء  علي حسي   بن صالح المشعل

 بن علي الجباره
قية  علي حسي    متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر

الصف الثالث 
 المتوسط 

 بن علي الخلف
قية  علي حسي    متوسطة ابن المظفر بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 بن علي العباد
 متوسطة الكفاح األهلية بني    -إدارة تعليم األحساء  علي حسي  

الصف الثالث 
 المتوسط 

 بن علي آل خلف
قية  علي حسي    الصف االول الثانوي ثانوية دار العلوم بني    -ادارة تعليم الشر

قية  حسي   طاهر آل ابراهيمعلي   متوسطة الهدى  بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح االهلية مقررات بني    -إدارة تعليم األحساء  علي حسي   عبدهللا الجنونر

ي 
 المتوسطة بالمجاردة ابن القيم  بني    -إدارة تعليم محايل عسي   علي حسي   عبدهللا القرن 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 علي الحسي   
 الصف االول الثانوي ثانوية صقر الجزيرة بني    -إدارة تعليم األحساء  علي حسي  

 متوسطة ابن البيطار بني    -إدارة تعليم ينبع  علي خالد بن علي الغامدي
الصف االول 
 المتوسط 

قية ادارة تعليم  علي رامي بن هاشم الساده  الدولية -مدارس الظهران العالمية المتوسطة  بني    -الشر
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية مجمع حمد بن محمد الجير التعليمي  بني    -ادارة تعليم األحساء  علي سعيد بن احمد الحرير

ي   الصف االول الثانوي المقررات(االقىص األهلية )نظام  بني    -ادارة تعليم جدة  علي شامي علي السمي 

قية  علي عايش بن محمد بن درع  متوسطة الخليج بالجبيل بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  علي عباس بن علي الفرج  الصف االول الثانوي مدارس رواد الخليج العالمية بني    -إدارة تعليم الشر

 بني    -تعليم القصيم إدارة  علي عبدالعزيز علي الغنام
يدة  مجمع األمي  فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبي   بير

 )القسم الثانوي(
 الصف االول الثانوي

ي الرمضان
قية  علي عبدهللا بن راض   الصف االول الثانوي ثانوية التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

 التعاون -متوسطة المنهل االهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض  علي عبدهللا علي الحسي   
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  علي عماد علي الشايع   الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي داوود بني    -إدارة تعليم األحساء  حسي   الموىسعلي عيش بن   الصف االول الثانوي ثانوية أنر

قية  علي غازى عل الشاذىل  متوسطة المنارات االهلية بالخير  بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي األهليةثانوية التعلم النموذجية  بني    -إدارة تعليم الرياض  علي فيصل علي القحطان 

 زيد بن حارثة بني    -ادارة تعليم األحساء  علي محمد بن صالح السماعيل
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية العمران بني    -ادارة تعليم األحساء  علي محمد بن عبدهللا العباد

 الصف االول الثانوي الخوارزمي الثانوية --رجاء االنتظار-- علي محمد حسي   بكري

 الصف االول الثانوي     علي محمد عل الغامدي

قية  علي محمد علي الحسن  متوسطة سيهات بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
قية  علي محمد علي القحطان   الصف االول الثانوي مقرراتثانوية المنارات األهلية بالخير ـ  بني    -إدارة تعليم الشر

قية  علي وجيه بن ابراهيم الصفوان    الصف االول الثانوي ثانوية دار العلوم مقررات  بني    -إدارة تعليم الشر

قية  علي يارس بن عبدهللا المبارك  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

قية  علي القريشر علي يوسف بن  هلية بني    -إدارة تعليم الشر
ٔ
 مدارس الظهران اال

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح االهلية مقررات بني    -ادارة تعليم األحساء  علي يوسف بن محمد العبدالسالم

ي 
 البيطارمتوسطة ابن  بني    -إدارة تعليم ينبع  عماد عبدالعزيز مبارك الجهب 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي   بني    -إدارة تعليم القصيم  عماد علي بن حليفان الحرنر
يدة  مجمع األمي  فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبي   بير

 )القسم المتوسط( 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الثانويالصف االول  ثانوية القرين بني    -ادارة تعليم األحساء  عمار حسن بن علي المطاوعه

ي   المرحلة المتوسطة  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  عمار عادل بن عامر الخطانر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 األقىص المتوسطة األهلية بني    -ادارة تعليم جدة  عمار لؤي عبدالعزيز عشر 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي عمار ممدوح   متوسطة ابن البيطار بني    -إدارة تعليم ينبع  سعود الحرنر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن النفيس  بني    -إدارة تعليم ينبع  عمار نارص بن عبدهللا الهوسه 

قية  عمار وائل عمر بوسعيد   الصف االول الثانوي ثانوية نور اإلسالم األهلية بني    -إدارة تعليم الشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  عمار يارس بن رشيد سنبل   متوسطة المنارات االهلية بالخير  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  عمر ابراهيم بن ربيع الشمري  الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -إدارة تعليم الشر

 بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  عمر المختار محمد بلول 
المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 )مقررات( 
 الصف االول الثانوي

 األهلية األندلس المتوسطة  بني    -إدارة تعليم جدة  عمر حسن سليمان الزبيدي
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -بكة الثانوية للموهوبي    بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  عمر سليمان عمر الشيناوي 

 بن علي الثانوية مقررات بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  عمر صالح عمر بارقبه 
 الصف االول الثانوي الحسي  

ي عمر صنهات جهز  ي  بني    -إدارة تعليم الرياض  العتيبر ي بكر بن العرنر  الصف االول الثانوي ثانوية أنر

ي  الصف االول الثانوي ثانوية الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  عمر عبدالرزاق عوض العي  

ي 
 الصف االول الثانوي لمرحلة الثانوية )مقررات(ا -مدارس الحياة األهلية  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  عمر علي ابراهيم الزهران 

ي   الصف االول الثانوي ثانوية عبدالعزيز بن باز بني    -إدارة تعليم الرياض  عمر عيش عبدهللا الحرنر

قية  عمر غازى عل الشاذىل   متوسطة المنارات االهلية بالخير  بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  براهيم الجلعودعمر فهد 
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  عمر فهد غالب العمري   الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
 الصف االول الثانوي الخندق األهلية بني    -المنورة ادارة تعليم المدينة  عمر محمد بن مطر الزهران 

 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  عمر محمد عبدالعزيز العوين
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  عمرو يوسف ضاوي المجنون 

هللا   الصف االول الثانوي الثانوية السابعة والثالثون بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  عهد يوسف صدقه خي 

ي 
 متوسطة دوحة الجزيرة بنات -إدارة تعليم جدة  عيشة لؤي عبدالرازق القبان 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية سارة آل الشيخ بنات -إدارة تعليم الطائف  غادة ابراهيم اسعد الفيق 

 الصف االول الثانوي ثانوية حاكمة أبو عريش بنات -ادارة تعليم جازان  غادة احمد يحب  دراج 

 متوسطة تحفيظ القرآن السادسة بنات -ادارة تعليم جدة  غاده حسن علي الصبحي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة سالمة الدراج  بنات -ادارة تعليم جازان  غاده خالد عيد المسعودي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
ة نورة  بنات -إدارة تعليم الرياض  غاده عبدهللا بن عبدالعزيز الحسيب   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية جامعة األمي 

 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  غالية عصام بن ابوالخي  سمارن

 متوسطة منارات الرياض األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  غالية عقيل بن احمد الشايب
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي هللا عنها للموهوبات  بنات -ادارة تعليم القصيم  عبدهللا سليمان الحصان غاليه 
 الصف االول الثانوي القسم الثانوي-أم المؤمني   عائشة رض 

 متوسطة التعلم الذكي األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  غانم بدر بن احمد الغانم
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -تعليم مكة المكرمة ادارة  غدي ماهر سليمان منشر

 المتوسطة األوىل بالرميلة  بنات -إدارة تعليم األحساء  غدير عبدالحميد ابن عبدهللا الحمد
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  غدير فوزى عل الغامدي  الصف االول الثانوي الفيصلية اإلسالمية بالخير )مقررات(ثانوية مدارس  بنات -ادارة تعليم الشر

ز بنات -ادارة تعليم األحساء  غدير كاظم بن يونس ابوحسن  الصف االول الثانوي الثانوية السادسة بالمير

 متوسطة المعرفة االهلية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  غزل سام ابن عبدالرحمن عرب
الثالث الصف 

 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية المنارات العالمية  بنات -ادارة تعليم جدة  غزل عبدهللا محمدجميل افتاب

 بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  غسان ادريس بن عبدهللا فالته
المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 )مقررات( 
 الثانويالصف االول 

غسان حامد عبدالرؤوف 
 محمدصالح

 دار الفكر المتوسطة مسار دوىلي  بني    -ادارة تعليم جدة 
الصف االول 
 المتوسط 

ي  عية المتوسطة االهلية بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  غسان سامي بن عليان الحرنر  العلوم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الملك فهد المتوسطة  بني    -ادارة تعليم جدة  غسان صالح ابن ابراهيم مرزوق
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح االهلية مقررات بني    -إدارة تعليم األحساء  غسان عل بن عبدهللا النارص

ي 
قية  غسان محمد علي القحطان   الصف االول الثانوي مقرراتثانوية المنارات األهلية بالخير ـ  بني    -إدارة تعليم الشر

ي   الصف االول الثانوي ثانوية الضياء بني    -ادارة تعليم القصيم  غسان منصور بن نايف الحرنر

 بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  غفران هاشم خالد الرفاعي 
المرحلة  -القسم العالمي  -مدارس منارات المدينة األهلية 
 االبتدائية

 الثانويالصف االول 

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  غال جابر سالم الفيق 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  غال حسي   راشد ال هتيله ون بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي الثانوية العشر

ي  201المتوسطة الحادية بعد المئتي    بنات -إدارة تعليم الرياض  غال خالد عثمان الثمي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي هللا عنها للموهوبات  بنات -إدارة تعليم القصيم  غال عبدهللا بن سليمان التويجري
 الصف االول الثانوي القسم الثانوي-أم المؤمني   عائشة رض 

ي عريش بنات -إدارة تعليم جازان  غال عبده ظافر حكمي   متوسطة تحفيظ القران بانر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  الصف االول الثانوي ثانوية دار الفرح بنات -إدارة تعليم جدة  غال عطيه عتيق السمي 

ي  الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -المكرمة ادارة تعليم مكة  غال محمد بن جير المطي 

ي 
قية  غال محمد بن جمعان الزهران   الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الجامعة بالخير  بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي التعليمي القسم الثانوي مقرراتمجمع نوره الجير  بنات -ادارة تعليم األحساء  غال هشام بن ابراهيم الجغيمان

قية  غالء أحمد محمد الوادعي   الصف االول الثانوي ثاوية أم الصديق )سلم بنت صخر ( بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر

قية  غالء عل محمد حنتول  الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة بالخير  بنات -إدارة تعليم الشر

ي حزام العازمي 
 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالمجمعة بنات -إدارة تعليم المجمعة  غنيمه الف 

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  غيداء تركي بن راشد البكر

ز بنات -إدارة تعليم األحساء  غيداء سلمان بن صالح السالمي     الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة بالمير

 الصف االول الثانوي ثانوية الخنساء بنات -إدارة تعليم القصيم  غيداء عثمان بن محمد الشومر

 الصف االول الثانوي ثانوية غراس األخالق االهلية مقررات بنات -إدارة تعليم الرياض  غيداء عوض عبدهللا الشهري 

