
 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   اسم الطالب/ـة 

 ابتدائية صلهبة الثانية بنات  -إدارة تعليم صبيا  ابتسام محمد سالم غشام 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية صبيا الرابعة بنات  -إدارة تعليم صبيا  ابتسام محمد شوعي سيد 
السادس  الصف  

 االبتدائي 

 متوسطة المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  ابراهيم احمد بن ابراهيم األنصاري
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية نافذة المستقبل العالمية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  ابراهيم الوليد ابراهيم بن عثمان 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 مدارس رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  ابراهيم حسن بن ابراهيم آل رضي 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية المشكاة االهلية بنين -إدارة تعليم الشرقية  ابراهيم سعد بن خليل الشمالن 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الفالح األهلية  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  محمد منشي ابراهيم شادي ابن 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة ابن صالح  بنين -إدارة تعليم عنيزة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم الدبيان 
الصف االول  

 المتوسط 

 ة األهليةمتوسطة التعلم النموذجي بنين  -إدارة تعليم الرياض  ابراهيم عبدهللا ابراهيم الشماسي 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة البنـــــاء  بنين -إدارة تعليم رجال ألمع  ابراهيم علي ابراهيم عسيري
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة اجيال المعرفة العالمية بجازان  بنين -ادارة تعليم جازان  ابراهيم علي موسي مقري 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -ادارة تعليم الرياض  القاصر ابراهيم مكي ابراهيم  
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ينبع الصناعية -القرطبي االبتدائية  بنين  -ادارة تعليم ينبع  احمد ثامر أحمد سنيور 
الصف الخامس  

 االبتدائي 

 ابتدائية القارة  بنين  -إدارة تعليم األحساء  احمد جعفر بن حسن الشخص 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المرحلة المتوسطة -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  احمد حامد بن عايض البدراني
الصف االول  

 المتوسط 

 للبنين بالدمام ابتدائية المنارات االهلية   --رجاء االنتظار -- احمد رائد بن ياسين موار 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  احمد سالم ابن مسفر القحطاني 
الصف االول  

 المتوسط 

 المرحلة المتوسطة -األهلية مدارس منارات المدينة المنورة   بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  احمد ضيف هللا بن غانم المحمدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 دار الذكر المتوسطة األهلية بنين -إدارة تعليم جدة  احمد عبدالرحمن عبدهللا العطاس 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية فلسطين  بنين -إدارة تعليم القنفذة  احمد عبدهللا ابن احمد الشيخي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  أحمد آل علي احمد علي بن 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 مدارس رواد الخليج العالمية االبتدائية بنين -ادارة تعليم الشرقية  احمد فايز بن علي المال 

الصف السادس  
 االبتدائي 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المجد الجديد االهلية بنين -إدارة تعليم حائل  احمد فهد بن مسيعيد المسيعيد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 عثمان بن عفان  بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  احمد محمد بن احمد جعفر 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية ابن الهيثم  بنين  -ادارة تعليم األحساء  التريكياحمد محمد بن سلمان  

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الجودة األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  احمد محمد محمود صالح 
الصف االول  

 المتوسط 

 أمريكي ابتدائية عبدالعزيز العالمية /  بنين  -ادارة تعليم الرياض  احمد مصطفى بن حسين الشايب 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 مدارس الظهران االٔهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  احمد منصور سليمان العوهلى 
الصف االول  

 المتوسط 

 بيش الثانية المتوسطة  بنين -إدارة تعليم صبيا  احمد موسى بن محمد حضريتى 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الشيخ عمر بن سليم  بنين  -إدارة تعليم القصيم  اديب عبدالعزيز بن سليمان العمري
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  اروان عبدهللا بن محمد غفوري

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الثامنة بالمبرز  بنات  -إدارة تعليم األحساء  اروى صادق بن محمد العلي 
الصف االول  

 المتوسط 

 سعيد بن العاص المتوسطة بنين -إدارة تعليم جدة  اسامه عبدهللا محمد الغامدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 الخليل بن احمد األهلية المتوسطة  بنين  -ادارة تعليم الطائف  اسامه عبدهللا مشرف العمري
الصف االول  

 المتوسط 

 عثمان بن عفان  بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  أسامه نمنكانى اسامه محمد  

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية السادسة والثالثون بعد المائة  بنات  -إدارة تعليم جدة  اسدان عمر بن محمد برناوى
الصف السادس  

 االبتدائي 

 البيطار متوسطة ابن  بنين  -ادارة تعليم ينبع  اسعد فهد بن اسعد الديب 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة التاسعة و التسعون بنات  -إدارة تعليم جدة  اسماء محمد حسين القحطاني 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة العاشرة بسكاكا بنات  -ادارة تعليم الجوف  اسيل ياسر محمد القرشي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة صروح التربية بمكة المكرمة بنات  -تعليم مكة المكرمة إدارة  اشتياق محمد بن احمد الحربي
الصف االول  

 المتوسط 

 مجمع الشاطئ المتوسط  بنين -ادارة تعليم جدة  اصيل ماجد عبدهللا المالكي 

الصف االول  
 المتوسط 

 عثمان بن عفان  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  اصيل ماجد معال الجهني 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية  اإلبداع  بنات  -ادارة تعليم جدة  االء معيض سعيد الزهراني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الملك خالد بن عبد العزيز االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  األيهم ابراهيم حسن مذكور 
الصف السادس  

 االبتدائي 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 - متوسط-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات  بنات  -إدارة تعليم المدينة المنورة  البتول نشأت نبيل درندري 

الصف االول  
 المتوسط 

 بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة متوسطة الشفاء  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  البتول وائل بن محمدغزالي اليماني 
الصف االول  

 المتوسط 

 الظبية المتوسطة األولى  بنين -إدارة تعليم صبيا  البدر عبدالقادر احمد عبدالفتاح 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة مدارس جازان األهلية  بنين -ادارة تعليم جازان  البراء احمد موسى عقدي 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية االدريسي بنين  -ادارة تعليم ينبع  البراء سامي عبدهللا الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الفرسان األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  البراء علي شايع القحطاني 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائيةالمعرفه األهلية  بنين -إدارة تعليم جازان  البراء عمر سالم شامي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة االمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم  بنين -إدارة تعليم الشرقية  البراء منصور بن مرضي الغامدي 
الصف االول  

 المتوسط 

 الملك خالد بن عبد العزيز االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  البراء مهدي بن حسين مدحلي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية آل ماشي  بنات -إدارة تعليم محايل عسير  الجورى علي بن محمد الشهري
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة االولى بالجش  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  الجوري هاني بن جعفر اليوسف 

الصف االول  
 المتوسط 

 385االبتدائية الخامسة والثمانون بعد الثالثمائة   بنات  -إدارة تعليم الرياض  الجوهرة بندر محمد الناصر 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 167المتوسطة السابعة والستون بعد المائة  بنات  -ادارة تعليم الرياض  الجوهره ماجد عبدالعزيز الشويعر 
الصف االول  

 المتوسط 

 توسطة األولى لتحفيظ القرآن بالشعبةالم بنات  -إدارة تعليم األحساء  الدرة مشعل بن عبدالعزيز السبيعي
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة األولى لتحفيظ القرآن بالدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  الريم خالد بن عبدالعزيز الملحم 

الصف االول  
 المتوسط 

 بالظهران المتوسطه الرابعه  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  الزهراء حسن بن عبدهللا الشيخ 
الصف االول  

 المتوسط 

الزهراء سعد بن عبدالمحسن  
 المتوسطة األولى بالمنصورة بنات  -إدارة تعليم األحساء  العكروش 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية األولى بالرميلة  بنات  -إدارة تعليم األحساء  الزهراء عبدالمنعم بن حسن العلي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الحادية والثالثون بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  الزهراء عماد بن محمد الخليفه 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة رفيدة األسلمية بنات  -ادارة تعليم األحساء  الزهراء يوسف بن حسين الحيز 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية حصة بنت عبدالعزيز  بنات  -الرياض إدارة تعليم   العذوب خالد بن محمد القصير 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الرياض األهلية  بنات  -ادارة تعليم الرياض  العنود فيصل صالح السليمان 
الصف االول  

 المتوسط 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة فخر الدين الرازي بنين -إدارة تعليم الشرقية  الدبيسي القاسم نبيل بن محمد 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة القطيف  بنين -ادارة تعليم الشرقية  الكرار حيدر بن عدنان الشعلة 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة الهدى بنين -ادارة تعليم الشرقية  الكرار مرتضى بن علي الدريس 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة عبدالعزيز العالمية بنات  -إدارة تعليم الرياض  المها وليد صالح التويجري
الصف االول  

 المتوسط 

 االزدهار  -ابتدائية الرواد األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  المهند عبدهللا بن راشد الحقباني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 البراء بن مالك االبتدائية  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  الوليد ابراهيم عقيلي الشيخي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االمام ابي عمرو البصري االبتدائية لتحفيظ القران الكريم  بنين -إدارة تعليم جدة  الوليد خالد علي القرني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االزدهار  -ابتدائية الرواد األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  الوليد سعد حمد آل هالل
الصف السادس  

 االبتدائي 

 مدارس الظهران األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  الوليد طالل عبدالعزيز فدا 

الصف االول  
 المتوسط 

 األقصى المتوسطة األهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  الوليد عادل بن عبود باحداد 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  الوليد يحى سعيد مصوي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  الياس محمد حسن القحطاني 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية البتول األهلية بمكة المكرمة )القسم األمريكي( بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  الين محمد ابن سعود الحربي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -إدارة تعليم جدة  امال سالم منصور طيب 
الصف االول  

 المتوسط 

 إبتدائية المجداألهلية بنين -إدارة تعليم حائل  امين فريح خلف الشمري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية عثمان بن عفان بنين -ادارة تعليم الشرقية  صالح محمد الشهريانس 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 عوف بن الحارث  بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  انس عبدالفتاح بن مبارك المولد 

الصف االول  
 المتوسط 

 الكندي ابتدائية  بنين  -ادارة تعليم ينبع  اياد رمزي بن داود شبانه
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االمام شعبة بن عياش االبتدائية لتحفيظ القران الكريم  بنين -إدارة تعليم جدة  اياد فاروق عبدهللا بتوا 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  اياد ماهر ابن خلف هللا النمري
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية حراء  بنين -إدارة تعليم الشرقية  اياد محمد بن عويض الثمالي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 قرطبة المتوسطة األهلية  بنين -إدارة تعليم جدة  اياد محمد سعيد العمري 
الصف االول  

 المتوسط 
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 الرياضيات تخصص 

 الدراسي الصف   اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المرحلة االبتدائية -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  اياس هاني بن احمد محمد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة الثالثة و الثالثون  بنات  -إدارة تعليم جدة  ايثار فهد محمد االزوري
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية دوحة الجزيرة بنات  -إدارة تعليم جدة  غيداق المشهور ايالف زيد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -إدارة تعليم جدة  ايالف عبدالرحمن جابر بامبيروك 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة صبيا األولى  بنات  -إدارة تعليم صبيا  ايالف علي احمد سبعي

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية خضير  بنات  -ادارة تعليم جازان  ايالف هيثم علي محرق 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الرابعة بسيهات  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  ايمان عبدالمنعم بن ابراهيم المحيف

الصف االول  
 المتوسط 

 الفكرية متوسط  بينبع الصناعيةالتربية  بنات  -إدارة تعليم ينبع  ايه حسام بن حسين سبيه
الصف االول  

 المتوسط 

 سودانة المتوسطة  بنين -إدارة تعليم جازان  أبي محمد احمد حكمي 

الصف االول  
 المتوسط 

 دار الفكر االبتدائية  مسار دولي  بنين -ادارة تعليم جدة  أثير صالح محمدسعيد تونسي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة األنجال األهلية  بنات  -ادارة تعليم األحساء  المطاوعه أثير يامين بن علي 

الصف االول  
 المتوسط 

 مدارس منارات الشرقية العالمية المتوسطة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  أحمد اسامه بكر بحول
الصف االول  

 المتوسط 

 االهلية ابتدائية ماس  بنين -ادارة تعليم الشرقية  أحمد ايمن بن حجي الحسن

الصف السادس  
 االبتدائي 

 مدارس رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام  بنين -ادارة تعليم الشرقية  أحمد باسم بن فردان كشكش 
الصف االول  

 المتوسط 

أحمد حسين بن عبدهللا آل عبدرب  
 ابتدائية التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  الرضا 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة ابن كثير  بنين -إدارة تعليم الشرقية  أحمد حسين بن مهدي شروفنا
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  أحمد رائد بن عبدهللا اطفيف

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الكفاح األهلية  بنين  -إدارة تعليم األحساء  أحمد زكريا بن علي الحاجي
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  أحمد صالح بن احمد الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية قباء  بنين  -ادارة تعليم األحساء  أحمد عبدالرزاق بن محمد العبدهللا 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  أحمد علي بن أحمد الفقيه

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية عبدهللا بن مسعود  بنين  -إدارة تعليم األحساء  أحمد عماد بن ابراهيم الشايب 
الصف السادس  

 االبتدائي 
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 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 مدارس رواد الخليج العالمية االبتدائية بنين -ادارة تعليم الشرقية  أحمد فتحي بن احمد الشيخ

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الكفاح األهلية  بنين  -إدارة تعليم األحساء  أحمد محمد بن احمد البراهيم 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة ابن صالح  بنين -إدارة تعليم عنيزة  أحمد محمد بن راشد الشمالن 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية حمزة الكوفي تحفيظ القرآن الكريم  بنين -ادارة تعليم الشرقية  أحمد محمد بن موفي الولماني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالجبيل بنين -الشرقية ادارة تعليم   أحمد نواف سعيد الزهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  أرام فهد محمد العتيبي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  أرجوان عمر بن عبدهللا باوزير 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الرابعة لتحفيظ القرآن بالهفوف بنات  -إدارة تعليم األحساء  أروى احمد بن فيصل النعيم 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ية بالحليلةاالبتدائية  الثان بنات  -إدارة تعليم األحساء  أروى حسين بن علي المالك 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة البتول األهلية )القسم األمريكي( فرع الخالدية  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  أريج عبدهللا بن محمد القرني

الصف االول  
 المتوسط 

 طريق مكة  -مجمع الثغر المتوسط  بنين -ادارة تعليم جدة  أسامة احمد غانم الزهراني 

االول  الصف  
 المتوسط 

 متوسطة اليرموك  بنين  -إدارة تعليم األحساء  أسامة أحمد بن حسين الخرس 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  أسامه خالد سعد العمري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 تحفيظ القران الكريم المتوسطة بجازان بنين -إدارة تعليم جازان  أسامه محمد عبدالرحمن بركات 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابن الجزري االبتدائية لتحفيظ القران الكريم  بنين -إدارة تعليم جدة  أسر سلمان مشرف الشهري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 والعشرون بالقريات االبتدائية الثانية  بنات  -ادارة تعليم القريات  أسيل شريف حامد الشراري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 بنات  -إدارة تعليم الشرقية  أسيل عبدهللا بن صالح الغامدي

متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  
 للبنات 

الصف االول  
 المتوسط 

 بالمنصورة االبتدائية الثانية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  أسيل فراس بن علي الحمدان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة السادسة عشر بأبها  بنات  -ادارة تعليم عسير  أسيل محمد سعيد االسمري

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية مدارس نور االسالم االهلية  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  أسيل ياسر بن فهد الحربي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ماريا العالمية المتوسطة بالجبيل بنات  -إدارة تعليم الشرقية  احمد الشايب أسيل يوسف بن 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية االنجال الدولية بنات  -إدارة تعليم األحساء  أصايل لؤي بن علي الصالح 

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 إبتدائية السيل الصغير  بنات  -إدارة تعليم الطائف  أصايل ماجد عوض القثامي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية البراعم  بنين  -إدارة تعليم ينبع  أصيل محمد محفوظ باصديق 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة متوسطة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  أالء محمد احمد بناني 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنات  -إدارة تعليم الرياض  ألما محمد بن علي عسيري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الروغ بأحد رفيدة  بنات  -إدارة تعليم عسير  أليان معيض بن محمد اليامي 

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 االبتدائية التاسعة والتسعون بعد المائة  بنات  -إدارة تعليم جدة  ألين مشعل عبدهللا الحربي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المضايا  بنات  -ادارة تعليم جازان  أمار خالد هادي حكمي

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الخامسة عشرة بالطائف  بنات  -ادارة تعليم الطائف  أمجاد موسى مظفر خان 

الصف االول  
 المتوسط 

 البلد األمين للموهوبين المتوسطة  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  أمجد عبدهللا بن محمد اربعين

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الخامسة بالقطيف  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  أمل هيثم بن عبدالرزاق آل خضر 

االول  الصف  
 المتوسط 

 المتوسطة االربعون بالدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  أميره حسين بن علي الفداغم 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة التاسعة بخميس مشيط  بنات  -إدارة تعليم عسير  أميره فهد بن احمد الزهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة االولى بإسكان الحصمة  بنات  -جازان ادارة تعليم  أميره ماطر أحمد خبراني

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  أمين محمد بن عبدهللا آل عبدهللا 

الصف االول  
 المتوسط 

 قرطبة المتوسطة األهلية  بنين -إدارة تعليم جدة  أنس عادل عبدالعالى الحازمي

الصف االول  
 المتوسط 

 طارق بن زياد  االبتدائية  بنين -ادارة تعليم جازان  أنس عبدهللا بن محمد مباركي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة النموذجية بابها  بنين -ادارة تعليم عسير  أنس محمد بن مترك االحمري

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية علوم الرياض األهلية ـ الصحافة بنين  -ادارة تعليم الرياض  أنس محمد مستور الثبيتي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 رياض القرآن االبتدائية األهلية بنين -ادارة تعليم جدة  أنمار ابراهيم سعيد بايعشوت

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة البيان النموذجية بنات  -ادارة تعليم جدة  أنيه فهد رشاد جمال حريري

الصف االول  
 المتوسط 

     أيان آنف احمد ابانمي 
الصف االول  

 المتوسط 

 الظبرة االبتدائية  بنين -إدارة تعليم جازان  أيمن ماجد قاسم طوهري

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -جدة إدارة تعليم  آالء حسن بن عبدالرحمن عفان

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثالثة والعشرون بابها  بنات  -إدارة تعليم عسير  آالء عامر بن احمد عسيري
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية التاسعة عشر بعد المائة بمكة المكرمة بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  آلما ايمن حسن زامل 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية شعاع المعرفة األهلية بمكة المكرمة بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  آيات هالل بن حسين سروجي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الملك فهد المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جدة  باسل احمد محمد الشوا 

الصف االول  
 المتوسط 

 مدارس جامعة الملك عبدهللا للعلوم التقنية العالمية االبتدائية بنين -ادارة تعليم جدة  باسل توفيق احمد شاولى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 البلد األمين للموهوبين المتوسطة  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  باسل عبد العزيز أمير علي

الصف االول  
 المتوسط 

 ذي النورين المتوسطة لتحفيظ القران الكريم  بنين -تعليم جدة إدارة  باسل عبد المجيد عيد المطيري

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الملك فيصل البكالوريا الدولية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  باسل عبدهللا بن محمد طويرقى

الصف السادس  
 االبتدائي 

 بن رباحمتوسطة بالل  بنين  -ادارة تعليم ينبع  باسل الفي سعد المحمادي 

الصف االول  
 المتوسط 

 النواس بن سمعان المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جدة  باسل الفي معتق السلمي 

الصف االول  
 المتوسط 

 محمد بن مسلمة االوسي  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  باسل ماجد معال الجهني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 منارة جدة  االبتدائية االهلية  بنين -تعليم جدة إدارة  باسم ناصر جمعان الزهراني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية صبيا الرابعة بنات  -ادارة تعليم صبيا  بانا حمد ابراهيم الجبير 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 عبدهللا بن سهيل االبتدائية بنين -إدارة تعليم جدة  بتال احمد تيسير الليلى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 عقبه بن نافع المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جازان  بدر حمد عبدهللا حمزي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الملك فهد  بنين -ادارة تعليم الباحة  بدر سعيد مسفر الغامدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 المرحلة االبتدائية -منارات المدينة المنورة األهلية مدارس  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  بدر صالح بن حماد الحماد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 فصول دولية-ابتدائية األنجال األهلية بنين  -ادارة تعليم األحساء  بدر عبدالرحمن بن احمد الملحم 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الجامعة االهلية بنين -ادارة تعليم الشرقية  بدر عصام بن عبدالعزيز القاضي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية نجد  بنين -ادارة تعليم الشرقية  بدر علي حمود الشمراني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  بدر مشبب بن سعيد القحطاني 

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  بدر يوسف بن ضيف هللا المطيري 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابن حزم المتوسطة بنين -إدارة تعليم جازان  بسام علي حسن مصلوف 
الصف االول  

 المتوسط 

 مدارس الظهران االٔهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  بسام هيثم بن عبدالقادر الخان 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية مدارس البسام األهلية للبنات  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  بسمة باسم بن عبدالواحد الزاير 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 البلد األمين للموهوبين المتوسطة  بنين -تعليم مكة المكرمة إدارة  بشار باسم بن محمود فطانى 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة أم عمار بن ياسر  بنات  -ادارة تعليم المدينة المنورة  بشرى بندر بن عايد الحمادى 
الصف االول  

 المتوسط 

 التحفيظ  بشرورةمتوسطة   بنات -إدارة التعليم بمحافظة شرورة  بشرى مرضي محمد الكربي

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الدانة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  بندر اسماعيل بن سعيد آل مزهر 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 منارة جدة المتوسطة االهلية  بنين -إدارة تعليم جدة  بندر تركي عائض الجعيد 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  بندر عامر بن خليل العيسى 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 شعب الذيب المتوسطة  بنين -إدارة تعليم جازان  بندر فيصل بن يحيى حمدي

الصف االول  
 المتوسط 

 الخامسة عشر بالهفوف االبتدائية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  بنين ياسر بن محمد العبدهللا 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الرواد األهلية ) الروابي ( لتحفيظ القرآن الكريم  بنات  -ادارة تعليم الرياض  بيان حمد عبدهللا العمارى 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة تحفيظ القرآن السابعة  بنات  -إدارة تعليم جدة  بيان عبدالعزيز غرمان الشهري
ول  الصف اال
 المتوسط 

 المتوسطة االولى بالليث  بنات  -إدارة تعليم الليث  بيلسان حسين سعيد الحرقانى 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثانية لتحفيظ القرآن بالدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  تاال حسن فالح الدوسري
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية منارات جدة القسم العربي بنات  -تعليم جدة ادارة  تاال خالد بن حسن العمودي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة التاسعة عشر بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  تاال عبدالرحمن ظافر الزهراني 
الصف االول  

 المتوسط 

 السابعة و األربعون المتوسطة   بنات  -إدارة تعليم جدة  تاال عبدهللا علي القحطاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الرواد العالمية  بنات  -ادارة تعليم الرياض  تاال محمد بن علي القحطاني 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة السادسة والخمسون بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  تالة زياد عايش المروعي 

الصف االول  
 المتوسط 

 اإلبتدائية الرابعة بمحايل  بنات -إدارة تعليم محايل عسير  تاليا سليمان حسين عسيري
الصف السادس  

 االبتدائي 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 والتسعون بعد المائة االبتدائية التاسعة  بنات  -إدارة تعليم جدة  تالين عبدهللا راشد الزهراني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية السادسة و العشرون بعد المائة بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  تالين عمر بن داخل الحربى 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 التاسعة بعد المائة بمكة المكرمةاالبتدائية  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  تاليه عمار بن محمد الشرعبى

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية تحفيظ القرآن الرابعة  --رجاء االنتظار -- ترانيم عبدالوهاب بن علي الشريف
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية الرابعة بالمذنب  بنات  -ادارة تعليم المذنب  ترف عبدالعزيز هايف الجش 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  تركي خالد بن محمد المغربي
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  تركي سلمان تركي الحمادي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة ابن صالح  بنين -إدارة تعليم عنيزة  العليانتركي صالح علي 
الصف االول  

 المتوسط 

 عوف بن الحارث  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  تركي عبدهللا بن صالح القاضي 

الصف االول  
 المتوسط 

 المرحلة االبتدائية -المنورة األهلية مدارس منارات المدينة  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  تركي عبدهللا تركي الشهراني
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الشيخ محمد المانع  بنين -إدارة تعليم عنيزة  تركي ماجد علي السريحي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الظهران  بنين -ادارة تعليم الشرقية  تركي محمد خالد الرويشد
الصف االول  

 المتوسط 

 صبيا المتوسطة االولى  بنين -ادارة تعليم صبيا  كعبي مجرشيتركي محمد علي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الروابي  -متوسطة الرواد األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  تركي نواف جزاع الحربي
الصف االول  

 المتوسط 

 األهلية متوسطة منارات الرياض  بنين  -إدارة تعليم الرياض  تركي وليد سليمان الجمعه

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية بشائر اإلبداع األهلية بمكة المكرمة بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  تمارا رعد صالح يونس فلمبان 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية النجاح ببني جرة  بنين -إدارة تعليم الباحة  تميم انور احمد الغامدي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  تميم سامي محمد الصيخان 
الصف االول  

 المتوسط 

 التربية  الصالحة األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  تميم سعيد بن موسى الراشدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 األندلس المتوسطة األهلية بنين -ادارة تعليم جدة  تميم عبدالباسط حسن غبره
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية االعتصام االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  تميم عبدهللا صالح الصقيه 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 دولى   -متوسطة الكفاح   بنين  -ادارة تعليم األحساء  تميم عبدالمنعم بن سلمان النشمي
الصف االول  

 المتوسط 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ابتدائية االمام عاصم لتحفيظ القرآن  بنين -إدارة تعليم الشرقية  تميم عبدالوهاب علي زامل 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الدانة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  تميم علي محمد اليزيدي
السادس  الصف  

 االبتدائي 

 الشيخ ناصر خلوفة لتحفيظ القران االبتدائية  بنين -إدارة تعليم جازان  توفيق عبدالواحد محمد عريشي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المنهل األهلية )التعاون( للبرنامج الدولي  بنات  -ادارة تعليم الرياض  تولين اياد بن عبدالرحمن القرعاوى 

االول  الصف  
 المتوسط 

 المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية  بنات  -إدارة تعليم ينبع  تولين بدر مبروك العتيبي

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الخامسة والثالثون بعد المائة بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  تولين حسن بن فايز ال زيدالشريف

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية التاسعة والتسعون بعد المائة  بنات  -إدارة تعليم جدة  تولين خالد غريبان العتيبي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة الرابعة  بنات  -ادارة تعليم الرس  تولين خالد محمد العواجي 

الصف االول  
 المتوسط 

 الموهوبات متوسطة  بنات  -إدارة تعليم جدة  تولين عبدالمنعم بن خضر الجهني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة البيان النموذجية بنات  -ادارة تعليم جدة  تولين محمد أحمد سنيور 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الحادية والخمسون بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  تولين ياسر بن عقيل القرشي