ي غيداء محسن 
 متوسطة ضمد الثانية بنات -ادارة تعليم صبيا  احمد ريان 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 المتوسطة الخامسة بتبوك  بنات -إدارة تعليم تبوك  فاديه بنيان مرزوق العطوي
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي النموذجية األهليةثانوية التعلم  بني    -إدارة تعليم الرياض  فارس ابراهيم عبدالرحمن الفردوس

قية  فارس احمد بن علي العباد  الصف االول الثانوي مدارس رواد الخليج العالمية بني    -إدارة تعليم الشر

قية  فارس احمد بن محمد الغامدي  الصف االول الثانوي ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -ادارة تعليم الشر

قية  فارس أسامه محمد قدوره  متوسطة ابن المظفر بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي  الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  فارس سعد برجس العي  

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -بكة الثانوية للموهوبي    بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  فارس سعيد احمد الزهران 

 متوسطة الفكر األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  فارس ظافر شاهر الشهري 
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الفالح األهلية بني    -تعليم مكة المكرمة ادارة  فارس عبدهللا سعد الشيح

 الصف االول الثانوي ثانوية طارق بن زياد بني    -ادارة تعليم األحساء  فارس عبدهللا يوسف بوحليقه

 الثانويالصف االول  ثانوية الكفاح االهلية مقررات بني    -إدارة تعليم األحساء  فارس علي بن منصور العلي 

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  فارس فؤاد عيد الجهب 

ي 
 الصف االول الثانوي رياض الصالحي   األهلية الثانوية بني    -إدارة تعليم تبوك  فارس ماجد مطر الزهران 

 االمي  سلطان المتوسط مجمع  بني    -إدارة تعليم جدة  فارس محمد علي نهاري
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي     فارس محمد عمر بابصيل 

 الصف االول الثانوي مدارس منارات تبوك األهلية للمرحلة الثانوية بني    -ادارة تعليم تبوك  فارس موىس علي البلوي

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية المندق  بني    -ادارة تعليم الباحة  فارس يحي بن رساج الزهران 

قية  فاطمة احمد حسي   السنان  متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام بنات -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  فاطمة حسن بن علي آل رمضان  الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة بسيهات بنات -إدارة تعليم الشر

قية  حسي   بن قاسم آل هاللفاطمة  ( بنات -ادارة تعليم الشر نامج الدوىلي  الصف االول الثانوي مدارس الظهران الثانوية االهلية )الير

ي 
قية  فاطمة خالد بن جعفر السيهان   المتوسطة الرابعة بسيهات بنات -إدارة تعليم الشر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية إدارة تعليم  فاطمة خالد بن سعدي العسبلي   بنات -الشر
متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  

 للبنات

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  فاطمة خالد بن عبدالكريم تركستان 

باري قية إدارة  فاطمة رضا بن أحمد الير  الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالقديح بنات -تعليم الشر

ي   الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية لنظام المقررات  بنات -ادارة تعليم األحساء  فاطمة علي احمد الححر

قية  فاطمة فراس بن عبدهللا آل فردان  الصف االول الثانوي بالربيعيةالثانوية األوىل  بنات -إدارة تعليم الشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  فاطمة مبارك بن احمد آل مبارك   رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام  بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 بنات -ادارة تعليم األحساء  فاطمة محمد بن سلمان العلي 
المتوسطة دوىلي  –مدارس أكاديمية الكفاح األهلية للتعليم 

 )بنات(

الصف الثالث 
 المتوسط 

بية األهلية بنات -ادارة تعليم الرياض  فاطمة محمد محمد بن محمد   متوسطة الي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  فاطمة مصطق  احمد المسباح   المتوسطة الثانية بالقطيف بنات -إدارة تعليم الشر
الصف االول 
 المتوسط 

قية  فاطمة يارس بن عبدهللا آل داؤود  الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية للبنات بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر

قية  فاطمه احمد بن عبدهللا آل سواد  الصف االول الثانوي موذجية األهلية للبنات بالدمامثانوية مدارس الحصان الن بنات -إدارة تعليم الشر

قية  فاطمه احمد بن محمد المليباري  بنات -إدارة تعليم الشر
متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  

 للبنات

الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  فاطمه أحمد بن محمد متمبك ون بالدمامالمتوسطة  بنات -إدارة تعليم الشر  السابعة والعشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  فاطمه توفيق بن طاهر السبع  المتوسطة األوىل بسيهات  بنات -ادارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالرميلة بنات -ادارة تعليم األحساء  فاطمه حسن بن علي الجزيري

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالفضول بنات -ادارة تعليم األحساء  صالح المزراقفاطمه حسي   بن 

قية  فاطمه حسي   بن عبدهللا العباد  الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة عشر بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر

 بن علي العيثان
 الصف االول الثانوي االنجال األهليةثانوية  بنات -ادارة تعليم األحساء  فاطمه حسي  

 الصف االول الثانوي نظام المقررات الثانوي بصبيا  بنات -إدارة تعليم صبيا  فاطمه حمود ابراهيم صائم

 الصف االول الثانوي نظام المقررات الثانوي بصبيا  بنات -إدارة تعليم صبيا  فاطمه سلطان احمد بحري

ز  بنات -إدارة تعليم األحساء  العامرفاطمه عامر بن احمد   المتوسطة األوىل بالمير
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
قية  فاطمه عايض محمد القحطان   الصف االول الثانوي مقررات( -الثانوية الثانية بالظهران)تطوير بنات -إدارة تعليم الشر

فاطمه عبدالكريم بن عبدهللا 
 المرزوق 

قية   الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة عشر بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر

ي 
ة بتبوك  بنات -ادارة تعليم تبوك  فاطمه علي ابن عقيالن القرن   المتوسطة العارسر

الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  فاطمه علي بن ابراهيم الجامع نامج  بنات -إدارة تعليم الشر (مدارس الظهران الثانوية االهلية )الير  الصف االول الثانوي الدوىلي

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالمنصورة  بنات -إدارة تعليم األحساء  فاطمه علي بن ابراهيم النجيدي

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية إدارة تعليم  فاطمه علي بن عبدهللا السلمان   الصف االول الثانوي بغرب الدمام-ثانوية التهذيب األهلية للبنات بنات -الشر

 المتوسطة السادسة  بالهفوف  بنات -إدارة تعليم األحساء  فاطمه ماهر بن صالح النويحل
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي األهلية لنظام المقررات ثانوية الكفاح  بنات -إدارة تعليم األحساء  فاطمه محمد عبدرب الحسي   اللويم

 46المتوسطة السادسة واألربعون  بنات -ادارة تعليم الرياض  فاطمه مشاري محمد المشاري 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ان  الصف االول الثانوي الثانوية االوىل بالقرين بنات -إدارة تعليم األحساء  فاطمه معتوق بن نارص الجير

 متوسطة األنجال األهلية بنات -إدارة تعليم األحساء  ميثم بن صادق العيثانفاطمه 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي بن محمد المطوع
 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالكالبية بنات -ادارة تعليم األحساء  فاطمه هان 

 الصف االول الثانوي ثانوية االنجال األهلية بنات -إدارة تعليم األحساء  فاطمه يوسف بن احمد البويدي

ي   الصف االول الثانوي المحافظه األهلية الثانوية بني    -إدارة تعليم حفر الباطن  فالح بدر فالح العتيبر

ي 
 العلم النافع المتوسطة بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  فاهد عبدهللا فاهد القحطان 

الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  فايز المعاويفايز محمد   الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

ي هللا عنها بنات -إدارة تعليم القصيم  فجر احمد بن عبدهللا السويل
 متوسطة أم المؤمني   عائشة رض 

الصف االول 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي -أبناء بتبوك  الثانوية األوىل- بنات -ادارة تعليم تبوك  فجر بدر سعد العتيبر

 فجر سالم صالح الصيعري
ورة   -إدارة التعليم بمحافظة رسر

 بنات
وره  المتوسطة الرابعه بشر

الصف االول 
 المتوسط 

 الثانويالصف االول  ثانوية االنجال األهلية بنات -ادارة تعليم األحساء  فجر سلمان بن محمدحسي   القطان

 الصف االول الثانوي 146الثانوية السادسة واألربعون بعد المائة  بنات -ادارة تعليم الرياض  فجر عبدهللا عبدالعزيز الجوهر

ي 
 الصف االول الثانوي نظام مقررات -الثانوية األوىل بخميس مشيط  بنات -إدارة تعليم عسي   فجر علي عائض القحطان 

 المتوسطة األوىل بالهفوف  بنات -ادارة تعليم األحساء  عبدهللا الحداد فجر محمد بن 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 المتوسطة الخامسة بنات -إدارة تعليم بيشة  فجر مساعد محمد الخثعمي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  االول الثانويالصف  الثانوية الحادية عشر بأبها بنات -إدارة تعليم عسي   فجر يحي عيشي عسي 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالرميلة بنات -إدارة تعليم األحساء  فجر يوسف بن احمد العلي 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

نيس المتوسطة بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  فراس سام بن معتوق الحازم
ُ
 عبدهللا بن أ

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية ابن خلدون األهلية الياسمي    بني    -ادارة تعليم الرياض  فراس عبدهللا بن سعيد القحطان 

 متوسطة عبدالعزيز العالمية / أمريكي  بني    -إدارة تعليم الرياض  فراس علي نارص الشايع
الصف االول 
 المتوسط 

 بني    -ادارة تعليم المدينة المنورة  فراس محمد جابر الشهري
المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 )مقررات( 
 الصف االول الثانوي

ي بن احمد المحمادي 
 الثانويالصف االول  مقررات -بكة الثانوية للموهوبي    بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  فراس هان 

فراس يوسف بن عبدالعزيز 
 السحيمي 

قية   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الظهران االهلية  بني    -إدارة تعليم الشر

ي  ة بحفرالباطن بنات -ادارة تعليم حفر الباطن  فرح احمد نومان العي    المتوسطة التاسعة عشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  فرح سعد بن محمد الهاجري  الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالنابية بنات -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة والخمسون بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  فرح فهد بن حسن جداوي

ي 
 األرطاوية متوسطة  بني    -ادارة تعليم المجمعة  فالح فهد بن عبدالمحسن الديحان 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية مدينة سلطان بني    -ادارة تعليم عسي   فهاد محمد بن وقيان القحطان 

قية  فهد ابراهيم بن حمد البطاط  متوسطة االعتصام األهلية بني    -ادارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي مجمع النور الثانوي بني    -تعليم جدة ادارة  فهد ابراهيم حمدان الجهب 

ي 
قية  فهد سعد بن سعيد القحطان   متوسطة الجامعة االهلية بني    -ادارة تعليم الشر

الصف الثالث 
 المتوسط 

 دار الفكر المتوسطة مسار دوىلي  بني    -إدارة تعليم جدة  فهد عبدالفتاح فهد خياط
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي فهد 
 متوسطة ابن البيطار بني    -ادارة تعليم ينبع  عبدالمحسن الف  الجهب 

الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية ابن المنذر بني    -إدارة تعليم الرياض  فهد عثمان ابن احمد الغامدي 

قية  فهد علي سعد الدورسي   الصف االول الثانوي الدولية -الثانوية مدارس الظهران العالمية  بني    -إدارة تعليم الشر

ي   بني    -ادارة تعليم المدينة المنورة  فهد فيصل بن نايف الحرنر
المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 )مقررات( 
 الصف االول الثانوي

 االول الثانويالصف  ثانوية غرناطة بني    -إدارة تعليم القريات  فهد كاتب بن فهد الرشيدي 

ي 
قية  فهد محمد بن سعيد القحطان   الصف االول الثانوي ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية إدارة تعليم  فهد محمد بن عبدالعزيز البابطي     متوسطة الفاروق بني    -الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  فهد محمد بن فهد الجميل  متوسطة المروج  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة السعودية بني    -ادارة تعليم الرياض  فهد محمد عبدهللا بن خني   
الصف الثالث 
 المتوسط 