الصف االول  
 المتوسط 

 الهجنبة االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  عريشيتيم عادل عبده 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية مدارس رياض اإلسالم لتحفيظ القرآن بالدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  تيما بندر بن عبدهللا المالء 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية النعمان بن مالك  بنين -إدارة تعليم جازان  ثامر سالم بن أحمد حارثي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة منارات الرياض العالمية بنين  -ادارة تعليم الرياض  جاد عبدالمحسن بن ضاوي المجنوني

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الخويلدية بنين -إدارة تعليم الشرقية  جعفر حسين بن جعفر آل صويلح 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة األحساء النموذجية األهلية  بنين  -إدارة تعليم األحساء  جعفر صادق بن ناصر العباس 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  جعفر علي بن جعفر آل خليف

الصف االول  
 المتوسط 

 بنات  -الشرقية إدارة تعليم   جمان عبدهللا بن سعد بن عيد 

متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  
 للبنات 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة عسفان بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  جمان عبدالمجيد بن نافع السلمي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية بشائر اإلبداع األهلية بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  جمانة محمد أحمد بن صديق 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية  السعيرة بنات  -إدارة تعليم حائل  جمانه غازي عبدهللا الشمري

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطة الخامسة  بنات  -ادارة تعليم بيشة  الخثعمي جمانه مساعد محمد  

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة مدارس الجامعة بالخبر  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  جمانه هاني علي محمد 
الصف االول  

 المتوسط 

 مزدلفة االبتدائية بنين -ادارة تعليم جدة  جميل محمد جميل غفوري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة منارات جدة القسم العربي بنات  -إدارة تعليم جدة  ماجد مقبول الزايديجنا 

الصف االول  
 المتوسط 

 بريطاني-متوسطة مدارس الحصــان العالمية بالخبر  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  جنا ناصر ابن احمد القحطاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الحادية  واألربعون بالطائف  بنات  -تعليم الطائف إدارة  جنان احمد بن غرم هللا الزهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة اليسرالعالمية  بنات  -ادارة تعليم جدة  جنان عبدالرحيم محمد تركستاني

الصف االول  
 المتوسط 

 ببريدة االبتدائية  الخامسة والخمسون  بنات  -ادارة تعليم القصيم  جنه فهيد بن علي الحربي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية الرابعة والعشرون بالمبرز  بنات  -إدارة تعليم األحساء  جنى احمد بن عايش الغراش 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة مدارس البرامج العالمية بالخبر  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  جنى رشاد احمد زين العابدين

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثانية بالجفر  بنات  -إدارة تعليم األحساء  جنى زكي عيسى الجمعان

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية  النخبة األهلية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  جنى سامي بن علي الغزال 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة التاسعة بالجبيل بنات  -ادارة تعليم الشرقية  جنى ظافر سعد القرني

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  جنى عدنان بن سالم بابكور 

الصف االول  
 المتوسط 

 بالمدينة المتوسطة الخمسون  بنات  -إدارة تعليم المدينة المنورة  جنى عمر بن عبدالصمد بشاوري

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الرابعة والخمسون بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  جنى غازي بن علي الحازمي

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الثامنة عشر بالهفوف بنات  -إدارة تعليم األحساء  جنى محمد بن عبدهللا العبدالكريم 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -إدارة تعليم جدة  جنى نجيب صالح البوشي 

الصف االول  
 المتوسط 

 األندلس األهلية االبتدائية) بنين( بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  جهاد ثامر بن صالح الحكمي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 صبيا الجديده االبتدائية بنين -إدارة تعليم صبيا  جواد عبدالعزيز بن حسين االسمرى

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  جواد محمد بن علي المزعل 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الخليج بالجبيل بنين -إدارة تعليم الشرقية  جواد محمد مفرح الجهني

الصف االول  
 المتوسط 
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 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة العلم النافع االهلية بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  جوان جميل حسين مؤمنه

الصف االول  
 المتوسط 

 المكرمةمتوسطة الفتاة االهلية بمكة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  جوان حسنى بن علي اللبان 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة بثينة بنت النعمان بحي الروضة الشمالي  بنات  -ادارة تعليم جازان  جوان سليمان بن سعد القحطاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية التاسعة والثمانون بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  جوان شاكر عيضه الغريبي

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 متوسطة تحفيظ القرآن الرابعة  بنات  -إدارة تعليم جدة  جوان عبدهللا بن عبدالرحمن الغامدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 354االبتدائية الرابعة والخمسون بعد الثالثمائة  بنات  -ادارة تعليم الرياض  جوان عرار محمد صبياني شقيقي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية العاشرة بعد المائة بالمدينة  بنات  -إدارة تعليم المدينة المنورة  عمر ابن علي الغامدي جوان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية رابعة األنصارية بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  جوان محمد بن جمعان الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية الخامسة والثالثون بعد المائة بمكة المكرمة  بنات  -تعليم مكة المكرمة  إدارة جوانا سامي محمد اليماني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -إدارة تعليم جدة  جود خالد محمد مليباري 

الصف االول  
 المتوسط 

 الخميس متوسطة رياض  بنات  -ادارة تعليم عسير  جود سعيد بن سعد القحطاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية تحفيظ القرآن األولى بينبع الصناعية  بنات  -ادارة تعليم ينبع  جود عبدالعزيز عقيلي خواجي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة العاشرة بعد المئة بنات  -ادارة تعليم جدة  جود عبدالمحسن بن محمد العامر 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية  الثالثة  بالعمران  بنات  -ادارة تعليم األحساء  واصل العباد جود علي بن  

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة ابن خلدون األهلية )النفل( بنات  -ادارة تعليم الرياض  جود مجدي احمد جمل الليل 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية مدارس رياض اإلحسان األهلية بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  جود محمد بن سعيد الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية األولى بالمدينة بنات  -إدارة تعليم المدينة المنورة  جودي عبدهللا بن هليل المزيني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 النموذجيةابتدائية البيان   --رجاء االنتظار -- جودي منصور سليمان الجهني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

     جوري ايهاب بن منصور مويس 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة السابعةعشر بعد المئة بنات  -ادارة تعليم جدة  جوري سعد مسفر المطيري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الذكر  بنات  -إدارة تعليم جدة  جوري عبدالعزيز عبدهللا الغامدي 

االول  الصف  
 المتوسط 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -إدارة تعليم جدة  جوري علي احمد الغامدي 

الصف االول  
 المتوسط 
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 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

جوري فاضل عبدرب الحسين آل 
 بسنابس األبتدائية االولى  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  قيصوم

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة السادسة بالخرج  بنات  -ادارة تعليم الخرج  جوري محسن علي دغريري
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية منارات جدة القسم العربي بنات  -ادارة تعليم جدة  جوري محمد سعيد بن سلمان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية الثالثون  بنات  -إدارة تعليم جدة  جوري ممدوح مرحوم الخديدي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -ادارة تعليم جدة  جوري هاشم محمد بالخير 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها بنات  -إدارة تعليم القصيم  جونة محمد بن عبدالرحمن الروق 

االول  الصف  
 المتوسط 

 متوسطة الرواد العالمية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  حاتم بشير سليم الشمري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  حاتم عبدهللا فهاد المشيعلي الحربي

الصف االول  
 المتوسط 

 مدارس منارات تبوك األهلية للمرحلة المتوسطة  بنين -تبوك ادارة تعليم  حازم عواض بن رزيق السلمي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة ابن البيطار  بنين  -ادارة تعليم ينبع  حازم فهد عبدهللا الوهيبي 

الصف االول  
 المتوسط 

 البراء بن مالك االبتدائية  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  حامد رامي حامد حموه 

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 سـالمة الدراج المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جازان  حذيفه قاسم بن حسن بعيطي

الصف االول  
 المتوسط 

 الروابي  -متوسطة الرواد األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  حسام سليمان ظاهر ال دعبش 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -الرياض إدارة تعليم   حسام عامر بن عبيد الدلبحي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الفرسان األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  حسام عبدهللا محمد الفواز 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االهلية بالدمام ابتدائية الحصان النموذجية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  حسام علي بن صالح آل عفين 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المشكاة االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  حسام علي بن عبدالرحمن السرحاني

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة مكة المكرمة بنين -ادارة تعليم عسير  حسام فواز بن ابراهيم آل فرحان

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية االمام عاصم لتحفيظ القرآن  بنين -إدارة تعليم الشرقية  هللا حسام محمد سعد دخيل 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الملك سعود  بنين -إدارة تعليم جازان  حسان ناصر عبدهللا مذكور 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 التهذيب األهلية ابتدائية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  حسن أيمن عبدرب الرسول حماده 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية زين العابدين  بنين  -إدارة تعليم األحساء  حسن حبيب ابن احمد النيف

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 ابتدائية الشاطئ  بنين -ادارة تعليم الشرقية  حسن صالح بن مهدي البيك 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 محمد بن أبي بكر االبتدائية --رجاء االنتظار -- حسن عبدالخالق بن حسن آل حماده 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة محمد الفاتح  بنين  -إدارة تعليم األحساء  حسن علي احمد الحمود 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الخط االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  حسن علي بن حسن العوى 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المروة  بنين  -ادارة تعليم األحساء  حسن علي بن حسين الدالوي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة حنين بنين  -ادارة تعليم األحساء  حسن علي بن حسين الغانم 

الصف االول  
 المتوسط 

     السلمان حسن علي محمد 
الصف االول  

 المتوسط 

 منارة جدة  االبتدائية االهلية  بنين -إدارة تعليم جدة  حسن محمد بن حسن ابوزيدان

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية ابوتمام  بنين -ادارة تعليم الشرقية  حسن محمد بن حسن جضر

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة اليعقوبي  بنين  -تعليم األحساء إدارة  حسن محمد بن ناصر الهاشم 

الصف االول  
 المتوسط 

 االمام البخاري االبتدائية بنين -ادارة تعليم جازان  حسن محمد حسن الحسني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الرياض  بنين -إدارة تعليم الشرقية  حسن هادي بن محمد ال زريع

الصف السادس  
 االبتدائي 

 فصول دولية -متوسطة األنجال  األهلية  بنين  -ادارة تعليم األحساء  محمد الشايب حسن يوسف بن 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  حسين امين بن عبدالوهاب العليو 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة نور االسالم األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  حسين خليفه بن علي العماري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة صقلية بنين -إدارة تعليم الشرقية  حسين زكريا بن حسين العبدالمحسن

الصف االول  
 المتوسط 

 األقصى المتوسطة األهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  حسين سعيد حسين القحطاني

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة األنجال األهلية  بنين  -إدارة تعليم األحساء  الجمعهحسين عبدالمنعم ابن حسين 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الزبير بن العوام  بنين  -إدارة تعليم األحساء  حسين عبدالهادي حسين العمار 

الصف االول  
 المتوسط 

 األقصى المتوسطة األهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  حسين عبيد محسن السقاف

االول  الصف  
 المتوسط 

 متوسطة حذيفة بن اليمان  بنين  -ادارة تعليم األحساء  حسين علي بن حجي الناصر 

الصف االول  
 المتوسط 
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 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 األهلية ابتدائية التهذيب  بنين -إدارة تعليم الشرقية  حسين علي بن حسين بونيان

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الصديق  بنين -ادارة تعليم الشرقية  حسين علي بن حسين شيبان
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية ابن الحاجب  بنين  -إدارة تعليم األحساء  حسين علي بن عايش الحمود 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية التهذيب األهلية  --االنتظار رجاء -- حسين علي بن عبدهللا العبدرب االمير 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 طريق مكة  -مجمع الثغر االبتدائي  بنين -ادارة تعليم جدة  حسين عمر حسين باعقيل

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الشاطئ  بنين -ادارة تعليم الشرقية  حسين محمد بن ماجد الماجد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة مؤتة بنين -ادارة تعليم الشرقية  حسين مصطفى جمال المعيلو 

الصف االول  
 المتوسط 

 المرجان العالمية االبتدائية بنين -ادارة تعليم جدة  حسين هيثم بن حسين حجازي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 واألربعون بعد المائة االبتدائية الخامسة  بنات  -إدارة تعليم جدة  حال انس بن محمد طاهر مير 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية التاسعة والثالثون بعد المائة بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  حال ايهاب ابراهيم الحارثى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 البحر اإلبتدائية التاسعة بينبع  بنات  -إدارة تعليم ينبع  حال توفيق محمد صديق غازى

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية الثالثون بعد المائة بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  حال محمد طه نايته

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية الثانية والعشرون بعد المائة بنات  -ادارة تعليم جدة  حال محمدغياث محمد فرح

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية السبعون بعد المائة بنات  -ادارة تعليم جدة  حال ممدوح ابن محمدرجب سليماني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية اإلمام مسلم بأبي عريش  بنين -ادارة تعليم جازان  حمد تركي بن حمد الدبيان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الشيخ محمد بن عبدالوهاب  بنين -القريات إدارة تعليم   حمد فايز بن متعب العنزي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية البراعم  بنين  -إدارة تعليم ينبع  حمزة رافت بن حمزه اللبان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 البلد األمين للموهوبين المتوسطة  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  حمزه عبدالعزيز موسى محجوب

الصف االول  
 المتوسط 

 الحرمين االبتدائية بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  حمزه وائل حمزه مطير

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية االدريسي بنين  -إدارة تعليم ينبع  حميدى أنس حميدي حلول 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية بشائر اإلبداع األهلية بمكة المكرمة بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  حنين عاصم بن منير احمد 

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 اإلبتدائية السادسة والعشرون بالطائف  بنات  -إدارة تعليم الطائف  حور عبدهللا بن عمر المالكي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة مدارس الظهران األهلية )البرنامج الدولي(  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  حوراء اسامه بن عبدهللا السبتي 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة السابعة بالمبرز  --رجاء االنتظار -- حوراء عبدالمحسن بن احمد الماجد 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة بيت المقدس  بنين -ادارة تعليم الشرقية  البحرانيحيدر عبدالغني بن علي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة مؤته ) فصول االمل (  بنين -إدارة تعليم الشرقية  حيدر علي بن عبدالكريم العبندي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الطرف  بنين  -إدارة تعليم األحساء  حيدر محمد بن صالح بن رستم

االول  الصف  
 المتوسط 

 متوسطة ابن المظفر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  خالد امجد بكر حناوي

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية منارات الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  خالد ايمن يحي زكري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  خالد حمد بن سعود الخالدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الخليج بالجبيل بنين -إدارة تعليم الشرقية  خالد سعيد عطية الغامدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية شروق المعرفة النموذجية األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  خالد سلطان بن احمد العياضي 

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 ابتدائية خلف بن هشام لتحفيظ القرآن الكريم  بنين  -ادارة تعليم الرياض  خالد شاهين حمد العنزي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  خالد عبداللطيف محمد آل الشيخ

الصف االول  
 المتوسط 

 الشيخ عبدهللا خياط  المتوسطة  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  عقيل خالد عبدهللا بن علوى 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الدانة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  خالد عبدهللا خالد الحمالي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة االمير نايف بن عبدالعزيز  بنين -ادارة تعليم جدة  خالد فواز مرشد الثبيتي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بنين -ادارة تعليم الشرقية  خالد محمد بن جمعان الزهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 الهجنبة االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  خالد محمد ضعافي قوفشي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االقصى االبتدائية االهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  عبدهللا باعطيهخالد محمد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

خالد مشبب ابن معتق ال زميع  
 متوسطة ابن القيم  بنين -ادارة تعليم سراة عبيدة  القحطاني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية عبدهللا بن جبير  بنين  -إدارة تعليم الرياض  خالد مشعل محمد الحارثي

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ابتدائية الظهران االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  خالد وليد خالد العبدالهادي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  خالد يوسف بن قاسم الشهري
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة الثالثة بالمجمعة بنات  -ادارة تعليم المجمعة  خلود عوض بن سفر العازمي 

الصف االول  
 المتوسط 

 العالمية ابتدائية الرواد   بنين  -ادارة تعليم الرياض  خليل سلطان سليمان السبعان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة الخامسة بالقطيف  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  خولة عبدالستار بن حبيب المطوع 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية  الثانية بالبطالية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  خوله حسين بن احمد شناف 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 112المتوسطة الثانية عشر بعد المائة  بنات  -إدارة تعليم الرياض  عبدالرحمن العتيبىخوله فهد 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  خيال سعود بن قصى الرماح 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية الثامنة والثالثون  بنات  -إدارة تعليم جدة  دالين طميشان ناشي الحنتوشي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة السادسة و الستون  بنات  -ادارة تعليم جدة  دانا عادل فهد المالكي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية مدارس الشرق الساطع العالمية بالخبر  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  دانة عاطف بن جاسم المطوع 

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  دانة ماجد عيدروس باروم 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية السادسة و العشرون بعد المائة بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  دانه بدر محمد العمودي 

  الصف السادس 
 االبتدائي 

 المتوسطة االولى بالقطيف بنات  -إدارة تعليم الشرقية  دانه حسين بن مهدي شروفنا

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التربية النموذجية األهلية )الريان(  بنات  -ادارة تعليم الرياض  دانه خالد عبدهللا العبودي 

الصف االول  
 المتوسط 

 439االبتدائية التاسعة والثالثون بعد االربعمائة  بنات  -إدارة تعليم الرياض  دانه خالد عبدهللا المزروع
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة رياض اإليمان بنات  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  دانه سالم قاعد العتيبي 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة السابعةعشر بأبها  بنات  -إدارة تعليم عسير  دانه عبدهللا بن محمد االحمري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر  بنات  -ادارة تعليم جازان  دانه علي بن طاهر عتيني

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة السادسة واالربعون بالمدينة  بنات  -ادارة تعليم المدينة المنورة  دانه غازي وصل هللا المطيري

الصف االول  
 المتوسط 

 دانه مبارك مبخوت الصيعري

 -إدارة التعليم بمحافظة شرورة 
 ابتدائية أجيال شرورة األهلية للبنات  بنات

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطة العاشرة بعد المئة بنات  -جدة إدارة تعليم  دانه محمد عبدالعزيز الغامدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الظهران االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  دانيال محمد بن ابراهيم آل اسماعيل 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 دار الفكر المتوسطة مسار دولي  بنين -ادارة تعليم جدة  داود عبدالرحمن داوود سندي 

االول  الصف  
 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض العالمية بنات  -ادارة تعليم الرياض  در عبدهللا ابن جواد بوعلي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الصالحي  بنات  -ادارة تعليم القنفذة  درر يحي خضر المتحمي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الركوبة بنات  -ادارة تعليم جازان  دلع جابر بن محمد مدخلي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة التاسعة بالخبر  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  دنا حسن بن معتوق االحمد 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة اليسرالعالمية  بنات  -ادارة تعليم جدة  ديانا وائل حمد شمالن

الصف االول  
 المتوسط 

 مدارس منارات الشرقية العالمية االبتدائية  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  ديم عبدالعزيز انور المنصور 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة زينب الهاللية بنات  -إدارة تعليم الشرقية  ديما محسن بن شينان الشهري

الصف االول  
 المتوسط 

 األهلية متوسطة األنجال  بنات  -إدارة تعليم األحساء  ديمة راشد بن حمد المري 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الثالثة بالظهران  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  ديمه خالد بن جاسم فخرو

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة السادسة بالطائف  بنات  -ادارة تعليم الطائف  ديمه محمد احمد العتيبي

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة األولى بالقارة  بنات  -تعليم األحساء ادارة  ديمه محمد بن نبيه الشخص 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الملك خالد  بنين  -إدارة تعليم ينبع  راجح عبدهللا محمد الحارثى

الصف السادس  
 االبتدائي 

 فصول دولية -متوسطة األنجال  األهلية  بنين  -ادارة تعليم األحساء  راشد احمد بن راشد اليوسف 

االول  الصف  
 المتوسط 

 ابتدائية الغانم  بنين -إدارة تعليم الباحة  راشد مسفر بن سعيد الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية انس بن فضالة  بنين -ادارة تعليم الشرقية  رافد رائد رشاد صديق 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 البيطارية المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جازان  رافي ابوشمله علي نامس 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الحادية والخمسون بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  راما ايمن بن خالد كشميري

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية نورة بنت فيصل بن تركي بنات  -ادارة تعليم الرياض  راما فهد بن عبدهللا الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -إدارة تعليم جدة  رامة فيصل صالح الجهني 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة المنارات العالمية  بنات  -ادارة تعليم جدة  رامه عوض عيد الشهري
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية صروح التربية األهلية بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  رانسي عبدهللا بن حسن الطالبي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الثامنه بالخفجي بنات  -ادارة تعليم الشرقية  رانيا نايف حماد العتيبي
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية الكدوه  بنين -إدارة تعليم القنفذة  ابراهيم العقيلي رائد الحسين 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الخليج بالجبيل بنين -إدارة تعليم الشرقية  رائد متعب صالح الحربي
الصف االول  

 المتوسط 

 مدارس الظهران االٔهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  رباح محمد بن رباح الحربي
االول  الصف  

 المتوسط 

 208االبتدائية الثامنة بعد المائتان  بنات  -إدارة تعليم الرياض  ربى احمد ناصر معشي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 -المتوسطة الثالثة والعشرون بتبوك- بنات  -إدارة تعليم تبوك  ربى صالح بن حمود البلوي 
الصف االول  

 المتوسط 

 مدارس رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام  بنين -ادارة تعليم الشرقية  العبدالجبار ربيع طارق بن باقر 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  رتال خالد بن محمدجميل خياط 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية منهاج الرسالة األهلية  بنات  -إدارة تعليم الجوف  الخالدي رتال محسن موسى 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية االولى بالسحابين  بنات  -إدارة تعليم القصيم  رتيل ابراهيم صالح الحديثي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 اليعقوبي متوسطة  بنين  -إدارة تعليم األحساء  رحيم حسين احمد الصالح
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة التعلم الذكي األهلية  بنات  -إدارة تعليم الرياض  رسيل عبدالكريم هديان المطيري
الصف االول  

 المتوسط 

رسيل عبداللطيف بن ابراهيم  
 العبدالهادي 

 متوسطة مدارس الفيصلية اإلسالمية االهلية للبنات  بنات  -ادارة تعليم الشرقية 
االول  الصف  

 المتوسط 

 ابتدائية  الجهو  بنات  -إدارة تعليم صبيا  رسيل فهد علي مجلي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية صفوان بن سليم  بنين  -إدارة تعليم الرياض  رضا محمد علي البن احمد 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 الكفاح األهلية متوسطة  بنين  -إدارة تعليم األحساء  رضا وائل بن علي الخليفه 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة الكفاح األهلية  بنين  -ادارة تعليم األحساء  رضوان يوسف بن علي االمير 
الصف االول  

 المتوسط 

 جحا المتوسطة  بنين -إدارة تعليم جازان  رعد علي محمد كريري
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائيه الثالثة والعشرون بالخرج  بنات  -إدارة تعليم الخرج  رغد دالش جزاء العنزي
الصف السادس  

 االبتدائي 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ابتدائية تحفيظ القرآن الخامسة عشر  بنات  -إدارة تعليم جدة  رغد عماد بن لطف هللا بخاري 
الصف السادس  

 االبتدائي 

العويمري رغد مبارك منصور 
 الرشيدي

 متوسطة المنهل االهلية_التعاون  بنات  -ادارة تعليم الرياض 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة االولى بإسكان الحصمة  بنات  -ادارة تعليم جازان  رغد يحي حسن الفيفي 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية األولى بالمنصورة بنات  -ادارة تعليم األحساء  رغد يوسف بن حبيب الرشيد 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة األندلس األهلية بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  رفا فهد بن محمد الجعيد 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -ادارة تعليم جدة  رفال بدر فارس السلمي 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة الخامسة و التسعون بنات  -إدارة تعليم جدة  صالح الصقعبي رفيف بندر 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة الحادية والخمسون بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  رفيف حامد سالم الحجاجى
الصف االول  

 المتوسط 

 أسماء بنت أبي بكر المتوسطة بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  رفيف عدنان بن سالم الحازمي
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة األنجال األهلية  بنات  -ادارة تعليم األحساء  رقية حسين بن علي العبيدان 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية السابعة بالقطيف  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  رقية حسين بن علي آل دعبل 
السادس  الصف  

 االبتدائي 

 المتوسطة الثامنة بالقطيف  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  رقية رضا بن حسن التاروتي
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الثانية بالجارودية  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  رقية وديع بن حسن آل السيد حسين
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  عبدهللا آل محفوظ رقيه عبدالعزيز بن 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية نجد األهلية بنين  -ادارة تعليم الرياض  ركان محمد سعيد رباح 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية السادسة والسبعون بنات  -إدارة تعليم الطائف  رنا عبدالرحمن عبدهللا الشنبري
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة السابعة عشر بالمدينة بنات  -إدارة تعليم المدينة المنورة  رنا عبدالعزيز حسن الجهنى 
الصف االول  

 المتوسط 

 بالدمام ابتدائية مدارس منارات الدمام األهلية  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  رنا محمد بن عمر العكاس 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية  الذكر  بنات  -إدارة تعليم جدة  رنا وليد محمد الوافي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 مدارس منارات الشرقية العالمية االبتدائية  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  رند عبدالعزيز انور المنصور 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية عال مكة األهلية بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  الغامدي رنيم ابراهيم بن سحمي  
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة التاسعة بالجبيل بنات  -ادارة تعليم الشرقية  رنيم باقر بن عبدالرزاق الخلف 
الصف االول  

 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 مجمع نوره الجبر التعليمي القسم المتوسط  بنات  -إدارة تعليم األحساء  رنيم خالد بن عبدهللا الشجاجير 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة الخامسة و العشرون بالهفوف  بنات  -ادارة تعليم األحساء  رنيم عباس بن حسين بوصقر 
االول  الصف  

 المتوسط 

 - متوسط-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات  بنات  -ادارة تعليم المدينة المنورة  رهام عبدالرحمن بن سعود المحمدي
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة االولى بالراكة بنات  -إدارة تعليم الشرقية  رهام محمد سالم المخمري
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة األولى بالبطالية بنات  -إدارة تعليم األحساء  ابراهيم بن حبيب الشيخ رهف 
الصف االول  

 المتوسط 

 - ابتدائي- مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات  بنات  -إدارة تعليم المدينة المنورة  رهف علي نبيل عويضه
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة تحفيظ القرآن الثانية بنات  -تعليم جدة ادارة  رهف وليد احمد فته 
الصف االول  

 المتوسط 

 رهييف محمد رجاء الشمراني 
 -إدارة التعليم بمحافظة شرورة 

 بنات
 المتوسطة الثانية بشروره

الصف االول  
 المتوسط 

 ية بمكة المكرمة متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدو بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  رواء عادل عبدهللا برناوي
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة الفالح األهلية  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  رواد حسن اسحاق كنساره
الصف االول  