 تحفيظ القران الكريم برابغ المتوسطة بني    -تعليم جدة ادارة  فهد محمد مبارك سباع 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  فهد منصور عبدهللا العجمي   متوسطة ابن المظفر بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
قية  فهد نارص سعيد الشهران   الصف االول الثانوي مقرراتثانوية المنارات األهلية بالخير ـ  بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  فهد نايف بن مهل الساعدي

ي 
ي ( لتحفيظ القرآن الكريم بنات -إدارة تعليم الرياض  فهده خالد عبدالرحمن العرجان   متوسطة الرواد األهلية ) الروانر

الصف االول 
 المتوسط 

ة  فواز علي نارص الباهلي   متوسطة ابن صالح بني    -إدارة تعليم عني  
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
ل الحسب  فواز ممدوح بن مني  

ي  العي  
قية   الصف االول الثانوي متوسطة المنارات االهلية بالخير  بني    -ادارة تعليم الشر

ي  المتوسطة الملك فهد  بني    -ادارة تعليم جدة  فوزي فواز فوزي عسي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
ي موىس سويلم الجهب 

 الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة بينبع البحر بنات -إدارة تعليم ينبع  ف 

 متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بني    -إدارة تعليم الرياض  فيصل ابراهيم فهد الشدي
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 متوسطة خالد العالمية بني    -تعليم الرياض إدارة  فيصل بدر محمدحسن حلوان 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ابن خلدون )نظام المقررات( بني    -ادارة تعليم جدة  فيصل حسن محمد بامصفر

ي  الثانويالصف االول  اشبيليا -ثانوية الرواد األهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض  فيصل حسي   عايد المطي 

قية  فيصل حسي   عبدرب الرسول سويد  الصف االول الثانوي الدولية -مدارس الظهران العالمية الثانوية  بني    -ادارة تعليم الشر

قية  فيصل خالد بن احمد الغامدي  متوسطة المنارات االهلية بالخير  بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي فيصل خالد عايض 
 متوسطة الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  الشهران 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  فيصل خلف جليل الحرنر

قية  فيصل دخيل دعيج الدخيل  بالخير متوسطة المنارات االهلية  بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي  الصف االول الثانوي اسامة بن زيد الثانوية بني    -ادارة تعليم تبوك  فيصل رجاء فرحان العي  

 االول الثانويالصف  ابن حزم بني    -إدارة تعليم ينبع  فيصل سعيد فيصل حمزه

 الصف االول الثانوي عتبة بن مسعود بني    -ادارة تعليم المدينة المنورة  فيصل سند بن رشيد الحرنر 

ي   متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  فيصل عبود خالد العتيبر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  فيصل عثمان صالح الصالح  الصف االول الثانوي متوسطة البسام األهلية بني    -ادارة تعليم الشر

ي  قية  فيصل فهد عبدالكريم البعيحر  الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  فيصل محمد بن حامد الغامدي

 الصف االول الثانوي     السعديفيصل محمد سعد 

قية  فيصل محمد سعيد بالحداد  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي مقررات-ثانوية الملك عبدالعزيز بني    -إدارة تعليم ينبع  فيصل محمد مشبب الشهري 

قية  العمريفيصل معال حامد   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الظهران االهلية  بني    -إدارة تعليم الشر

 االمي  سعود الفيصل المتوسطة بني    -إدارة تعليم جدة  فيصل مهراب عبدهللا دىلي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  قاسم حسي   بن جاسم الدبيشي   األهليةمتوسطة التهذيب  بني    -ادارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  قىص سمي  احمد االسدي 
المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 )مقررات( 
 الصف االول الثانوي

 األهلية المتوسطةتحفيظ القران الكريم  بني    -ادارة تعليم الطائف  قىصي عبداالله عبدالكريم السالمي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي االنجال  بني    -إدارة تعليم األحساء  قىصي مرتىص  بن جواد الحاجر

قية  قمر محمد بن سعيد الغامدي  بنات -إدارة تعليم الشر
ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  

 للبنات )مقررات(
 الثانويالصف االول 

قية  قنوت علي بن عبدهللا المحسن  الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بصفوى بنات -ادارة تعليم الشر

ي 
 متوسطة األنجال األهلية بنات -إدارة تعليم األحساء  كادي محمد بن شميس الحارن 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  كلثم خالد بن احمد الهاشمي   الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخير )مقررات( بنات -ادارة تعليم الشر

قية  كنده عبدالعزيز بن عبدهللا الفرج   رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام  بنات -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي آل نارص
قية  كوثر موىس بن رض   متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام بنات -ادارة تعليم الشر

الصف االول 
 المتوسط 

بية األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  الرا عبدالرحمن سعيد الغامدي  متوسطة الي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 المتوسطة الثانية و التسعون بنات -إدارة تعليم جدة  الرين ابراهيم ابن أحمد العمري
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية االندلس بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  المار خالد عبدهللا العمري 

 الصف االول الثانوي ثانوية البيان النموذجية نظام مقررات بنات -ادارة تعليم جدة  المار محسن ابراهيم جمبر 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرواد العالمية بنات -ادارة تعليم الرياض  النا ابراهيم صالح المحيميد

 المتوسطة األوىل بينبع الصناعية بنات -ادارة تعليم ينبع  النا احمد بن عبدالرحيم الغامدي
ي الصف 

الثان 
 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  النا عادل بن محمدياسي   ميمب  
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي -بتبوك  الثانوية الرابعة- بنات -ادارة تعليم تبوك  لبنه خالد علي الحرنر

ى األهلية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  عبداللطيف محمدلجي   احمد   الصف االول الثانوي ثانوية دار البشر

لجي   عبدالرحمن بن سعيد 
ي 
 القحطان 

 الصف االول الثانوي ثانوية األبناء الثانية بالقاعدة الجوية بنات -ادارة تعليم عسي  

 علي ابن سليم العمري
 الصف االول الثانوي الثانوية الثانية للبنات بمحايل بنات -تعليم محايل عسي  إدارة  لجي  

ي العالمية بنات -ادارة تعليم جدة  لجي   عماد عبدهللا دانش 
 الصف االول الثانوي ثانوية دارجب 

 الثانويالصف االول  الثانوية االوىل بالشعبة بنات -إدارة تعليم األحساء  لجي   محمد بن صالح الحسن

ي 
 مسار دوىلي  -متوسطة دوحة الجزيرة  بنات -إدارة تعليم جدة  لجينة عمر سليمان الجهب 

الصف الثالث 
 المتوسط 

لطيفة عبدالرحمن بن محمد 
 النقيدان

ي هللا عنها بنات -إدارة تعليم القصيم 
 متوسطة أم المؤمني   عائشة رض 

الصف االول 
 المتوسط 

ون بحائل بنات -إدارة تعليم حائل  لطيفه سعد بن زبن الشمري  الصف االول الثانوي الثانوية الحادية والعشر

قية  لقمان رائد بن محمد البخاري  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

ي  الصف االول الثانوي مقررات - 112الثانوية الثانية عشر بعد المائة  بنات -ادارة تعليم الرياض  لما عواد بن عيفان العي  

 الصف االول الثانوي ثانوية الفخامة العالمية بنات -ادارة تعليم جدة  لماء طالل محمد مسلم

ي 
 الثانويالصف االول  الثانوية الثامنة عشر بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  لمار احمد بن احمد الزهران 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  لمار احمد بن نحاوي السلم

 الصف االول الثانوي ثانوية الجموم األوىل بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  لمار جابر باخت المجنون  

 المتوسطة الخمسون بنات -إدارة تعليم جدة  لمار خالد جعفر طيب
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 المتوسطة الرابعة بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  لمار سعد بن درويش الحرنر 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي لمار سعيد 
 متوسطة قلوة األوىل بنات -ادارة تعليم المخواة  احمد الزهران 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 المتوسطة الحادية عشر  بنات -إدارة تعليم جدة  لمار صالح بن علي باطهف
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي مقرراتالثانوية الثامنة عشر بجدة نظام  بنات -ادارة تعليم جدة  لمار صالح ظافر الزهران 

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -إدارة تعليم جدة  لمار طالل حسن عقل

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات جدة بنات -إدارة تعليم جدة  لمار عبدالعزيز عفي   السلمي 

قية ادارة تعليم  لمار محمد بن عمر اسالم   الصف االول الثانوي ثانوية فاطمة بنت المنذر بالجبيل بنات -الشر

 متوسطة المنارات العالمية  بنات -إدارة تعليم جدة  لمار محمد بن نارص صالح
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية رفيدة االنصارية  بنات -ادارة تعليم جدة  لمار محمد علي الشهري 

 متوسطة تحفيظ القرآن الثالثة بنات -ادارة تعليم جدة  محمد علي الغامدي لمار 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي ثانوية الخنساء بنات -إدارة تعليم القصيم  لم خالد صنيتان الحرنر

قية  لم سعد مسفر الغامدي  الصف االول الثانوي الثانوية السابعة عشر بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  لم صالح بن احمد الغامدي
الصف االول 
 المتوسط 

قية  لم عبدهللا بن علي القديحي   االول الثانويالصف  رواد الخليج العالمية الثانوية للبنات بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر

 المتوسطة السادسة والخمسون بمكة المكرمة  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  لم عبدهللا بن محمد اربعي   
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
ون بالمدينة بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  لم عبدهللا سعيد القرن   المتوسطة التاسعة والعشر

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية تحفيظ القران بالهفوف بنات -ادارة تعليم األحساء  عثمان بن محمد العرفجلم 

ي   الصف االول الثانوي مقررات  -ثانوية التعلم النموذجية االهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  لم عماد سعود المطي 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية المنهل االهلية_ مقررات التعاون بنات -إدارة تعليم الرياض  لم محمد علي المدان 

( بنات -إدارة تعليم الرياض  لم مروان محمد البالع  متوسطة الرياض )دبلوم أمريكي
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة والتسعون بنات -إدارة تعليم جدة  سعيد عبدهللا االحمري لمياء 

 متوسطة الظبية األوىل بنات -ادارة تعليم صبيا  لمياء علي عثمان سيد
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  لميس احمد دخيل الصاعدي 
 -ثانوي-المدينة المنورة األهلية للبنات مدارس منارات 

 مقررات 
 الصف االول الثانوي

ي 
ون بعد المئة بنات -ادارة تعليم جدة  لميس محمد احمد الفيق   المتوسطة الخامسة والعشر

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الثانويالصف االول  ثانوية صفية بنت عبدالمطلب بنات -ادارة تعليم جدة  لميس محمد علي الغامدي 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح االهلية مقررات بني    -إدارة تعليم األحساء  لواء محمد بن عبدهللا العلي 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية دار الرواد بجدة نظام مقررات بنات -ادارة تعليم جدة  لورا عيظه هالل الزهران 

 الصف االول الثانوي الثانوية السادسة والثالثون بمكة المكرمة بنات -المكرمة إدارة تعليم مكة  لورا فهد علي االحمري 

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض العالمية بنات -إدارة تعليم الرياض  لورى سعود سبيل العود 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية المملكة األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  لولو بدر فهد المحيميد

بية اإلسالمية األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  لولو عثمان محمد اليحب    الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الي 

ي بن علي الهنداس  مجمع نوره الجير التعليمي القسم المتوسط بنات -ادارة تعليم األحساء  لولوه ناجر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية اليمامة بني    -إدارة تعليم األحساء  لؤي جابر بن احمد السلطان

 المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية بنات -إدارة تعليم ينبع  ليال ايمن عبدهللا الغامدي
الصف االول 
 المتوسط 