 المتوسط 

 308االبتدائية الثامنة بعد الثالثمائة  بنات  -إدارة تعليم الرياض  روان علي حالص القحطاني 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 223االبتدائية الثالثة والعشرون بعد المائتان  بنات  -ادارة تعليم الرياض  عمر شراحيليروان ناصر 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الرابعة والثالثون بالطائف  بنات  -إدارة تعليم الطائف  روز تركي سعد الحارثي
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة السابعة والعشرون بالدمام  بنات  -الشرقية إدارة تعليم   روز خالد بن علي الوطبان 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة السادسة و الثالثون  بنات  -إدارة تعليم جدة  روز سعد سعود الحافي 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة دار البشرى األهلية بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  روز سمير صدقه خيرهللا
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية  الخمس  بنات  -ادارة تعليم جازان  روعه خالد هادي حكمي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية بحرة الثانية بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  روال بندر سعيد المعبدى
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الخامسة عشرة بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  روال حسن سلطان العمري
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الخامسة لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  رولين اسماعيل بن ابراهيم فطاني
الصف السادس  

 االبتدائي 

 فاطمة الزهراء األهلية بمكة المكرمةابتدائية  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  رولين حسن اسحاق كنساره
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة األربعون بالمدينة بنات  -ادارة تعليم المدينة المنورة  روميساء خالد بن محمد النمر 
الصف االول  

 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 
 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطة األولى لتحفيظ القرآن بالخبر  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  عبدهللا مشبب آل سعيد روينا 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثالثة بمحافظة عنيزة بنات  -إدارة تعليم عنيزة  رؤوم ماجد بن هديبان الحربي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام  بنات  -الشرقية إدارة تعليم   رؤى حسن بن علي الخليفه 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية األبناء النجباء األهلية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  رؤى عبدالرزاق بن بكر فالته 
الصف االول  

 المتوسط 

 الخشابية المتوسطة بنين -إدارة تعليم جازان  رياض نبيل احمد جده 

الصف االول  
 المتوسط 

 بنات  -ادارة تعليم الشرقية  ريام ياسر احمد آل سعيد 
متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  

 للبنات 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  ريان أشرف بن علي السدره 

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 متوسطة ابن سينا بنين  -إدارة تعليم ينبع  ريان بندر عبيد الرجبى 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة الرواد العالمية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  ريان عبدالعزيز عبدهللا الحيدري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  ريان عبدهللا يزيد الفيفي 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة اجيال المواهب االهلية بنين -ادارة تعليم الشرقية  ريان محمد بن سالم باحطاب 

الصف االول  
 المتوسط 

 دار الذكر االبتدائية األهلية بنين -إدارة تعليم جدة  ريان وليد محمد الوافي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الثالثة بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  ريتاج أيمن بن منصور الشواف 

الصف االول  
 المتوسط 

 فصول ملحقة  -متوسطة تالل الظهران االهلية  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  ريتاج حسين علي الحازمي
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية دار البشرى األهلية بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ريتاج عبدهللا بن سعيد دوران 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الجموم االولى بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ريتاج عمر بن جمعان عبدهللا 

الصف االول  
 المتوسط 

 اإلبتدائية الثانية  واألربعون بالطائف  بنات  -إدارة تعليم الطائف  ريتاج محمد محسن الزهراني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية العشرون بنات  -إدارة تعليم جدة  ريتاج موسى يحي عازب

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المكرمة متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  ريتال حماد بن حمد الصبحى 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة تحفيظ السريج ببنى سعد بنات  -إدارة تعليم الطائف  ريتال خالد ابن عوض السواط 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها بنات  -إدارة تعليم القصيم  ريتال خالد بن عبدالعزيز العليان

الصف االول  
 المتوسط 
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 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 االبتدائية الثانية لتحفيظ القران الكريم بالبكيرية بنات  -إدارة تعليم البكيرية  ريتال سليمان عبدهللا السويلمي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية مدارس الملك عبد العزيز النموذجية تبوك  بنات  -إدارة تعليم تبوك  ريتال عبدهللا محمد العصيمي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 - متوسط-مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات  بنات  -إدارة تعليم المدينة المنورة  ريتال عبدالمجيد عبدهللا الخربوش
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية السابعة والستون بتبوك  بنات  -إدارة تعليم تبوك  ريتال عيسى ظافر الغامدي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية الرابعة والسبعون بالمدينة  بنات  -إدارة تعليم المدينة المنورة  ريتال فيصل مساعد الجهني 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 األهليةمتوسطة دار البشرى  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  ريتال محمد منور الطرازي 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة دحيقه بنات  -إدارة تعليم جازان  ريتال ناصر بن ابراهيم حكمي
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -ادارة تعليم جدة  ريفان ابراهيم سليمان الجهني 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة األولى بالنباج  بنات  -إدارة تعليم الجوف  ريم ابراهيم حمود الزيد 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة الثانية والعشرون بالخرج بنات  -إدارة تعليم الخرج  ريم صالح زامل الزامل 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الثالثة بالخبر  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  ريم عادل احمد بادريق 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  محمد الخليفهريما أحمد بن 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الثانية بصفوى  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  ريما حسين بن سلمان الصفواني 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية تحفيظ القران بالعالية  بنات  -إدارة تعليم بيشة  ريما عبد الهادي علي القرني 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 البسام االهلية المتوسطة )البرنامج الدولي(  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  ريما مصطفى بن ماجد الحميدان 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الخامسة بجازان  بنات  -ادارة تعليم جازان  ريماز رمزي حسن عثمان
السادس  الصف  

 االبتدائي 

 االبتدائية األولى بحرض بنات  -ادارة تعليم األحساء  ريماس تركى يوسف الصالح 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية السادسة عشر  بنات  -إدارة تعليم جدة  ريماس علي يحى المالكي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 إبتدائية طالئع المبدعات األهلية بالطائف  بنات  -إدارة تعليم الطائف  ريماس فهاد محمد الثبيتي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الرابعة والعشرون  بنات  -ادارة تعليم الخرج  ريمه فايز صالح الدبيان 
الصف االول  

 المتوسط 

 بالدمام المتوسطة الثالثة والعشرون  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  ريناد طاهر بن عبدهللا النزر 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة السادسة واالربعون بمكة المكرمة بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  ريناد محمود فايز الحداد 
الصف االول  

 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 االبتدائية الحادية عشر لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة بنات  -تعليم مكة المكرمة إدارة  ريناد ناصر ابن عبدهللا الحميدي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -إدارة تعليم جدة  ريوف عادل ابن محمد الغامدي
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية ريحة بنات  -إدارة تعليم الطائف  ريوف فهد غازي العصيمي 
السادس  الصف  

 االبتدائي 

 متوسطة التربية األهلية بنات  -ادارة تعليم الرياض  ريوف وليد مسفر القحطاني 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة ابن سيرين بنين -ادارة تعليم القنفذة  رئاد علي حسن الناشري
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الحادية والتسعون ببريدة بنات  -إدارة تعليم القصيم  رئام صالح بن فالح الحربي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الثامنة و التسعون بنات  -ادارة تعليم جدة  زبيدة مازن سراج شبانه
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة التاسعة بالمبرز  بنات  -إدارة تعليم األحساء  زهراء احمد بن منصور العطيه
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الثانية بصفوى  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  زهراء حسين بن محمد الفرج 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية الرابعة بالقطيف  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  زهراء خالد بن عبدالعلي آل عبدالعال 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة األولى بالعمران  بنات  -األحساء ادارة تعليم   زهراء سعيد بن محمد الحجي 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الثانية بصفوى  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  زهراء صالح بن علوي آل حسين
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية الفردوس النموذجية  بنات  -ادارة تعليم جدة  زهراء صالح محمد القحطاني 
الصف السادس  

 االبتدائي 

زهراء عبدالرؤف بن عبدالعظيم  
 الممتن 

 المتوسطة األولى بالتويثير  بنات  -ادارة تعليم األحساء 
الصف االول  

 المتوسط 

زهراء عبدالمحسن ابن محمد  
 الوباري

 متوسطة االنجال الدولية  بنات  -إدارة تعليم األحساء 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية األولى بالرميلة  بنات  -إدارة تعليم األحساء  زهراء علي بن طاهر الهاشم 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية  الثالثة بالبطالية  بنات  -ادارة تعليم األحساء  زهراء قاسم بن عطيه الهالل
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االولى بالقطيفالمتوسطة   بنات  -ادارة تعليم الشرقية  زهراء محمد بن سلمان آل مكي 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة التاسعة بالمبرز  بنات  -إدارة تعليم األحساء  زهراء ميثم بن صالح الرحيم 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية األولى بالتهيمية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  زهراء هاشم بن ابراهيم الحجي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية  الكفاح األهلية بنات  -ادارة تعليم األحساء  ابراهيم العمراني زهراء هود بن 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 عياش المتوسطة  بنين -إدارة تعليم جازان  زياد حسن عطيه دوشي 
الصف االول  

 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة اليعقوبي  بنين  -إدارة تعليم األحساء  علي الشقاقيق زياد حسين بن 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  زياد خالد خلف الدوسري
الصف االول  

 المتوسط 

 دولى   -ابتدائية الكفاح   بنين  -ادارة تعليم األحساء  زياد سعود بن أحمد الشعيبي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

   زياد طارق بن علي الهديان 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة ابن االثير  بنين  -ادارة تعليم ينبع  زياد عالء ابن معيوف النمري
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة اآلفاق النموذجية األهلية  بنين -ادارة تعليم البكيرية  زياد علي بن ابراهيم الحسون
االول  الصف  

 المتوسط 

 متوسطة الملك خالد  بنين -إدارة تعليم الزلفي  زياد عيد عبدهللا الذويخ 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  زياد ماهر ابن خلف هللا النمري
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية الفيحاء  بنين -الشرقية إدارة تعليم   زياد محمد بن عبدالرحمن الكليب 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االمير سلطان بن عبد العزيز المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جازان  زياد محمد على لغبي 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  زياد محمد فرحان المطيري
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية التربية النموذجية األهلية ـ الروابي  بنين  -إدارة تعليم الرياض  زياد محمد محسن الحربي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 الملك عبد العزيز النموذجية المتوسطة  بنين -إدارة تعليم تبوك  زياد موسى ظاهر البلوي 
الصف االول  

 المتوسط 

 الملك عبد العزيز األهلية االبتدائية بنين -إدارة تعليم تبوك  زياد نادر عوض البلوي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية الشيخ عيسى شماخي لتحفيظ القران الكريم بجازان  بنين -إدارة تعليم جازان  زياد نبيل علي عباس 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -ادارة تعليم جدة  زينب الغزالي محمد بلخير 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة األولى بالعمران  بنات  -إدارة تعليم األحساء  زينب حسين بن عبدهللا العيسى
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الثانية بالمنصورة  بنات  -إدارة تعليم األحساء  زينب حسين بن علي السلمان الناصر 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة األنجال األهلية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  حسين بن ناصر الحمد زينب 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الرابعة بالقطيف  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  زينب رعد بن علي آل السبع 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية الثانية والعشرون بالقطيف  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  زينب سعود بن عبدالعزيز الفرج 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الرابعة بالخبر  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  زينب عبدهللا زايد اليوسف
الصف االول  

 المتوسط 
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 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة رفيدة األسلمية بنات  -ادارة تعليم األحساء  النجيدي زينب عبدالمنعم ابن سلمان 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة األنجال األهلية  بنات  -ادارة تعليم األحساء  زينب محمد بن عبدهللا العيثان 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة دار الفكر  بنات  -ادارة تعليم جدة  زينة رضا سعود سجيني
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة الثالثة عشر بالهفوف  بنات  -إدارة تعليم األحساء  زينه أحمد بن عبدهللا النعيم 
الصف االول  

 المتوسط 

سارة جمال عبدالشهيد آل عبدرب  
 النبي 

 المتوسطة السادسة بسيهات  بنات  -إدارة تعليم الشرقية 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة التربية األهلية بنات  -تعليم الرياض ادارة  سارة خالد فراج الشهري
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  سارة محمد سراج فتحي
الصف االول  

 المتوسط 

 الثامنة المتوسطة   بنات  -ادارة تعليم الرس  ساره ابراهيم بن داخل المطيري
الصف االول  

 المتوسط 

 169المتوسطة التاسعة والستون بعد المائة  بنات  -ادارة تعليم الرياض  ساره ابراهيم بن سعود العتيبي 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الخامسة والعشرون بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  ساره باسم سالم القرني 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة السادسة والخمسون بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ساره بدر محمد العمودي 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة األولى بالعمران  بنات  -ادارة تعليم األحساء  ساره جعفر احمد الحجي
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية  بنات  -ادارة تعليم ينبع  ساره عبدهللا عبدالقادر جميل الدين
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة مدارس الجامعة بالخبر  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  ساره عصام بن محمد الهزاع 
الصف االول  

 المتوسط 

 -المتوسطة الثالثة ابناء بتبوك- بنات  -ادارة تعليم تبوك  ساره محمد صايل الجهني 
الصف االول  

 المتوسط 

 صالح الدين المتوسطة  بنين -ادارة تعليم تبوك  سالم بدر سالم العمري
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية عثمان بن عفان بنين -ادارة تعليم الشرقية  سامح متعب تركي المطيري
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية المزاحمية بنين  -إدارة تعليم الرياض  سامي سطام عوض العتيبي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية مكة المكرمة بنين  -إدارة تعليم األحساء  سامي فهد سامي السعد 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 حافظ الحكمي االبتدائية لتحفيظ القران الكريم  بنين -ادارة تعليم جدة  سامي محمود بن سامي رمال 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة ابن الخطيب  بنين  -إدارة تعليم ينبع  مهند سامي كمالسامي 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية السابعة بعد المئتين بنات  -إدارة تعليم جدة  سدرة زهير صالح بليله 
الصف السادس  

 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطة الثالثون بالطائف  بنات  -إدارة تعليم الطائف  احمد ابن عيظه الزايدي سدن 
الصف االول  

 المتوسط 

 17المتوسطة السابعة عشر لتحفيظ القران الكريم  بنات  -إدارة تعليم الرياض  سديم انس زيد ال سعيد 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة ابن صالح  بنين -عنيزة إدارة تعليم  سطام محمد بن عبدالعزيز البقمي 
الصف االول  

 المتوسط 

 عثمان بن عفان  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  سعد بخيت بن عويظان المهري 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  سعد بدر سعد العمري
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  سعد عسيريسعد تركى بن 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة التعلم الذكي األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  سعد تركي سعد آل تركي
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية الدانة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  سعد راشد بن عيسى البوعينين
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية الظهران االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  سعد عبدالعزيز سعد الشافى
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية ابو بكر الصديق  بنين -إدارة تعليم القريات  سعد هالل سعد العبدهللا 
الصف السادس  

 االبتدائي 

   عبدالعزيز آل هالل سعود ابراهيم بن 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية النعمان بن مالك  بنين -إدارة تعليم جازان  سعود أحمد بن علي هزازي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 دار الرواد االبتدائية األهلية  بنين -إدارة تعليم جدة  سعود خضر سبتي الغامدي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة يحي بن معين --رجاء االنتظار -- القحطاني سعود سفر بن سعيد 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية االدريسي بنين  -إدارة تعليم ينبع  سعود سلطان سعود مقنص 
الصف السادس  

 االبتدائي 

سعود عامر بن عبدهللا آل جميع  
 الغامدي 

 متوسطة نور االسالم األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية 
االول  الصف  

 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض العالمية بنين  -ادارة تعليم الرياض  سعود عبدالرحمن عبدهللا الهديب 
الصف االول  

 المتوسط 

 مدارس منارات تبوك األهلية للمرحلة المتوسطة  بنين -ادارة تعليم تبوك  سعود عبدالعزيز بن محمد العمري
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا دايل الميمونيسعود 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة منارات الرياض العالمية بنين  -إدارة تعليم الرياض  سعود عدنان عبدهللا الفوزان 
الصف االول  

 المتوسط 

 العرفان  بنين -عبيدة إدارة تعليم سراة  سعود محمد ابن سعيد القحطانى 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 النموذجية السادسة االبتدائية بنين -إدارة تعليم جدة  سعود محمد علي اليماني 
الصف السادس  

 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

   سعود محمد مطيران العمري الحربي
االول  الصف  

 المتوسط 

 ابوعبيده عامر ابن الجراح  بنين -إدارة تعليم رجال ألمع  سعود وائل منصور ابوطالب 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 اشبيليا  -متوسطة الرواد األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  سعيد نايف بن محمد الزهراني 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -تعليم الرياض إدارة  سعيد وليد سعيد الزهراني 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية المرجان  بنين -إدارة تعليم الشرقية  سفر عبدهللا بن سفر القحطاني 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الحادي والعشرون بعد المئة  بنات  -إدارة تعليم جدة  سالف خالد علي عسيري
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة التربية األهلية بنات  -ادارة تعليم الرياض  سالف منصور علي زكري
الصف االول  

 المتوسط 

 االزدهار  -ابتدائية الرواد األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  سلطان ابراهيم عبدالكريم التركي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية التعلم الذكي األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  سلطان تركي سعد آل تركي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية التعلم الذكي األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  سلطان حسين سعد آل تركي
الصف السادس  

 االبتدائي 

سلطان خليل بن ضواحي الرحيمي  
 المطيري

 التعلم النموذجية األهليةمتوسطة  بنين  -ادارة تعليم الرياض 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية الدانة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  سلطان سالم بن محمد ال بلحارث 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية االمام النووي  بنين  -إدارة تعليم ينبع  سلطان سامر عوده الجهنى 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية منارات الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدالرحمن القرزعيسلطان صالح 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية الفارابي  بنين  -إدارة تعليم ينبع  سلطان عبدالرحمن بن طالع السحيمي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بنين  -ادارة تعليم الرياض  سلطان عبدالرحمن محمد العيبان 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة نور االسالم األهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  سلطان عبداللطيف عبدهللا المحرج 
الصف االول  

 المتوسط 

 إبتدائية الشباشبة بنين -إدارة تعليم الشرقية  سلطان فيصل بن منيع الجعيد 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية الدانة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  مبارك بن سلطان الدوسريسلطان 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية الرواد العالمية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  سلطان محمد بن عبدهللا آل ثنيان 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  سلطان ناصر عبود السالم 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة اإلمام السوسي لتحفيظ القران الكريم  بنين  -ادارة تعليم الرياض  سلطان هشام عبدالعزيز الحمدان 
الصف االول  

 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  تركي محمد الشهريسلمان 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  سلمان محمد علي القحطاني 
الصف االول  

 المتوسط 

 مدارس الظهران االٔهلية  بنين -الشرقية إدارة تعليم   سلمان يوسف بن عبدالعزيز السحيمي
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية األنجال األهلية  بنات  -ادارة تعليم األحساء  سلمى عمار بن احمد العلي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة دار الرواد  بنات  -ادارة تعليم جدة  سلمى فيصل عبدالعزيز عابد 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  عبدهللا بن علي العشوان سليل 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 النموذجية الثانية االبتدائية  بنين -إدارة تعليم جدة  سليم حمدان بن سليم السناني 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 عباد بن بشر  بنين -تعليم مكة المكرمة ادارة  سليم ياسر بن سليم القرشي 
الصف االول  

 المتوسط 

 دار الرواد المتوسطة األهلية بنين -إدارة تعليم جدة  سليمان ابراهيم سليمان النمله 
الصف االول  

 المتوسط 

 االزدهار  -متوسطة الرواد األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  سليمان احمد بن سليمان البطحى 
االول  الصف  

 المتوسط 

 المنجارة االبتدائية  بنين -ادارة تعليم جازان  سليمان احمد علي كريري
الصف السادس  

 االبتدائي 

 الخندق االبتدائية االهلية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  سليمان ربيع بن حمزه حافظ
الصف السادس  

 االبتدائي 

 األندلس االبتدائية األهلية بنين -جدة ادارة تعليم  سليمان عادل بن علي الحربي
الصف السادس  

 االبتدائي 

سليمان محمد بن علي الضبياني  
 الغامدي 

 الفيصلية المتوسطة  بنين -إدارة تعليم جدة 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية األولى بالروضه  بنات  -إدارة تعليم الزلفي  سما عبدالعزيز احمد الصحن 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 1المتوسطة االولى بالدرعية  بنات  -إدارة تعليم الرياض  سما فهد بن محمد القحطاني 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  سمانة محمد بن سعود آل عيد 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 أسماء بنت أبي بكر المتوسطة بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  سمية فيصل عمر محروقى
الصف االول  

 المتوسط 

 سميه سعيد عمر باوزير
 -إدارة التعليم بمحافظة شرورة 

 بنات
 مدرسة حليمة السعديه المتوسطه 

الصف االول  
 المتوسط 

 7االبتدائية السابعة لتحفيظ القرآن الكريم   بنات  -ادارة تعليم الرياض  شادن عبدالعزيز بن دحام العنزي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 - ابتدائي- مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات  بنات  -ادارة تعليم المدينة المنورة  شادن عبدالناصر بن عويد البالدي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 لدغارير االبتدائية ا بنين -إدارة تعليم جازان  شادي طارق علي دغريري
الصف السادس  

 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

   شام عياد عيد العصيمى
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الرابعة بالمبرز  بنات  -ادارة تعليم األحساء  شدن شاكر عيسى السعيد 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطه دار الفرسان األهلية  بنات  -ادارة تعليم جدة  شذى عبداللطيف عبدهللا الغامدي 
الصف االول  

 المتوسط 

 البسام االهلية المتوسطة )البرنامج الدولي(  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  شذى عبدهللا بن محمد آل سليمان 
الصف االول  

 المتوسط 

 113المتوسطة الثالثة عشر بعد المائة  بنات  -ادارة تعليم الرياض  الشهراني شذى يوسف بن محمد 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الخامسة والثالثون بعد المائة بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  شريفة عطيه ابن غازي الثقفي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -إدارة تعليم جدة  شفاء احمد عبدهللا باراس 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية الجامعة بالخبر  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  شمس ناجي بن محمد الشماسي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية الخامسة والثالثون بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  شهد احمد صالح القرني
الصف السادس  

 االبتدائي 

 6االبتدائية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم   بنات  -إدارة تعليم الرياض  شهد انس زيد ال سعيد 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن بالدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  شهد صالح سالم باشماخ 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة دار البشرى األهلية بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  احمد المصموم شهد علي  
الصف االول  

 المتوسط 

 اابتدائية الكولة بالحرجة بنات  -إدارة تعليم ظهران الجنوب  شهد ناصر سعيد القحطاني
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية االمام مسلم  بنين -إدارة تعليم الشرقية  شهيد نزيه علي الخاتم 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  شوق يوسف بن حجي السلطان 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الثانية عشر بالخرج  بنات  -إدارة تعليم الخرج  شيخه عبدالعزيز عبدالرحمن الفواز 
السادس  الصف  

 االبتدائي 

 المتوسطة الخامسة والعشرون بمكة المكرمة بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  شيخه محسن شرف الغموي
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة تحفيظ القران بربوع العين  بنات  -ادارة تعليم الليث  شيماء رزق هللا بن حسين المتعاني
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة المجد األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  ابراهيم ابن صالح العريفيصالح  
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة الجاحظ  بنين  -ادارة تعليم األحساء  صالح ابراهيم بن صالح البن احمد 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة ابن صالح  بنين -ادارة تعليم عنيزة  صالح ابراهيم بن صالح الوهيد 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة الفرسان العالمية / أمريكي بنين  -ادارة تعليم الرياض  صالح ابراهيم صالح المحيميد 
الصف االول  

 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطة مسار دولي دار الفكر  بنين -ادارة تعليم جدة  صالح احمد صالح الشهري
الصف االول  

 المتوسط 

 قرطبة المتوسطة األهلية  بنين -إدارة تعليم جدة  صالح ايمن صالح السليمان 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة ابن صالح  بنين -ادارة تعليم عنيزة  صالح أحمد بن صالح الطريف
الصف االول  

 المتوسط 

 مجمع حمد بن محمد الجبر التعليمي القسم المتوسط  بنين  -تعليم األحساء ادارة  صالح بدر بن صالح البن احمد 
الصف االول  

 المتوسط 

   صالح تركي عبدهللا الموسى 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 الملك عبدهللا بن عبدالعزيزاالبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  صالح سامي عيسى طبيقي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية عمار بن ياسر  بنين  -ادارة تعليم األحساء  بن صالح النويحل صالح ماهر 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة المطعن  بنات  -إدارة تعليم صبيا  صبا جبران محمد محمد 
الصف االول  

 المتوسط 

 بالمدينةالمتوسطة األربعون  بنات  -ادارة تعليم المدينة المنورة  صبا سلطان مبارك السناني
الصف االول  

 المتوسط 

 76االبتدائية السادسة والسبعون  بنات  -إدارة تعليم الرياض  صبا عبدالعزيز ابن علي الغامدي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 370االبتدائية السبعون بعد الثالثمائة  بنات  -إدارة تعليم الرياض  صبا محمد بن علي المهندس 
الصف السادس  

 االبتدائي 

   صبا مهند محمدسراج نجار 
الصف االول  

 المتوسط 

 اإلبتدائية األولى بمحايل بنات -إدارة تعليم محايل عسير  صبا وليد علي الحفظي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

   صخر محمد سالم العلوال 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية ابن اسحاق  بنين  -إدارة تعليم القصيم  صفوان عبدالعزيز بن ابراهيم الناصر 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ام الشعنون االبتدائية  بنين -إدارة تعليم جازان  صالح زاهر بن صالح زاهر 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الفالح األهلية  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  صهيب امين بن حامد عقيل
الصف االول  

 المتوسط 

 البراء بن مالك االبتدائية  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  غانم الجهنيصهيب عدنان ابن 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية العاشرة بعد المائة  بنات  -إدارة تعليم جدة  ضحى مستور سفر الحارثي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االبتدائية  االهلية بجازان  بنات  -ادارة تعليم جازان  ضي ضيف هللا محمد العمري
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  ضياء سمير بن علي النفيلي 
الصف االول  

 المتوسط 

 الفضل األهلية االبتدائية بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  ضياء عادل بن عايش اللحياني 
السادس  الصف  

 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ابتدائية المشكاة االهلية بنين -ادارة تعليم الشرقية  طارق محمد بن حسن عسيري
الصف السادس  

 االبتدائي 

 التعلم النموذجية األهليةمتوسطة  بنين  -إدارة تعليم الرياض  طالل خالد عبدهللا الثنيان
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  طالل صالح ناصر الجاسر 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية الواحة بنين -إدارة تعليم الشرقية  طالل عبدالحميد بن محمد االحمري
الصف السادس  

 االبتدائي 

 األرقم بن أبي األرقم المتوسطة  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  معيديطالل عبدالعزيز حسين 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  طه محمد حسين قرملي
الصف االول  

 المتوسط 

 الدانة ابتدائية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عادل احمد علي القرني
الصف السادس  