 الثانية بالطائفالمتوسطة  بنات -إدارة تعليم الطائف  ليان احمد فهد الجعيد
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 متوسطة دار الفكر بنات -ادارة تعليم جدة  ليان احمد مبارك القراف 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ليان احمد مطر الحسب   احمد مطر 
 الحسب  

 الصف االول الثانوي الثانوية السادسة واألربعون بنات -ادارة تعليم جدة 

 الصف االول الثانوي 52الثانوية الثانية والخمسون  بنات -ادارة تعليم الرياض  الجنيدلليان احمد منصور 

ي 
 المتوسطة التاسعة لتحفيظ  القرآن الكريم بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  ليان بندر راجح الزلق 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -إدارة تعليم جدة  ليان جمال بن عبدالرحمن بهكلي 

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية السابعة والستون --رجاء االنتظار-- ليان حسن جابر الفيق 

 بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  ليان حمزه صالح خزام
 -ثانوي-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 مقررات 
 الصف االول الثانوي

ي   الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة بالخرج مقررات بنات -ادارة تعليم الخرج  ليان خالد عبدالرحمن العتيبر

يف  بنات -تعليم المدينة المنورة إدارة  ليان سامر بن مقبول رسر
 -ثانوي-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 مقررات 
 الصف االول الثانوي

 المتوسطة السادسة واالربعون بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  ليان سامر عمر فالته
الصف الثالث 
 المتوسط 

 المتوسطة التاسعة عشر بالهفوف بنات -تعليم األحساء إدارة  ليان سامي بن سعد المسفر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية السابعه عشر بالهفوف بنات -إدارة تعليم األحساء  ليان سعد بن فهيد الدورسي 

ي   105المتوسطة الخامسة بعد المائة  بنات -إدارة تعليم الرياض  ليان سعود سالم الحرنر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 المتوسطة الحادية والخمسون بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  ليان شادى عبدالعزيز الحرنر 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية بنات -إدارة تعليم األحساء  ليان شامان بن حليس الدورسي 

ي 
ي علوي الصاف 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية أرساري األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  ليان صاف 

قية  ليان طالل بن نارص العجمي   المتوسطة األوىل لتحفيظ القران ببقيق بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  ليان عبدالرحمن بن راشد البوعلي   الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخير )مقررات( بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  ليان عبدالرحمن حمد الزومان 

ي 
 الصف االول الثانوي     ليان عبدهللا عبدالرحمن العمران 

قية  كاظمليان علي بن أحمد آل    رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام  بنات -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
بية النموذجية األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  ليان علي شايع القحطان   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الي 

 الصف االول الثانوي 161الثانوية الحادي والستون بعد المائة  بنات -ادارة تعليم الرياض  ليان فهد عبدهللا المعجل

ي 
قية  ليان محمد بن سعيد الزهران   الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة والثالثون بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -ادارة تعليم جدة  ليان محمد بن عمرخان نوروىلي 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  ليان محمد حسن الحارن 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  ليان محمد رشيد القاسم

 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة مقررات بنات -إدارة تعليم الخرج  ليان مقرن سعد المقرن

كي 
ون بالمدينة بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  ليان نارص عبدهللا الي   االول الثانويالصف  الثانوية الرابعة والعشر

 الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة عشر  بنات -إدارة تعليم جدة  ليان يحي بكر العامودي

ي  الصف االول الثانوي -الثانوية التاسعة عشر بتبوك- بنات -إدارة تعليم تبوك  ليان يحب  محسن عنير

بية األهليةثانوية  بنات -إدارة تعليم الرياض  ليال س احمد صدقه شافعي   الصف االول الثانوي الي 

 مدارس الظهران األهلية --رجاء االنتظار-- ليل عبدالرحمن عبدالرزاق الخلف
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 حللي 
 الصف االول الثانوي الثانوية الثانية واألربعون بالمدينة بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  ليل محمد مني  محمد امي  

 المتوسطة الثانية و التسعون بنات -إدارة تعليم جدة  ابراهيم ابن أحمد العمريلي   
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية رجال المع برجال المع بنات -إدارة تعليم رجال ألمع  لي   احمد ابراهيم عطاء

 الصف االول الثانوي الموهوبات ) نظام مقررات (ثانوية  بنات -إدارة تعليم جدة  لي   رساج عبدالوهاب ابوزيد 

ي 
ون بالمدينة بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  لي   عبدهللا سعيد القرن   المتوسطة التاسعة والعشر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

فا قية  لي   علوي بن حسن الشر نامج الدو بنات -إدارة تعليم الشر (مدارس الظهران الثانوية االهلية )الير  الصف االول الثانوي ىلي

ي  علي بن فهاد العي  
يدة بنات -إدارة تعليم القصيم  لي   ة بير  الصف االول الثانوي الثانوية السادسة عشر

 ماجد علي قنش
 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -إدارة تعليم جدة  لي  

قية ادارة  لي   مازن عبداللطيف السادات  الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخير  بنات -تعليم الشر

 محسن شامان الرويلي 
قية  لي   ي  بنات -إدارة تعليم الشر  المتوسطة الثامنه بالخفحر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  بنات -إدارة تعليم القصيم  لينا ابراهيم بن علي السويد
 الصف االول الثانوي القسم الثانوي-هللا عنها للموهوبات أم المؤمني   عائشة رض 

 الصف االول الثانوي ثانوية دار الرواد بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  لينا سعيد عبدهللا الغامدي

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  لينا عبدهللا بن دوس الشمران 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي  الصف االول الثانوي ثانوية التعلم النموذجية االهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  لينا محمد بن علي عسي 

بية األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  لينة احمد صدقه شافعي   متوسطة الي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

يك  الصف االول الثانوي مجمع نوره الجير التعليمي القسم الثانوي مقررات بنات -إدارة تعليم األحساء  لينه مبارك بن سالم الير

ي  الصف االول الثانوي بطريفالتمي   العلمي األهلية  بني    -ادارة تعليم الحدود الشمالية  ماجد أحمد منادي العي  

قية  ماجد شاكر بن علي الفرج  الصف االول الثانوي الدولية -مدارس الظهران العالمية الثانوية  بني    -ادارة تعليم الشر

يكي  قية  ماجد صالح محمدسعيد الير  الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الظهران االهلية  بني    -إدارة تعليم الشر

 الفيصلية المتوسطة بني    -ادارة تعليم المخواة  عبدهللا بن سعيد الغامديماجد 
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  ماجد محمد بن عبدهللا الزيد  الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بني    -إدارة تعليم الشر

زا جواد قية ماجد محمد بن مي   الصف االول الثانوي ثانوية دار الحكمة بني    - ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الخوارزمي الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  ماجد يارس عبده المشجي 

ف بن علي المؤمن
قية  ماريا ارسر  الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بصفوى بنات -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية دار الفكر بنات -ادارة تعليم جدة  باشنفرماريا صالح بن محمد 

 الصف االول الثانوي نظام المقررات  -مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية  بنات -إدارة تعليم تبوك  ماريا فايز عوده الجهب  

 األوىل لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعيةالمتوسطة  بنات -إدارة تعليم ينبع  مارية احمد محمدرفيع الدين بخش
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

بية النموذجية األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  مارية منصور عباس منصور  الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الي 

 الكاهلي 
 االول الثانويالصف  ثانوية دار الفكر بنات -إدارة تعليم جدة  ماريه حاتم بن حسي  

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بالهفوف بنات -إدارة تعليم األحساء  ماريه حسي   بن ابراهيم الدوج 

ي الرمضان
قية  ماريه عبدهللا بن راض   متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام بنات -إدارة تعليم الشر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي مازن طه بن حسي     الصف االول الثانوي ثانوية األنجال األهلية بني    -ادارة تعليم األحساء  الحاجر

ان  الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  مازن فهد محمد بن خني  

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -للموهوبي   بكة الثانوية  بني    -ادارة تعليم مكة المكرمة  مازن ماجد احمد الزهران 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي  متوسطة التعلم النموذجية األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  مازن ماجد بن جازي المطي 
الصف االول 
 المتوسط 

ي مالك سميح بن سليمان 
 الصف االول الثانوي ابن النفيس الثانوية بني    -ادارة تعليم ينبع  الصحق 

 الصف االول الثانوي ثانوية الفتاة األهلية األهلية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  مايا خالد بن علي الفهمي 

 المنصورة  -الرواد األهلية متوسطة  بني    -إدارة تعليم الرياض  مبارك عبدهللا مبارك الدورسي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الكفاح األهلية بني    -إدارة تعليم األحساء  مبارك ماجد بن مبارك القعيمي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية بني    -ادارة تعليم الرياض  مبارك محمد بن مبارك آل جلده

ه  الصف االول الثانوي ابتدائية ابن المقرب  بني    -ادارة تعليم األحساء  مبارك وليد بن مبارك المغي 

 متوسطة احد بني    -ادارة تعليم الخرج  متعب معيض بن عبدهللا ال عامر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي  متوسطة الخانق بنات -إدارة تعليم نجران  مجد محمد عبدهللا العي  
الثالث الصف 

 المتوسط 

ي 
 الفيصلية المتوسطة بني    -إدارة تعليم بيشة  محسن خالد محسن القرن 

الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  محسن علي بن محمد الصفار   الصف االول الثانوي ثانوية الخطيب البغدادي بني    -إدارة تعليم الشر

 البيطارمتوسطة ابن  بني    -إدارة تعليم ينبع  محفوظ محمد محفوظ باصديق
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  محمد ابراهيم بن علي الشبعان  الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
 عوف بن الحارث بني    -ادارة تعليم المدينة المنورة  محمد ابراهيم بن قسام الجهب 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الفيصلية الثانوية بني    -جدة إدارة تعليم  محمد ابراهيم محمد حكمي 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح االهلية مقررات بني    -إدارة تعليم األحساء  محمد احمد بن عبدالعزيز العمران

ي   الثانويالصف االول  ثانوية هشام بن عبدالملك  بني    -إدارة تعليم األحساء  محمد احمد بن عبدالمحسن الحاجر

ي 
 الصف االول الثانوي هوازن نظام مقررات بني    -ادارة تعليم الطائف  محمد احمد خميس الزهران 

 متوسطة مروان بن محمد بني    -إدارة تعليم الرياض  محمد احمد محمد الشمران  
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  محمد احمد محمد شيخ عمر   الصف االول الثانوي المنارات األهلية بالخير ـ مقرراتثانوية  بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الفالح الثانوية األهلية بني    -إدارة تعليم جدة  محمد احمد محمد غامد 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

محمد اسماعيل بن عبدالمحسن 
 العباد

 متوسطة الوليد بن عبدالملك  بني    -إدارة تعليم األحساء 
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  محمد امي   بن عبدالوهاب العليو  الصف االول الثانوي ثانوية التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

محمد أبراهيم احمد االفندي 
 الغامدي

 العالمية المتوسطةبوابة المعرفة  بني    -ادارة تعليم جدة 
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  محمد باسم بن محمد ابليس   الصف االول الثانوي ثانوية التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

قية  محمد بندر بن حسن قصقوص  الصف االول الثانوي ثانوية المجيدية مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

قية  المسعودي محمد بندر بن محمد   متوسطة المنارات االهلية بالخير  بني    -ادارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  محمد تركي محمد دىلي   مدارس الظهران األهلية بني    -إدارة تعليم الشر
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الجير التعليمي ثانوية مجمع حمد بن محمد  بني    -ادارة تعليم األحساء  محمد توفيق بن فهد الدريس 

 الصف االول الثانوي االنجال  بني    -ادارة تعليم األحساء  محمد جعفر بن احمد الهنداس