 االبتدائي 

 مدارس التربية المتميزة األهلية  بنين -إدارة تعليم عسير  عادل خالد سعيد ابوحكمه 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المرابي المتوسطة  بنين -إدارة تعليم جازان  عاصم احمد علي حكمي 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة المنارات االهلية بالخبر  بنين -الشرقية إدارة تعليم   عاصم عماد علي الشايع 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة مدارس الجامعة بالخبر  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  عالية عبدالعزيز سالم القاسم 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة السيوطي  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عايد خلف عايد الشمري
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة تحفيظ القرآن األولى بمحافظة عنيزة بنات  -ادارة تعليم عنيزة  عائشة عبدالكريم عبدالعزيز الصغير 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية صبيا الرابعة بنات  -ادارة تعليم صبيا  عائشه احمد يحيى الريثي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 االقصى االبتدائية االهلية  بنين -تعليم جدة ادارة  عباس حسن عباس قمصاني
الصف السادس  

 االبتدائي 

 طريق مكة  -مجمع الثغر المتوسط  بنين -ادارة تعليم جدة  عبداالله عبدهللا رجاء العنزي
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية كعب بن يسار  بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبداالله علي حسن الغامدي
السادس  الصف  

 االبتدائي 

 متوسطة المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبداالله علي عائض العسيري
الصف االول  

 المتوسط 

 دار الرواد االبتدائية األهلية  بنين -إدارة تعليم جدة  عبداالله فهد عبدالرحمن جان 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 مدارس التربية المتميزة األهلية  بنين -إدارة تعليم عسير  عبداالله محمد سعيد آل مسفر 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الفالح األهلية  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  عبداالله محمود بن عبدالرحيم علي 
الصف االول  

 المتوسط 

 ربيع االنصاري سعد بن ال بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدالباري محمد بن مكي النعمي 
الصف االول  

 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 دار جنى العالمية االبتدائية بنين -إدارة تعليم جدة  عبدالرحمن ابراهيم يحي الصائغ 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 مجمع الهدى التعليمي متوسط  بنين -ألمع إدارة تعليم رجال   عبدالرحمن احمد يحي الفيفي
الصف االول  

 المتوسط 

عبدالرحمن اسامه بن عبدالرحمن 
 الداغري

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض 
الصف االول  

 المتوسط 

 االهلية متوسطة نبع المعرفة  بنين  -إدارة تعليم ينبع  عبدالرحمن حميد حمدان العلونى
الصف االول  

 المتوسط 

عبدالرحمن خالد بن عبدالرحمن  
 البراك 

 متوسطة المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية 
الصف االول  

 المتوسط 

عبدالرحمن خالد بن عبدالرحمن  
 البواردي

 متوسطة المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية 
االول    الصف

 المتوسط 

عبدالرحمن خالد بن عبدالرحمن  
 الحجي 

 دولى   -متوسطة الكفاح   بنين  -إدارة تعليم األحساء 
الصف االول  

 المتوسط 

 األجيال المتطورة المتوسطة العالمية  بنين -ادارة تعليم جدة  عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الطاسان 
الصف االول  

 المتوسط 

 مدارس التربية المتميزة األهلية  بنين -إدارة تعليم عسير  عسيريعبدالرحمن خالد علي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة المشكاة االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالرحمن رشاد غرم هللا الزهراني
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية اليرموك االهلية بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالرحمن سعيد بن سعد المالكي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 عوف بن الحارث  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدالرحمن سليم بن عتيق الصاعدي 
الصف االول  

 المتوسط 

 المرحلة االبتدائية -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  عبدالرحمن شوقي حازم منصور 
الصف السادس  

 االبتدائي 

عبدالرحمن عادل عبدالرحمن 
 الكباوي 

 عمورية االبتدائية بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 اإلبداع االبتدائية بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  عبدالرحمن عادل عبداللطيف الخيمي
الصف السادس  

 االبتدائي 

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن  
 الصغير 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض 
الصف االول  

 المتوسط 

 مدارس التربية المتميزة المتوسطة  بنين -إدارة تعليم عسير  عبدالرحمن عبدهللا أحمد القحطاني 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة ابن المظفر  بنين -ادارة تعليم الشرقية  عبدهللا بن حسنى الريدي عبدالرحمن 
الصف االول  

 المتوسط 

عبدالرحمن عبدهللا بن عبدالرحمن  
 العود 

 ابتدائية االمام عاصم لتحفيظ القرآن  بنين -إدارة تعليم الشرقية 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 تحفيظ القران الكريم المتوسطة بجازان بنين -جازان إدارة تعليم  عبدالرحمن عبدهللا يحي هلمان 
الصف االول  

 المتوسط 

 البلد األمين للموهوبين المتوسطة  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  عبدالرحمن عدنان بن محمد محمد 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الجعدية   بنين -إدارة تعليم جازان  عبدالرحمن علي أحمد شراحيلي 
الصف السادس  

 االبتدائي 
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 صنبة االبتدائية  بنين -ادارة تعليم جازان  عبدالرحمن علي عبده جبران 
الصف السادس  

 االبتدائي 

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن  
 العبداللطيف 

 رياض القران المتوسطة األهلية بنين -ادارة تعليم جدة 
الصف االول  

 المتوسط 

 االقصى االبتدائية االهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  عبدالرحمن محمد علي وحدين 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 طريق مكة  -مجمع الثغر المتوسط  بنين -ادارة تعليم جدة  عبدالرحمن محمدصغير عيسى عبده 
الصف االول  

 المتوسط 

 اإلمام نافع المتوسطة لتحفيظ القرآن بمحايل  بنين -ادارة تعليم محايل عسير  عبدالرحمن موسى عبدهللا فلقى 
الصف االول  

 المتوسط 

 مدارس البرامج العالمية االبتدائية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  عبدالرحمن هاني بن طاهر الهاشم 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 النموذجية االولى االبتدائية بنين -ادارة تعليم جدة  عبدهللا بامشيععبدالرحيم فيصل 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 الخندق المتوسطة االهلية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدالسالم عبدهللا فازع السلمي 
الصف االول  

 المتوسط 

 ئية عطاء بن ابي رباح ابتدا --رجاء االنتظار -- عبدالعزيز ابراهيم بن سعيد التكرونى 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 منارات جدة العالمية االبتدائية بنين -ادارة تعليم جدة  عبدالعزيز احمد مساعد الحازمي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية مشكاة المناراألهلية بالدمام  بنين -ادارة تعليم الشرقية  عبدالعزيز بندر شايم الرويلي 
السادس  الصف  

 االبتدائي 

 متوسطة األرقم األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  عبدالعزيز حسن سعد القرني
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة ندى العالمية  بنين  -ادارة تعليم األحساء  عبدالعزيز حسين بن ابراهيم السني 
الصف االول  

 المتوسط 

 اليسرالعالمية االبتدائية  بنين -إدارة تعليم جدة  عبدالعزيز خالد سعيد الغامدي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 دار جنى العالمية المتوسطة بنين -ادارة تعليم جدة  عبدالعزيز سعود بن عبدالعزيز طباخ 
الصف االول  

 المتوسط 

 بنين  -ادارة تعليم القصيم  عبدالعزيز سعود بن معيبد الحربي 
للموهوبين ببريدة  مجمع األمير فيصل بن مشعل بن سعود 

 )القسم المتوسط( 

الصف االول  
 المتوسط 

 العاصمة النموذجية المتوسطة  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  عبدالعزيز سمير سباعي فضل هللا 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية الظهران االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالعزيز طارق حمد الجريفاني
السادس  الصف  

 االبتدائي 

عبدالعزيز عبدالرحمن عوض  
 المالكي 

 الرميدة االبتدائية بنين  -إدارة تعليم الطائف 
الصف السادس  

 االبتدائي 

عبدالعزيز عبدالرحمن محمد  
 الحضيف 

 ابتدائية السعودية األهلية بنين  -ادارة تعليم الرياض 
الصف السادس  

 االبتدائي 

عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالكريم 
 الصغير 

 ابتدائية معاذ بن جبل لتحفيظ القرآن الكريم  بنين -ادارة تعليم عنيزة 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية شروق المعرفة النموذجية األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  عبدالعزيز عبدهللا ابن عزيز الشهري
الصف السادس  

 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة نور االسالم األهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  عبدالعزيز عبدهللا بن صالح الدخيل

الصف االول  
 المتوسط 

 دار الذكر االبتدائية األهلية بنين -إدارة تعليم جدة  عبدالعزيز عثمان لطف هللا بخارى
السادس  الصف  

 االبتدائي 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدالعزيز علي بن سعيد الدوسري

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالعزيز علي بن صالح الغريبي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة سعد بن الحارث  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالعزيز علي بن عبدهللا كحل 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدالعزيز عمار بن حسن الصغير 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الواحة بنين -الشرقية إدارة تعليم   عبدالعزيز فاروق بن رجب الزهراني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة ابن المظفر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالعزيز فايز راضى العنزى

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدالعزيز فالح على القحطاني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدالعزيز فهد عبدالعزيز الشارخ

الصف السادس  
 االبتدائي 

 نون التربية األهلية المتوسطة  بنين -إدارة تعليم بيشة  عبدالعزيز فهد محمد الشهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية االدريسي بنين  -إدارة تعليم ينبع  عبدالعزيز ماجد سعيد الجهني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية القيروان  بنين  -ادارة تعليم األحساء  عبدالعزيز محمد ابن صالح الخرس 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 عبدهللا بن عمرو بن العاص  بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  عبدالعزيز محمد أسامه نمنكانى

السادس    الصف
 االبتدائي 

عبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز 
 متوسطة الكفاح األهلية  بنين  -ادارة تعليم األحساء  السلطان 

الصف االول  
 المتوسط 

 تربية األجيال األهلية المتوسطة  بنين -إدارة تعليم حفر الباطن  عبدالعزيز محمد مشبب االحمري

الصف االول  
 المتوسط 

خضير عبدالعزيز منصور بن 
 أشبيليا -متوسطة االبتكارية األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  العنزي

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية االدريسي بنين  -إدارة تعليم ينبع  عبدالعزيز نايف بن عمر السالمي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالعزيز نايف بن محمد المطرفي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة رياض نجد العالمية / دبلوم أمريكي بنين  -ادارة تعليم الرياض  عبدالعزيز هشام عبدالعزيز الغنام 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتنبيابو الطيب  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدالكريم احسان بن عبدالهادي شيخ 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة البسام األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالكريم احمد عبدالكريم خشيم 

الصف االول  
 المتوسط 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -الرياض إدارة تعليم   عبدالكريم عبدهللا ابراهيم الشماسي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية منارات الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  عبدالكريم عماد بن صادق المحمد 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة بأحد المسارحة تحفيظ القرآن الكريم   بنين -إدارة تعليم جازان  عبدالكريم محمد مهدي حلوي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة االعتصام األهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  عبداللطيف فؤاد بن احمد العبدالقادر 

الصف االول  
 المتوسط 

 نون التربية األهلية المتوسطة  بنين -إدارة تعليم بيشة  عبداللطيف مازن عبداللطيف قايد 

الصف االول  
 المتوسط 

 مجمع حمد بن محمد الجبر التعليمي القسم االبتدائي بنين  -إدارة تعليم األحساء  عبدهللا احمد بن حبيب العويشي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة االحساء  بنين  -إدارة تعليم األحساء  عبدهللا احمد بن حسين الحمد 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  السكيريعبدهللا احمد بن عبدهللا  

الصف االول  
 المتوسط 

 اإلمام ورش االبتدائية  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  عبدهللا احمد بن عيد الحربى

الصف السادس  
 االبتدائي 

 اليسرالعالمية االبتدائية  بنين -ادارة تعليم جدة  عبدهللا اسامه سليمان غندوره 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التهذيب األهلية  --رجاء االنتظار -- عبدهللا اياد بن علي الشافعي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا أسامه عبدهللا المفيز 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا بدر عبدهللا القحطاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 االزدهار  -متوسطة الرواد األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا بسام عبدهللا البسام 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التربية اإلسالمية األهلية  بنين  -تعليم الرياض ادارة  عبدهللا بندر عبدهللا المطوع 

الصف االول  
 المتوسط 

 مدارس رواد الخليج العالمية االبتدائية بنين -ادارة تعليم الشرقية  عبدهللا توفيق بن عبدهللا العليو 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدهللا جعفر بن ماجد آل مرزوق 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الدالوة  بنين  -إدارة تعليم األحساء  عبدهللا حسن عبدهللا الناصر 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 البدوي المتوسطة بنين -إدارة تعليم جازان  عبدهللا حسين عبدهللا مباركي

الصف االول  
 المتوسط 

 دار الفكر المتوسطة مسار دولي  بنين -إدارة تعليم جدة  عبدهللا حسين محمد ابو العز 

الصف االول  
 المتوسط 

 الحسن البصري االبتدائية بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  عبدهللا خالد بن صالح الغامدى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 النووي ابتدائية االمام  بنين  -إدارة تعليم ينبع  عبدهللا خالد بن محمد الجهني 

الصف السادس  
 االبتدائي 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة المشكاة االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدهللا خالد ضيف هللا الحربي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض العالمية بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا خالد عبدهللا الجريبه
الصف االول  

 المتوسط 

 التعاون   -متوسطة المنهل االهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا سليمان بن محمد الناصري

الصف االول  
 المتوسط 

 الكريم متوسطة اإلمام نافع لتحفيظ القرآن   بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا صالح زيد الحبيش

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بنين -ادارة تعليم الشرقية  عبدهللا طارق بن عامر العامر 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة نجد بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدهللا طارق عبدهللا الشامي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة ابن البيطار  بنين  -ادارة تعليم ينبع  الحربيعبدهللا طالل محمد  