 الصف االول الثانوي مزهرة الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  محمد حافظ علي حكمي 

ي  المتوسطة األهليةاألقىص  بني    -إدارة تعليم جدة  محمد حامد محمد بحي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الفالح األهلية بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  محمد حسن ابن محمد مشاط
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي     محمد حسن بن علي الغزال

 عياش المتوسطة بني    -ادارة تعليم جازان  محمد حفظ هللا بن علي طوهري
ي الصف 

الثان 
 المتوسط 

قية  محمد حماد محمد الشمري   الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

قية  محمد رضا بن مهدي بن الشيخ  الصف االول الثانوي ثانوية القطيف بني    -ادارة تعليم الشر

ي  بني    -الرياض إدارة تعليم  محمد زيد بن محمد الرقيب  الصف االول الثانوي ثانوية اليعقونر

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  محمد سامر محمد قطب الدين

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية الفالح األهلية بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  محمد سامي بن عائض الزهران 

ي 
 الصف االول الثانوي االقىص الثانوية االهلية بني    -ادارة تعليم جدة  محمد سامي محمد الحارن 

ي 
 الصف االول الثانوي الخليج الثانوية بني    -إدارة تعليم الطائف  محمد سحمان ابراهيم العليان 
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 تخصص المعلوماتية 

 الدراسي الصف   اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  محمد سعود بن عبدالعزيز الفرج  متوسطة العوامية بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي نظام المقررات  -التعاون  -ثانوية المنهل األهلية  بني    -ادارة تعليم الرياض  محمد سعود محمد الزير

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -بكة الثانوية للموهوبي    بني    -مكة المكرمة إدارة تعليم  محمد سعيد سعد العليان 

ي 
 الصف االول الثانوي ابن النفيس الثانوية بني    -إدارة تعليم ينبع  محمد سعيد محمد الزهران 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرواد العالمية بني    -إدارة تعليم الرياض  محمد سعيد مشبب فنيس 

ي  بني    -إدارة تعليم الرياض  سليمان محمد العجالنمحمد  ي بكر بن العرنر  الصف االول الثانوي ثانوية أنر

 دار الفكر المتوسطة مسار دوىلي  بني    -ادارة تعليم جدة  محمد سمي  احمد منصورى 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  محمد شكري ابن عبدهللا الصالح  الحصان النموذجية االهلية بالدماممتوسطة  بني    -إدارة تعليم الشر
الصف االول 
 المتوسط 

ة  محمد صالح بن محمد الفالح  متوسطة مجمع الفاخرية التعليمي  بني    -إدارة تعليم عني  
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 دار الذكر المتوسطة األهلية بني    -إدارة تعليم جدة  محمد صالح محمد القحطان 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ابن خلدون الثانوية بني    -إدارة تعليم جدة  محمد صالح مسفر الغامدي

ي  الصف االول الثانوي المنصورة  -ثانوية الرواد األهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض  محمد عايض محمد عسي 

ي متوسطة  بني    -إدارة تعليم األحساء  محمد عباس بن عبدهللا الحمد   اليعقونر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الكفاح األهلية بني    -إدارة تعليم األحساء  محمد عباس بن علي السعيد
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية عبدالعزيز بن باز بني    -ادارة تعليم الرياض  محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الربيعه

 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  المنيعمحمد عبدالرحمن محمد 

 متوسطة ابن سينا بني    -ادارة تعليم ينبع  محمد عبدالرزاق صالح باحمران 
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي     محمد عبدالعزيز ابن محمد الغامدي

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية صفوان بني    -إدارة تعليم عسي   محمد عبدالعزيز علي القحطان 

 جبل النور المتوسطة --رجاء االنتظار-- محمد عبدهللا بن حسي   الغدير
الصف االول 
 المتوسط 

ي 
 متوسطة ابن البيطار بني    -إدارة تعليم ينبع  محمد عبدهللا بن رمضان السنان 

الصف الثالث 
 المتوسط 
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 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  محمد عبدهللا بن سعيد الصادق   متوسطة مجمع الخليل بن احمد التعليمي  بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 متوسطة الحديبية بني    -إدارة تعليم األحساء  محمد عبدهللا بن علي الحدب
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 البلد األمي   للموهوبي   المتوسطة  بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  محمد عبدهللا جابر حمدي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي الوليد بن عبدالملك الثانوية بني    -إدارة تعليم ينبع  محمد عبدهللا علي القاض 

يفة محمد عبدهللا محمد  قية  ابورسر  الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي المستقبل بني    -إدارة تعليم محايل عسي   محمد عبدهللا محمد الشهري 

قية  محمد عبدهللا محمد العمران   الصف االول الثانوي االهلية للبني   بالدمامثانوية المنارات  بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
قية  محمد عبدهللا محمد القحطان   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الظهران االهلية  بني    -إدارة تعليم الشر

محمد عبدالمحسن بن محمد 
ي 
 البحران 

 الصف االول الثانوي ثانوية اإلمام األلوىسي  بني    -ادارة تعليم الرياض 

قية  محمد عبدالمنعم بن احمد الدبيشي   الصف االول الثانوي ثانوية التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي االقىص الثانوية االهلية بني    -إدارة تعليم جدة  محمد عبدالمنعم علي بافضل

ي 
قية  محمد عصام عبدهللا الخوتان   متوسطة المروج  بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  محمد علي بن عبدهللا ال قيصوم  الصف االول الثانوي ثانوية دار الحكمة بني    -ادارة تعليم الشر

قية  محمد علي بن عبدالمحسن العمر  الصف االول الثانوي ثانوية التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

قية  محمد علي بن محمد الصفار  متوسطة مؤتة بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  محمد علي حسي   الغامدي  متوسطة المشكاة االهلية  بني    -ادارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  محمد عمر محمد الغامدي   الصف االول الثانوي ثانوية االحساء بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي     النصار محمد عمر نارص 

قية  محمد عيش بن منصور آل عباس  الصف االول الثانوي ثانوية التهذيب األهلية بني    -إدارة تعليم الشر

 االزدهار -متوسطة الرواد األهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض  محمد فهد بدر البدر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  المرهونمحمد فؤاد بن عبدهللا   الصف االول الثانوي ثانوية دار العلوم مقررات  بني    -إدارة تعليم الشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 جدة الخاصة المتوسطة  العالمية بني    -إدارة تعليم جدة  محمد قىصي جميل فيومي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 األقىص المتوسطة األهلية بني    -إدارة تعليم جدة  محمد لؤي عبدالرحمن راجح
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي الخندق األهلية )مقررات( بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  محمد ماجد بن محمد الحرنر

ة  محمد ماجد بن محمد الواصل   متوسطة ابن صالح بني    -إدارة تعليم عني  
الصف االول 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  محمد ماجد بن محمد غنيم

قية  محمد مازن بن مهدي الصفار  الصف االول الثانوي ثانوية القطيف بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
قية إدارة  محمد متعب ظاهر الحسيب   متوسطة نور االسالم األهلية بني    -تعليم الشر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي قرطبة الثانوية األهلية بني    -إدارة تعليم جدة  محمد مطلق محمد الخماش

قية  محمد ممدوح بن عبدهللا الحرنر   الصف االول الثانوي ثانوية الملك عبدهللا بن عبدالعزيز مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

ي قية  محمد مناجي مرخص الظفي   الصف االول الثانوي ثانوية العال  بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية عبدهللا بن سالم --رجاء االنتظار-- محمد منصور عايش بن درع

 األهليةمتوسطة الرياض  بني    -إدارة تعليم الرياض  محمد منصور عباس منصور
الصف االول 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  محمد مهدي عبدالفتاح المغرنر

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية النصباء بني    -إدارة تعليم الباحة  محمد موىس احمد الزهران 

ي 
 متوسطة الحسن البرصي بني    -إدارة تعليم الخرج  محمد موىس حسن الفيق 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
قية  محمد نارص بن محمد القحطان   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بني    -ادارة تعليم الشر

ي 
 الثانويالصف االول  أبو هريرة الثانوية بني    -إدارة تعليم بيشة  محمد هاجد دخيل الحارن 

ي بن محمد العلي 
قية  محمد هان   الصف االول الثانوي ثانوية ماس  االهلية بني    -ادارة تعليم الشر

ي 
 بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  محمد هيثم بن محمدعلي اسكندران 

المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 
 )مقررات( 

 الصف االول الثانوي

 بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  محمد هيثم علي خليفة
المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 )مقررات( 
 الصف االول الثانوي

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  محمد هيثم موىس فيده
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 المعلوماتية تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

محمد وديع بن حسن آل السيد 
 حسي   

قية   الصف االول الثانوي ثانوية ام الحمام مقررات  بني    -إدارة تعليم الشر

ي عثمان بني    -إدارة تعليم الرياض  محمد وليد بن محمد الجربوع  متوسطة يزيد بن انر
ي الصف 

الثان 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي مصعب بن عمي  الثانوية بأم الحجل بني    -إدارة تعليم جازان  محمد يحي محمد شعيبر

قية  محمد يوسف بن احمد القالف  الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الظهران االهلية  بني    -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي االنجال  بني    -تعليم األحساء إدارة  محمد يوسف بن حبيب الرشيد

 الصف االول الثانوي الخندق األهلية بني    -ادارة تعليم المدينة المنورة  محمد يوسف بن عبيدهللا كردي

 دوىل -متوسطة الكفاح   بني    -إدارة تعليم األحساء  مختار نارص بن صالح العباد
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي مدى مسفر 
 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الرياض األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  محمد العاطق 

 الصف االول الثانوي الثانوية الحادية عشر بعد المائة بنات -إدارة تعليم جدة  مرام سعيد غالب محمد

قية  مرح عادل بن سعيد الغامدي  الفيصلية اإلسالمية االهلية للبناتمتوسطة مدارس  بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية بني    بني    -إدارة تعليم األحساء  مروان محمد بن عبدهللا الفهيد

ي 
 الصف االول الثانوي المكرمةبثينة بنت النعمان الثانوية بمكة  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  مريم اسامه عبدالستار االنديجان 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالفضول --رجاء االنتظار-- مريم جعفر بن محمد الحماد

اهيم قية  مريم خالد محمد الير بية األهلية للبنات بنات -إدارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي مدارس الي 

هللا ز بنات -تعليم األحساء إدارة  مريم عباس بن علي الخي   الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة بالمير

 الصف االول الثانوي ثانوية دار الفكر بنات -إدارة تعليم جدة  مريم عبدهللا محمد حافظ

ز بنات -ادارة تعليم األحساء  مريم قاسم بن عباس المؤمن  الصف االول الثانوي الثانوية السابعة بالمير

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -ادارة تعليم جدة  محمدنبيل عبدالهادي االعم مريم 

قية  مريم مني  بن هاشم آل اسعد  الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بصفوى بنات -إدارة تعليم الشر

 متوسطة الغد األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  مساعد سعيد علي باحاذق 
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  مساعد علي يحي ال مريــــع  الصف االول الثانوي ثانوية الملك عبدهللا بن عبدالعزيز مقررات بني    -إدارة تعليم الشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي مشاري ابراهيم ابن 
 الصف االول الثانوي الزوران الثانوية بني    -إدارة تعليم الطائف  فرحان الفيق 

 الصف االول الثانوي ثانوية القويــــع بني    -ادارة تعليم القويعية  مشاري ابراهيم بن سعد الهويمل

 الصف االول الثانوي نظام المقررات  -عرقة  -ثانوية ابن خلدون األهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض  مشاري ثامر محمد بن معمر

ي 
 الياسمي    -متوسطة ابن خلدون األهلية  بني    -ادارة تعليم الرياض  مشاري عبدهللا بن سعيد القحطان 

الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي المنجارة الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  مشاري محمد حسي   فقيهي 

قدارمشاري مشعل جميل  ي  بني    -ادارة تعليم الرياض  بي  بية النموذجية األهلية ـ الروانر
 الصف االول الثانوي ثانوية الي 

ون بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  مشاعل عايش بن سالم المقاىط  المتوسطة الخامسة والعشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

مشاعل عبدهللا بن مصطق  
 المنصور 

 الصف االول الثانوي ثانوية االنجال األهلية بنات -تعليم األحساء ادارة 

 العبدىلي 
ف زاهر ابن حسي   ي الشح الثانوية بني    -ادارة تعليم جدة  مشر  الصف االول الثانوي عبدهللا بن انر

 متوسطة الوليد بن عبادة بني    -ادارة تعليم الرياض  مشعل ابراهيم صالح العقيل
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  مشعل زياد خليفه الخليفه

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  مشعل ظافر علي القحطان 

 األقىص المتوسطة األهلية بني    -ادارة تعليم جدة  مشعل محمد عبدالخالق الغامدي
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي ابن خلدون )نظام المقررات( --رجاء االنتظار-- مشعل موىس صالح الجهب 

ي 
 متوسطة ابن سينا بني    -إدارة تعليم ينبع  مشعل نارص سعيد القرن 

الصف االول 
 المتوسط 

 المرحلة المتوسطة  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بني    -تعليم المدينة المنورة إدارة  مصطق  عمر بن الهاشمي العلمي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بني    -إدارة تعليم الرياض  مصطق  وسيم بن يوسف آل سعيد
الصف الثالث 
 المتوسط 

مصعب ابراهيم عبدالرحمن 
 الصبيحي 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض األهلية بني    -الرياض ادارة تعليم 

 الصف االول الثانوي منارة المدينة المنورة الثانوية االهلية بني    -ادارة تعليم المدينة المنورة  مصعب فهد سعيد الصاعدي 

 الصف االول الثانوي الربيع مقرراتثانوية عبدالعزيز  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  مصعب هيثم بن خليل سبيب

 الصف االول الثانوي ثانوية الرميلة بني    -إدارة تعليم األحساء  مطهر احمد بن نارص النارصالحسن
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي مقررات -بكة الثانوية للموهوبي    بني    -المكرمة إدارة تعليم مكة  معاذ ابراهيم بن ضاوي المجنون  

 الصف االول الثانوي الخوارزمي الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  معاذ ابراهيم نارص ابوالزوايد 

ي 
 االول الثانويالصف  ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  معاذ خالد عبدهللا القحطان 

معاذ عبدالرحيم سمي  الشالجي 
ي  المطي 

 الصف االول الثانوي متوسطة منارات الرياض األهلية --رجاء االنتظار--

 عوف بن الحارث بني    -ادارة تعليم المدينة المنورة  معاذ عبدالمحسن بن عايد األحمدي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي   بني    -تعليم المدينة المنورة ادارة  معاذ علي بن منور الحرنر
المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 )مقررات( 
 الصف االول الثانوي

ي 
قية  معاذ مبارك محمد القحطان   الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
بية األهلية المتوسطة بني    -إدارة تعليم بيشة  معاذ محمد علي القرن   نون الي 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن النفيس  بني    -إدارة تعليم ينبع  معاذ مؤيد عبدالفتاح حنيف

قية  معصومه حسي   بن يوسف الرستم ون بالدمامالثانوية الخامسة  بنات -إدارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي والعشر

 دار الذكر المتوسطة األهلية بني    -إدارة تعليم جدة  معن عبدالعزيز عبدهللا بخاري
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي محمد اليافعي 
 متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بني    -ادارة تعليم الرياض  معن هان 

الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  عبدهللامليكه محمد بن علي آل   الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بصفوى بنات -ادارة تعليم الشر

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  منار جميل بن غالم بخش
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة بالمدينة بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  منار علي بن محمد النخلي 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بني    -إدارة تعليم ينبع  مناف أيمن كامل بخيت

 الصف االول الثانوي دار الذكر الثانوية االهلية بني    -إدارة تعليم جدة  مناف محمد سعيد هارون

ي منال محمد بن فالح 
 بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  القحطان 

ثانوية بحرة المجاهدين األوىل بمكة المكرمة ) نظام المقررات 
) 

 الصف االول الثانوي

 فصول دولية -متوسطة األنجال  األهلية  بني    -إدارة تعليم األحساء  منذر جعفر بن عل الجعفر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي منذر سيف قاعد   الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  العتيبر

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  منصور احمد منصور المقيط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الدراسي الصف   اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  منصور أنس بن منصور المنصور  هلية بني    -إدارة تعليم الشر
ٔ
 مدارس الظهران اال

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي حمزة بن عبدالمطلب الثانوية بني    -ادارة تعليم جدة  منصور عبدالحميد حمود المطي 

 التعاون -متوسطة المنهل االهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض  منصور عمر عبدهللا السعدون
الصف الثالث 
 المتوسط 

 العز المتوسطة بني    -إدارة تعليم جازان  منصور محمد بن اسماعيل كديش 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 البيطارية المتوسطة بني    -ادارة تعليم جازان  منصور محمد منصور براق آل بشي  
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي منصور نارص 
ي الثانوية بني    -إدارة تعليم جدة  منصور العليان 

ي مسلم الخراسان   الصف االول الثانوي انر

ي   ذعار بن نهي  الحرنر
ة بالمدينة بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  مب   الصف االول الثانوي الثانوية  التاسعة عشر

ي 
ه سعدي سعود العوف   المتوسطة األوىل لتحفيظ القرآن الكريم بالنخيل بنات -إدارة تعليم المدينة المنورة  مني 

الصف الثالث 
 المتوسط 

ه عبدالعزيز عبدهللا السويد ون  بنات -ادارة تعليم الرياض  مني   الصف االول الثانوي مقررات -21الثانوية الحادية والعشر

ه محمد بن عبدهللا العطيشان قية  مني   الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بالجبيل )مقررات( بنات -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي 74الثانوية الرابعة والسبعون  بنات -ادارة تعليم الرياض  مها سعيد بن جمعان الغامدي

ي 
ة بعد المائة بنات -إدارة تعليم جدة  مها صالح هزاع الزهران   الصف االول الثانوي الثانوية العارسر

ي مها 
 الصف االول الثانوي     عبدهللا احمد العياض 

ي 
قية  مها فارس علي القحطان   بنات -ادارة تعليم الشر

ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  
 للبنات )مقررات(

 الصف االول الثانوي

قية  مها مدعج عبدهللا السبيعي   الصف االول الثانوي الفيصلية اإلسالمية بالخير )مقررات(ثانوية مدارس  بنات -إدارة تعليم الشر

قية  مها مؤيد زياد المبارك   الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بالظهران بنات -ادارة تعليم الشر

مهدي اسماعيل بن عبدالمحسن 
 العباد

 الصف االول الثانوي ثانوية العمران بني    -إدارة تعليم األحساء 

ي مهدي   الصف االول الثانوي ثانوية اإلسكان النموذجية  بني    -إدارة تعليم األحساء  باسم بن محمد الحاجر

قية  مهدي صالح بن مهدي البيك  الصف االول الثانوي ثانوية دار الحكمة بني    -إدارة تعليم الشر

قية  مهدي صالح بن علي النارص  االول الثانويالصف  ثانوية االوجام بني    -ادارة تعليم الشر

قية  مهدي مصطق  جمال المعيلو   متوسطة مؤتة بني    -ادارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  مهدي يوسف بن محمد النارص  االول الثانويالصف  ثانوية سيهات بني    -إدارة تعليم الشر

قية  مهنا برجس بن فياض الشمري   الصف االول الثانوي ثانوية العال  بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
قية  مهند عازب بن محمد القحطان   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الظهران االهلية  بني    -إدارة تعليم الشر

قية إدارة تعليم  مهند عبدالعزيز محمد المسعد  الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -الشر

 الصف االول الثانوي الفيصلية الثانوية بني    -ادارة تعليم جدة  مهند فهد عوض االسمري 

ي   الصف االول الثانوي الفيصلية الثانوية بني    -إدارة تعليم جدة  مهند محمد عبدالرحمن العتيبر

ي 
قية إدارة  موىس محمد موىس الجدعان   متوسطة مجمع عقبه بن عامر التعليمي  بني    -تعليم الشر

الصف االول 
 المتوسط 

قية  مؤمل مرتحر كاظم الخليفة  الصف االول الثانوي ثانوية مجمع ابن القيم التعليمي  بني    -ادارة تعليم الشر

 الثانويالصف االول  نعامة الثانوية بني    -إدارة تعليم صبيا  مؤيد احمد يحي المالكي 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  مؤيد سعد مبارك بن دواس

 الصف االول الثانوي الدولية -مدارس الظهران العالمية الثانوية  --رجاء االنتظار-- مؤيد عدنان محمد السماعيل 

ي  الصف االول الثانوي بنات-الثانويه الحاديه عشر بعرعر بنات -الشمالية ادارة تعليم الحدود  مي عايض عبدهللا العي  

 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  مياده عبدهللا احمد الصميدي 

 عبدهللا العدوية بمكة المكرمة متوسطة الشفاء بنت بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  ميار احمد ابن صادق الجاوي 
الصف االول 
 المتوسط 

اء بنات -إدارة تعليم القصيم  ميار فهد حمد النوشان   متوسطة السحابي   برياض الخير
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي عريش بنات -ادارة تعليم جازان  ميار محمد جابر شامي   متوسطة تحفيظ القران بانر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  وائل حسي   الميمب  ميار 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  ميار ياسي   الهام خليفة

ي  ون بنات -إدارة تعليم جدة  مياس طالل علي الحرنر  المتوسطة التاسعة و العشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية طالئع المستقبل للبني   بأبها بني    -إدارة تعليم عسي   مياس ماجد بن عبدهللا بن الصبيح

ا عبدالحميد محمد الجحدىلي  قية  مي   الصف االول الثانوي مقررات( -الثانية بالظهران)تطويرالثانوية  بنات -ادارة تعليم الشر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  ميس احمد محمد الهوساوي 
 -ثانوي-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 مقررات 
 الصف االول الثانوي

ي 
 متوسطة النبالء األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  ميس عبدالعزيز سعيد القحطان 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي 167الثانوية السابعة والستون بعد المائة  بنات -ادارة تعليم الرياض  ميس ماجد سعد الشي 

 الصف االول الثانوي ثانوية نعجان بالخرج بنات -ادارة تعليم الخرج  ميساء فهد بن عنير ال عنير 

ي قية  ميسون متعب تركي المطي  ون بالدمام )مقررات( بنات -إدارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي الثانوية السابعة والعشر

 الصف االول الثانوي مقررات -األهلية ) االزدهار ( ثانوية الرواد  بنات -إدارة تعليم الرياض  ميمونة امي   محمد بن عتيق

ي   نادر احمد ابن عبدهللا البشي 
 الزهران  

 الصف االول الثانوي    

قية  نادر حسي   محمد ال صفيه  متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي اسامة بن زيد الثانوية بني    -تعليم تبوك إدارة  نادر عبدهللا عوض خزيم

ى  رجاء بن حيوة المتوسطة بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  نادر عقيل سفر المطي 
الصف االول 
 المتوسط 

 متوسطة ثابت بن الربيع بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  نادر محمد بن خليف العمري
الصف الثالث 
 المتوسط 

يف ف بن هاشم الشر  الصف االول الثانوي المرحلة الثانوية -مدارس دار الهجرة األهلية بنات -ادارة تعليم المدينة المنورة  نادين ارسر

 الصف االول الثانوي ثانوية الغريفي   بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  نادين رابح رويبح السلمي 

عبدالباري بن صديق جمل نادين 
 الليل

قية   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية مدارس رواد الخليج األهلية للبنات  بنات -ادارة تعليم الشر

اهيم  الصف االول الثانوي ثانوية طارق بن زياد بني    -ادارة تعليم األحساء  نارص ابراهيم بن نارص الير

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -تعليم الرياض إدارة  نارص طالل نارص المعشوق 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  --رجاء االنتظار-- نايف احمد عبده قرقران

قية  نايف احمد محمد االقطع  الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  نايف وليد محمد العوض

اس فيصل سليم الهويدي  رياض الصالحي   األهلية المتوسطة  بني    -إدارة تعليم تبوك  نير
الصف االول 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي 43الثالثة واألربعون الثانوية  --رجاء االنتظار-- نجاة رزق عبدهللا مغرنر
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

ي  الصف االول الثانوي 141الثانوية الحادية واألربعون بعد المائة  بنات -ادارة تعليم الرياض  نجد محمد بن عوض العي  

قية  المحسننجف عبدالعزيز احمد   الصف االول الثانوي الثانوية السادسة بالقطيف )مقررات( بنات -إدارة تعليم الشر

قية  نجالء ذياب بن الحميدي الشمري  المتوسطة الثالثة لتحفيظ القرآن بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية ادارة تعليم  نجالء عبدالعزيز مناع المناع  الصف االول الثانوي األبتدائية األوىل لتحفيظ القرآن الكريم بالدمام بنات -الشر

ي  الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالمذنب  بنات -إدارة تعليم المذنب  نجالء محمد بن منصور البحي 

 الصف االول الثانوي األهليةمتوسطة جواثا  بنات -ادارة تعليم األحساء  نجود زياد بن براهيم الدورسى

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالفضول --رجاء االنتظار-- نجود سعد دعيج المثيلث

 العلي 
قية  نجود علي حسي    الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية للبنات بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الثانوية الثانية للبنات بمحايل بنات -ادارة تعليم محايل عسي   الهالىلي نجوى محمد علي 

 متوسطة فاطمة بنت اليمان برغدان  بنات -ادارة تعليم الباحة  ندى خرص  بن فاضل الغامدي
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -الرياض األهلية ثانوية  بنات -إدارة تعليم الرياض  ندى عبدالرحمن محمد المهوس 

 الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية بنات -إدارة تعليم األحساء  ندى محمد بن عبدالعزيز الربيعه

 الصف االول الثانوي نظام المقررات الثانوي بصبيا  بنات -إدارة تعليم صبيا  ندى محمد شوعي سيد 

( بنات -ادارة تعليم الرياض  الصفدي ندى يارس أحمد   متوسطة الرياض )دبلوم أمريكي
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  نرجس حسي   بن حبيب الحايك  المتوسطة االوىل بأم الحمام  بنات -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 المتوسطةتحفيظ ضمد   بني    -إدارة تعليم صبيا  نضال الحسن علي الحازمي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  ي هللا عنها بنات -إدارة تعليم القصيم  نواظر عبدالكريم بن عوض الحرنر
 متوسطة أم المؤمني   عائشة رض 

الصف االول 
 المتوسط 

قية  نواف احمد بن صالح العمري  الثانويالصف االول  الدولية -مدارس الظهران العالمية الثانوية  بني    -إدارة تعليم الشر

قية  نواف بدر بن مسلط العتيبر   الصف االول الثانوي ثانوية المنارات األهلية بالخير ـ مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

ي   الصف االول الثانوي التمي   العلمي األهلية بعرعر بني    -إدارة تعليم الحدود الشمالية  نواف جزاء حصيان الحرنر

 متوسطة منارات الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  الحمودنواف خالد عبدالعزيز 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 
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 الصف االول الثانوي     نواف رياض عبدالجليل أحمد 

 متوسطة المجمعة بني    -المجمعة ادارة تعليم  نواف سبهان متعب السبهان 
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  نواف سلمان بن سفر المجادعه  الصف االول الثانوي ثانوية الظهران  مقررات بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
قية  نواف طارق بن عبدالوهاب الزهران   الصف االول الثانوي ثانوية االنصار األهلية بني    -ادارة تعليم الشر

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -دار االبرار بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  نواف طالب بن هديبان الشامان 

ي الشمري
 الصف االول الثانوي ابن النفيس الثانوية --رجاء االنتظار-- نواف عاطف بن ملق 

ي  الصف االول الثانوي الثانوية االهليةدار الذكر  بني    -إدارة تعليم جدة  نواف عبدالعزيز علي الشي 

 الصف االول الثانوي ثانوية ديوان المعارف  األهلية بني    -ادارة تعليم األحساء  نواف عبدهللا بن علي الجاسم

 الصف االول الثانوي االنجال  بني    -ادارة تعليم األحساء  نواف عبدهللا بن محمد الصالح

 الصف االول الثانوي جحا الثانوية بني    -تعليم جازان إدارة  نواف عبده محمد حكمي 

قية  نواف عدنان بن ابراهيم الملحم  متوسطة االمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي رشوان
 الصف االول الثانوي )مقررات( ثانوية طيبة  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  نواف مروان بن عبدالغب 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية رواد األمراء األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  نواف يوسف محمد الزهران 

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  نور انس بن مظهر نمنكان 

قية  معتوق الصادقنور عمر بن   الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بصفوى بنات -إدارة تعليم الشر

قية  نور محمد بن حسن الحمادي   الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة بسيهات بنات -إدارة تعليم الشر

قية  نور مرتىص  بن عدنان االحمد  ة  بنات -إدارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي بالدمام )مقررات( الثانوية العارسر

 الصف االول الثانوي ثانوية التقوى الشاملة بنات -ادارة تعليم جدة  نور منصور خالد النهدي 

 المتوسطة الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  نوران انور بن عمر هوساوى 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  نورة عصام بن محمد الهزاع   الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الجامعة بالخير  بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالقارة بنات -ادارة تعليم األحساء  نوره خالد بن احمد الحمد 
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 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بحائل بنات -إدارة تعليم حائل  نوره خلف حمود الشمري 

قية  نوره راشد بن سعود الراشد  الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالرفيعة بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الرياض األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  مسعودنوره سلمان ابراهيم ال 

نوره عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
ي 
 القيىص 

ي هللا عنها للموهوبات  بنات -ادارة تعليم القصيم 
 الصف االول الثانوي القسم الثانوي-أم المؤمني   عائشة رض 

ي هللا عنها للموهوبات  بنات -ادارة تعليم القصيم  نوره عبدهللا بن محمد العمر
 الصف االول الثانوي القسم الثانوي-أم المؤمني   عائشة رض 

قية  نوره عدنان بن محمد بوعريش  الصف االول الثانوي بغرب الدمام-ثانوية التهذيب األهلية للبنات بنات -إدارة تعليم الشر

( بنات -الرياض إدارة تعليم  نوره عمر صالح الغصون  الصف االول الثانوي ثانوية الرياض )دبلوم أمريكي

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  نوره عمر محمد المسند 

ون بعد المائة  بنات -إدارة تعليم الرياض  نوره فايز سليمان زيادي   الصف االول الثانوي 129الثانوية التاسعة والعشر

 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة مقررات بنات -إدارة تعليم الخرج  نوره محمد مسفر الدورسي 

ي 
 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة مقررات بنات -إدارة تعليم الخرج  نوره منيف بن منرص الخليق 

ي 
 المتوسطة التاسعة عشر بالهفوف بنات -األحساء إدارة تعليم  نورين محمد رفدان القحطان 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بالعيون بنات -إدارة تعليم األحساء  نوف اسماعيل بن مبارك الغريب

قية  نوف خالد عبداللطيف الزواوي  الصف االول الثانوي اإلسالمية بالخير )مقررات(ثانوية مدارس الفيصلية  بنات -ادارة تعليم الشر

قية  نوف شادي بن كمال المعلم  الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخير  بنات -إدارة تعليم الشر

قية  نوف عبدالعزيز سعد الشاف    الصف االول الثانوي )مقررات(ثانوية مدارس الفيصلية اإلسالمية بالخير  بنات -ادارة تعليم الشر

قية  نوف محمد عبدالعزيز الصفيان  الصف االول الثانوي ثانوية رياض االحسان االهلية  بنات -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي 154الثانوية الرابعة والخمسون بعد المائة  بنات -ادارة تعليم الرياض  نوف نواف بن عبدهللا بن جراش

 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -ادارة تعليم جدة  سامي مساعد الشيحي نيارا 

قية  هاجر احمد بن عبدالوهاب البوعلي   الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية للبنات بالدمام بنات -إدارة تعليم الشر

 بني    -تعليم المدينة المنورة إدارة  هادى منصور سعد فرغل 
المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية 

 )مقررات( 
 الصف االول الثانوي
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 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 بن علي الخياط
قية  هادي حسي    متوسطة ابن كثي   بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي دار الذكر الثانوية االهلية بني    -إدارة تعليم جدة  هاشم جمال بن احمد خليفه

 الصف االول الثانوي الفيصلية الثانوية بني    -إدارة تعليم جدة  هاشم عبدالرحمن محمد الرفاعي 

بية األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  الغريبهبة ابراهيم بن عبدالوهاب   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الي 

ون بعد المئة بنات -إدارة تعليم جدة  هبه ايمن علي احمد مازي  المتوسطة الحادي والعشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  هبه زكريا بن عيش الحجاب  الصف االول الثانوي الحصان النموذجية األهلية للبنات بالدمامثانوية مدارس  بنات -ادارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية دار الرواد بجدة نظام مقررات بنات -إدارة تعليم جدة  هتون نايف عبدهللا فلمبان

قية  هدد عبدالواحد بن محمد الدوج   ون  بنات -إدارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي بالدمامالثانوية السادسة والعشر

 المتوسطة االوىل تحفيظ القرآن بتبوك بنات -إدارة تعليم تبوك  هدى خالد عبدهللا الجفن
الصف االول 
 المتوسط 

اري قية  هديل نارص بن عبدالمحسن الشر  الصف االول الثانوي ثانوية حديقة البيان األهلية بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الثانوية الثانية والخمسون بنات -إدارة تعليم جدة  السفريهدين فهد بن حميد 

قية  هشام عصام بن محمد الزاهد  الصف االول الثانوي الدولية -مدارس الظهران العالمية الثانوية  بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي الفالح األهليةثانوية  بني    -ادارة تعليم مكة المكرمة  هشام وليد فهاد الجابري

قية  هال احمد بن منصور الصقور  الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالظهران بنات -ادارة تعليم الشر

ي  الصف االول الثانوي 95الثانوية الخامسة والتسعون  بنات -إدارة تعليم الرياض  هال صالل بن راشد المطي 

ي هال عادل بن عابد 
 الصف االول الثانوي الثانوية الرابعة بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  الجهب 

 الصف االول الثانوي الثانوية التاسعة بعد المائة بنات -ادارة تعليم جدة  همس حامد سعد المالكي 

 والثالثون بمكة المكرمةالمتوسطة الحادية  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  هناء احمد محسن باروم
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  المتوسطة السابعة للبنات بنات -إدارة تعليم محايل عسي   هناء عامر بن مغرم عسي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

يدة بنات -إدارة تعليم القصيم  هناء محمد بن عبدهللا الصالح ون بير  الصف االول الثانوي الثانوية الثالثة و العشر

 متوسطة الرواد األهلية لتحفيظ القرآن الكريم)اإلزدهار( بنات -ادارة تعليم الرياض  هنادي طارق سليمان السويد
الصف االول 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 الصف االول الثانوي 140الثانوية األربعون بعد المائة  بنات -إدارة تعليم الرياض  هند ابراهيم بن غانم اليوسف

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  هند اسامه جميل غازى
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 االول الثانويالصف  الثانوية الثالثة باالحد بنات -ادارة تعليم جازان  هنوف علي حسن فقيهي 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية منارات الرياض األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  هيا عبدالرحمن سعد الدخيل

ي 
 الصف االول الثانوي 161الثانوية الحادي والستون بعد المائة  بنات -ادارة تعليم الرياض  هيا عبدهللا تركي الهزان 

يهيا عدنان سعد  قية  القمي    الصف االول الثانوي ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية للبنات بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر

هيا عالء انور فلمبان عالء انور 
 فلمبان 

 الصف االول الثانوي ابتدائية نور اإليمان  بنات -ادارة تعليم جدة 

 متوسطة األمي  محمد بن سعود بني    -الباحة إدارة تعليم  هيثم صالح بن سحمي الغامدي
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي االنجال  بني    -إدارة تعليم األحساء  هيثم هادي ناجع التليدي

 الصف االول الثانوي ثانوية الكربوس بنات -ادارة تعليم جازان  هيفاء عمر محمد دغاىسي 

 الصف االول الثانوي ثانوية االنجال الدولية بنات -إدارة تعليم األحساء  العبيدانهيله عادل بن عبدالوهاب 

ي 
 الصف االول الثانوي مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات  بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  وتي   عبدهللا محمد الزهران 

بية النموذجية األهلية بنات -إدارة تعليم الرياض  وجد حمد بن عبدهللا العقيل  الصف االول الثانوي ثانوية الي 

 متوسطة األندلس بنات -ادارة تعليم جدة  وجد يارس محمد بن سلمان
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي 
ان   الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بأحد رفيدة بنات -إدارة تعليم عسي   وجدان يحي بن قاسم خير

ى األهلية بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  ود احمد عمر بادحدح   الصف االول الثانوي ثانوية دار البشر

ون بعد المائة بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  ود جميل محمدعبده االهدل   االبتدائية التاسعة والعشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 متوسطة تحفيظ القرآن الثانية بنات -إدارة تعليم جدة  ود طه حسي   باروم 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي الثانوية السادسة عشر  بنات -ادارة تعليم جدة  ود عبدالرحمن محمد الحبيشر 

قية  ود فواز عبدهللا الغامدي  اق األهلية بالدمام  بنات -ادارة تعليم الشر  الثانويالصف االول  ثانوية مدارس اإلرسر

 المتوسطة التاسعة بخميس مشيط  بنات -إدارة تعليم عسي   ود مسفر حسن الوادعي 
الصف الثالث 
 المتوسط 
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 تخصص المعلوماتية 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  ورد عارف بن مهدي آل سليس   الصف االول الثانوي بالقطيفالثانوية الرابعة  بنات -ادارة تعليم الشر

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات ( بنات -ادارة تعليم جدة  وريف سعيد صالح الغيالن 

قية  وسام سمي  بن علي النفيلي   بنات -إدارة تعليم الشر
ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  

 للبنات )مقررات(
 االول الثانويالصف 

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية السليل بني    -ادارة تعليم صبيا  وسام محمد عبده داحشر

 الخليل بن احمد الفراهيدى بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  وسام يوسف بن محسن عوض
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  يدة  بنات -إدارة تعليم القصيم  وسن احمد بن نائف الحرنر  المتوسطة األوىل بير
الصف االول 
 المتوسط 

 المتوسطة الثامنة والستون بمكة المكرمة بنات -إدارة تعليم مكة المكرمة  وسن عبدهللا بن جمعان المالكي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي المكرمةثانوية الجموم األوىل بمكة  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  وسن عبدهللا عبدالعزيز القرىسر

وضح فهد بن راشد الكدادي 
 الهاجري 

 الصف االول الثانوي    

قية  والء سعيد بن عبدالعلي العوى  الصف االول الثانوي الثانوية الثامنة بالقطيف)مقررات( بنات -ادارة تعليم الشر

ي األسود
قية  والء فاضل بن عبدالباف   متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام بنات -إدارة تعليم الشر

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مدارس النبالء العالمية بني    -إدارة تعليم جدة  وليد احمد عبدهللا بالعمش 

 الصف االول الثانوي مجمع الشاىط  الثانوي)مقررات( بني    -ادارة تعليم جدة  وليد خالد سالم الشمران  

 متوسطة الفرسان األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  وليد عبدالرحمن احمد الغنيم
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي   متوسطة ضمد الثانية بنات -ادارة تعليم صبيا  ونس علي ابراهيم الحرنر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي 
 الصف االول الثانوي نظام مقرراتثانوية االندلس بجدة  --رجاء االنتظار-- ويــهاد مناجي مسحل الوذينان 

 الصف االول الثانوي الثانوية السادسة عشر بمكة المكرمة )نظام المقررات(  بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  يارا اسماعيل بن حمزه قزاز

 الثانويالصف االول  الثانوية الحادية عشر بمكة المكرمة --رجاء االنتظار-- يارا بندر محمد الحسي   

 المتوسطة االوىل بالليث  بنات -إدارة تعليم الليث  يارا حسي   سعيد الحرقان  
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 متوسطة المدرسة األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  يارا خالد بن محمد العويد
الصف الثالث 
 المتوسط 

ي  قية  يارا سعد عبدالوهاب القصيبر  بنات -إدارة تعليم الشر
ثانوية مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  

 للبنات )مقررات(
 الصف االول الثانوي
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 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة دار الرواد  بنات -إدارة تعليم جدة  يارا سعيد عبدهللا الغامدي
الصف االول 
 المتوسط 

ي   الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الرياض األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  يارا طارق عاىطي الحرنر

ي 
قية  يارا عادل بن محمدابراهيم افغان   الصف االول الثانوي ثانوية فاطمة بنت المنذر بالجبيل بنات -إدارة تعليم الشر

ي 
قية  يارا عائض ابن محمد القحطان   الصف االول الثانوي الثانوية الثانية بالظهران بنات -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية الرياض األهلية  بنات -إدارة تعليم الرياض  يارا فؤاد محسن فلمبان

 متوسطة الفكر العالمية بنات -إدارة تعليم جدة  يارا مازن احمد العمودي 
ي الصف 

الثان 
 المتوسط 

قية  يارا محمد صالح الوادعي   متوسطة زينب الهاللية بنات -ادارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن النفيس  بني    -إدارة تعليم ينبع  يارس عبدالخالق بن حسن فالته

ة ادارة تعليم  يارس عبدهللا بن سليمان الخويطر  الصف االول الثانوي ثانوية محمد الحمد الشبيلي  بني    -عني  

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية الرياض األهلية بني    -إدارة تعليم الرياض  يارس عبدهللا غيثان الشمران 

 معن بن عدي االبتدائية بني    -ادارة تعليم جدة  يارس عمار عبدالقادر موىس 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي يارس 
 الصف االول الثانوي المروة الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  محمد يحي محنشر

 حسن بن علي ابوزيد
قية  ياسمي   ون بالدمام بنات -ادارة تعليم الشر  الصف االول الثانوي الثانوية السادسة والعشر

 الصف االول الثانوي االنجال الدوليةثانوية  بنات -ادارة تعليم األحساء  ياسمي   سفيان عبدالرحمن الموىس 

 الصف االول الثانوي الثانوية األوىل بالحليلة بنات -ادارة تعليم األحساء  ياسمي   عيش بن علي المبارك 

احيلي 
 الصف االول الثانوي الجعدية الثانوية بني    -إدارة تعليم جازان  يحي احمد محمد رسر

 نعامه المتوسطة بني    -صبيا إدارة تعليم  يحي احمد يحي المالكي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي الشمري
قية  يحب  سعود ثويب   الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي المنصورة  -ثانوية الرواد األهلية  بني    -إدارة تعليم الرياض  يزن احمد عباس المحيميد

دي يزن ادريس محمد   بيش الثانية المتوسطة بني    -إدارة تعليم صبيا  مجي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 متوسطة ابن البيطار بني    -إدارة تعليم ينبع  يزن اسامه بن عبدهللا الرحيلي 
الصف الثالث 
 المتوسط 
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 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 البلد األمي   للموهوبي   المتوسطة  بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  بندر حسن فطان  يزن 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الخندق المتوسطة االهلية  بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  يزن سامي حمدان الحازمي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية  يزن سعد بن محمد الفليح  الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -إدارة تعليم الشر

ي 
 الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بني    -ادارة تعليم الرياض  يزن عادل عبدهللا المزيب 

 الفيصلية المتوسطة بني    -ادارة تعليم جدة  يزن عبدالرحمن عبدهللا حمران
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  يزن عزيز فردان العامري  الصف االول الثانوي ثانوية الرواد بني    -إدارة تعليم الشر

 الصف االول الثانوي ثانوية األنجال األهلية بني    -إدارة تعليم األحساء  يزن علي بن حسي   آل سحمان

 الفاروق المتوسطة  بني    -إدارة تعليم جدة  يزن عماد بن لطف هللا بخاري
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي يزن عوض بن 
 بني    -إدارة تعليم القصيم  راشد الزهران 

يدة  مجمع األمي  فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبي   بير
 )القسم المتوسط( 

ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية الرواد العالمية بني    -ادارة تعليم الرياض  يزن محمد بن مشوح الحوشان

بية الحديثة المتوسطة األهلية بني    -تعليم جدة إدارة  يزن وليد شديد البالدي  دار الي 
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية ابن خلدون بني    -إدارة تعليم ينبع  يزيد اسامه محمدرضوان بنجر

ي   الصف االول الثانوي ثانوية  اإلدريشي  بني    -إدارة تعليم الرياض  يزيد جفران غضيور الحرنر

 متوسطة ابن البيطار بني    -إدارة تعليم ينبع  يزيد رامي عبدالرحمن االحمدي 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 منارات جدة العالمية المتوسطة  بني    -إدارة تعليم جدة  يسلم علي بن يسلم بافقيش
الصف االول 
 المتوسط 

 الرياض األهليةمتوسطة منارات  بني    -ادارة تعليم الرياض  يوسف احمد عمر فلمبان 
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي ثانوية االمي  عبدالمحسن بن عبدالعزيز بني    -إدارة تعليم المدينة المنورة  يوسف انس بن يوسف محروس

ي  رياض الصالحي   األهلية المتوسطة  بني    -إدارة تعليم تبوك  يوسف خالد نارص العي  
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

ي عثمان بني    -إدارة تعليم الرياض  يوسف خالد يوسف الحزيمي   متوسطة يزيد بن انر
الصف الثالث 
 المتوسط 

قية  يوسف عبداللطيف عبدهللا الرويعي   مدارس رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام بني    -إدارة تعليم الشر
ي 
الصف الثان 
 المتوسط 

قية إدارة  يوسف علي بن محمد الخليوي  الصف االول الثانوي ثانوية نور اإلسالم األهلية بني    -تعليم الشر

 

 

 

 



 
 

2020املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب أسماء الطالب   

 

 

 تخصص المعلوماتية 

 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

قية  يوسف محمد بن احمد الغامدي  متوسطة المنارات االهلية للبني   بالدمام بني    -ادارة تعليم الشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

ى بالزاهر األهلية بني    -إدارة تعليم مكة المكرمة  يوسف مرع بن عبدالعزيز االنصارى  متوسطة البشر
الصف الثالث 
 المتوسط 

 الصف االول الثانوي االنجال  بني    -ادارة تعليم األحساء  يوسف هشام بن عبدالعزيز الثنيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