الصف االول  
 المتوسط 

 مدارس جامعة الملك عبدهللا للعلوم التقنية العالمية االبتدائية بنين -ادارة تعليم جدة  عبدهللا عاصم بن عابد الصاعدي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الخندق المتوسطة االهلية  بنين -المدينة المنورة ادارة تعليم   عبدهللا عاصم عبدهللا صندقجي 

الصف االول  
 المتوسط 

 سفيان الثوري االبتدائية بنين -إدارة تعليم جدة  عبدهللا عبدالرحمن احمد الحذيفي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االهلية بالخبر ابتدائية المنارات  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدهللا عبدالرحمن بن عبدهللا الهاشم 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا عثمان بن زيد العثمان 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدهللا على يحى الباز 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 القرن االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  عبدهللا علي يحيى مباركي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية رياض نجد األهلية بنين  -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا عمر بن محمد العمر 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة نجد بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدهللا عيد بن علي المطرفي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا غارم بن صالح العمري 

الصف االول  
 المتوسط 

 االزدهار  -ابتدائية الرواد األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا فارس بن عبدهللا العضيبي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدهللا فرج ضيف هللا االشقر 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية اإلمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم  بنين  -إدارة تعليم األحساء  عبدهللا فيحان بن عبدهللا الدوسري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة النعمان بن مقرن  بنين -ادارة تعليم الشرقية  عبدهللا ماجد محسن السالمه 

الصف االول  
 المتوسط 

 الخندق المتوسطة االهلية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدهللا متعب مريع العبيدي

الصف االول  
 المتوسط 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة طالئع المستقبل العالمية أبها  بنين -ادارة تعليم عسير  عبدهللا محمد ابن عبدهللا ال مداوي 

الصف االول  
 المتوسط 

 بنين  -إدارة تعليم القصيم  عبدهللا محمد بن احمد الزهراني 
للموهوبين ببريدة  مجمع األمير فيصل بن مشعل بن سعود 

 )القسم المتوسط( 
الصف االول  

 المتوسط 

 مدارس رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام  بنين -ادارة تعليم الشرقية  عبدهللا محمد بن احمد السالم 

الصف االول  
 المتوسط 

 القرآن ابي بن كعب لتحفيظ  بنين -إدارة تعليم الزلفي  عبدهللا محمد بن عبدهللا البداح 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الخندق المتوسطة االهلية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدهللا محمد بن عبدهللا الحربي

الصف االول  
 المتوسط 

 الشيخ عبدالعزيز بن صالح  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدهللا محمد بن عبدهللا العمودي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية شروق المعرفة النموذجية األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا محمد عبدالرحمن الشهري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 عويم بن ساعدة المتوسطة بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  عبدهللا محمد عتيق هللا المسعودي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة القارة بنين  -إدارة تعليم األحساء  ناصر الزهير عبدهللا مختار بن 

الصف االول  
 المتوسط 

عبدهللا مصطفى بن محمدفضل الحق  
 ابتدائية الفالح األهلية  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  بخاري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة األهلية قرطبة  بنين -إدارة تعليم جدة  عبدهللا مصطفى محمد خورشيد 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المنصورة  بنين  -إدارة تعليم األحساء  عبدهللا ميثم احمد السلطان

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدهللا ناصر عبدالكريم الهياف 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة االدريسي بنين -ادارة تعليم الشرقية  عبدهللا السلطان عبدهللا نايف بن 

الصف االول  
 المتوسط 

 منارة جدة المتوسطة االهلية  بنين -إدارة تعليم جدة  عبدهللا يحي موسى عقيلي

الصف االول  
 المتوسط 

 األهلية متوسطة األنجال  بنين  -إدارة تعليم األحساء  عبدهللا يوسف بن عبدهللا الطاها 

الصف االول  
 المتوسط 

عبدالمجيد عبدالرحمن عبدهللا 
 متوسطة منارات الرياض العالمية بنين  -إدارة تعليم الرياض  البرغش 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة رواد العلوم األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  عبدالمجيد عبدهللا سالم باسليمان 

الصف االول  
 المتوسط 

عبدالمجيد عالء بن عبدالمجيد  
 ابتدائية االدريسي بنين  -ادارة تعليم ينبع  المصري 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالمجيد محمد بن عبدهللا العيسى 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية االدريسي بنين  -ادارة تعليم ينبع  عبدالمجيد وليد بن سعود السهلي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التربية النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدالمحسن تركي علي ابراهيم 

الصف االول  
 المتوسط 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 مدارس الجبيل العالمية االبتدائية بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالمحسن عبدالعزيز بن محمد المقبل

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدالمحسن عثمان عبدالمحسن الصوينع 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 حطين بنين  -ادارة تعليم نجران  هادي اباالحارث عبدالمحسن فهد بن  

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الظهران  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالمحسن نزار بن عبدالمحسن المنقور 

الصف االول  
 المتوسط 

 الفال المميز المتوسطة االهلية بنين -إدارة تعليم جدة  عبدالملك بندر سعد الغامدي 

االول  الصف  
 المتوسط 

 ابتدائية البيروني بنين  -إدارة تعليم ينبع  عبدالملك ثامر بن محمد الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

   عبدالملك سهيل سالم باجمال 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالملك علي عائض العسيري

االول  الصف  
 المتوسط 

 الملك عبدالعزيز االبتدائيه بنين -ادارة تعليم تبوك  عبدالملك محمد بن فريج العمراني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 منارات جدة العالمية المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جدة  عبدالملك نبيل محمد عالم 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالملك وليد بن عبدالعزيز الحزام 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية وادي طوى بنين  -إدارة تعليم األحساء  عبدالهادي حسن عبدالهادي العمر 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الدانة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالهادي طارق عبدالهادى القحطاني 

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 متوسطة القارة بنين  -إدارة تعليم األحساء  عبدالهادي علي بن رضى العبدالمحسن 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالواحد طارق عبدالواحد الغامدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية هجر بالجبيل بنين -إدارة تعليم الشرقية  ثويني الشمريعبدالوهاب سعود 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية مجمع االميرسلطان التعليمي بنين  -إدارة تعليم القصيم  عدنان محمد سعيد الحربي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ريحة بالحويةمتوسطة  بنات  -ادارة تعليم الطائف  عذوب تركي بن هائف العتيبي

الصف االول  
 المتوسط 

   عزام ابراهيم عبدهللا اليحيوي الحربي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة نور االسالم األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عزام سعيد محمد الغامدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 الدانة ابتدائية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عزام عبدهللا فهد الخليل

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة ابن صالح  بنين -إدارة تعليم عنيزة  عزام فهد بن عبدالعزيز السواجي 

الصف االول  
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 حطين بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  عزام ناصر سالم الحربي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الفالح األهلية  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  عصام عبدالكريم اسماعيل الفتني 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة موسى بن نصير الحجرة بنين -ادارة تعليم المخواة  عصام ناصر الفي الزهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية االمام نافع  بنين  -ادارة تعليم ينبع  عالء احمد جميل باخدلق 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الخليج بالجبيل بنين -إدارة تعليم الشرقية  علي احمد بن سعيد آل حسين 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة األنجال األهلية  بنين  -إدارة تعليم األحساء  علي توفيق بن حجي العمر 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  علي جارهللا علي الزهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة البحتري بنين -إدارة تعليم الشرقية  علي جعفر بن معتوق آل محمدعلي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة األنجال األهلية  بنين  -ادارة تعليم األحساء  علي حسن بن عبدهللا العيسى 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية التهذيب األهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  علي حسن بن عبدهللا الهاشم 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة اليرموك  بنين  -إدارة تعليم األحساء  علي حسن بن علي البن حسن

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية محمد بن ابي بكر  بنين -ادارة تعليم الشرقية  الرويعيعلي حسن بن محمد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الحامضة االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  علي حسن علي فقيهي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  علي حسين بن احمد الزاير 

االول  الصف  
 المتوسط 

 ابتدائية الخويلدية بنين -ادارة تعليم الشرقية  علي حسين بن جعفر األوجامي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية المقداد بن عمرو بنين -ادارة تعليم الشرقية  علي حسين بن سلمان النمر 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الخط االهلية  بنين -الشرقية إدارة تعليم   علي حسين بن مكي السواري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الجبيل بنين -ادارة تعليم الشرقية  علي حسين بن منصور الحايك 

الصف االول  
 المتوسط 

 دولى   -ابتدائية الكفاح   بنين  -إدارة تعليم األحساء  علي حسين علي العلي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية طارق بن شهاب  بنين  -إدارة تعليم الرياض  القحطاني علي سعد علي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة القارة بنين  -إدارة تعليم األحساء  علي شيث بن محمد العيثان 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الحليلة  بنين  -ادارة تعليم األحساء  علي عبدالحكيم بن عبدهللا المبارك 

السادس  الصف  
 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 مدارس التربية المتميزة األهلية  بنين -إدارة تعليم عسير  علي عبدهللا بن عايض عبدالخالق 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الشرقية العالمية المتوسطة مدارس منارات   --رجاء االنتظار -- علي عبدهللا خلف الهويش 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  علي عبدالمنعم بن احمد الدبيسي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية األنجال االهلية  بنين  -ادارة تعليم األحساء  علي عماد بن علي الخليفه

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الخط االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  علي عماد بن محمد الشخل

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة مؤتة بنين -ادارة تعليم الشرقية  علي عمار بن احمد العوى 

الصف االول  
 المتوسط 

 عبدالملك متوسطة الوليد بن  بنين  -ادارة تعليم األحساء  علي عيسى بن علي الخلف 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الهدى بنين -إدارة تعليم الشرقية  علي محمد بن احمد المعلم 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة مؤتة بنين -إدارة تعليم الشرقية  علي محمد بن عبدهللا ابوذيب 

الصف االول  
 المتوسط 

 القران الكريم المتوسطة بجازانتحفيظ  بنين -إدارة تعليم جازان  علي محمد علي العمري

الصف االول  
 المتوسط 

 السقيد االبتدائية بنين -ادارة تعليم جازان  علي محمد علي خميسي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة األوزاعي  بنين -ادارة تعليم عسير  علي محمد علي عسيري

الصف االول  
 المتوسط 

 الشروق المتوسط  بنين  -نجران إدارة تعليم  علي مهدي بن حمد ال مهذل

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية القطيف األهلية بنين -ادارة تعليم الشرقية  علي موسى بن جعفر آل ثنيان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية نعيم بن مسعود  بنين -ادارة تعليم الشرقية  علي موسى بن قاسم آل عبيد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الوحلة المتوسطة بنين -إدارة تعليم جازان  موسي احمد حكميعلي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية ابن الحاجب  بنين  -إدارة تعليم األحساء  علي هاشم بن صالح الصالح 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة سعد بن عبادة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  علي هاني بن علي المضوي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية عكاظ  بنين  -إدارة تعليم الرياض  علي هشام احمد الماجد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 تحفيظ القرآن المتوسط في أبوعريش  بنين -ادارة تعليم جازان  علي ياسين علي األهدل 

الصف االول  
 المتوسط 

 فصول دولية-ابتدائية األنجال األهلية بنين  -ادارة تعليم األحساء  علي يوسف بن احمد السبيعي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية  النخبة األهلية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  علياء محمد رفدان القحطاني

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 قتيبة بن مسلم  االبتدائية بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  اللقماني عمار ثامر احمد  

الصف السادس  
 االبتدائي 

 رديس االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  عمار حسن محمد حكمي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة نهاوند  بنين  -إدارة تعليم األحساء  عمار عبدهللا بن يوسف الشقاق 

الصف االول  
 المتوسط 

 التربية الفكرية بابن البيطار  بنين  -ادارة تعليم ينبع  عمار عمر بن عبدالعزيز مشاط 

الصف االول  
 المتوسط 

 البلد األمين للموهوبين المتوسطة  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  عمار فائز فؤاد الصائغ 

الصف االول  
 المتوسط 

 حكيم بن حزام االبتدائية  بنين -جدة ادارة تعليم  عمار محمد عبدهللا القثمي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الكفاح األهلية  بنين  -إدارة تعليم األحساء  عمار محمود بن معتوق العيثان 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة ابن البيطار  بنين  -ادارة تعليم ينبع  عمر بندر بن عمر جمل

الصف االول  
 المتوسط 

 دار الرواد المتوسطة األهلية بنين -ادارة تعليم جدة  قنق عمر جهاد احمد 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المشكاة االهلية بنين -ادارة تعليم الشرقية  عمر حامد نافع الرشيدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 رعشة االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  عمر حسن جبران محزري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 اإلمام الشوكاني لتحفيظ القرآن الكريم  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  عمر سلمان سالمه األحمدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية نور االسالم األهلية بنين -إدارة تعليم الشرقية  عمر عباس قاري يعقوب 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 بالط الشهداء المتوسطة  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  السباعي عمر عبدالرحمن بن فيصل 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة األنجال األهلية  بنين  -ادارة تعليم األحساء  عمر عبدالعزيز بن ابراهيم البوحسن

الصف السادس  
 االبتدائي 

 عبدالرحمن بن الحارث متوسطة  بنين  -ادارة تعليم الرياض  عمر عبدالعزيز بن دحام العنزي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة المروج  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عمر عبدالعزيز ناصر الرويلي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -ادارة تعليم الرياض  عمر عبدالعزيز هايل السبيعي العنزي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 التربية االسالمية االبتدائية االهلية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  عبدهللا عبدالوهاب العباسي عمر 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 اإلخاء االبتدائية  مسار دولي  بنين -إدارة تعليم جدة  عمر محمد سعيد الزهراني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية المشكاة االهلية بنين -إدارة تعليم الشرقية  العبدالجبار عمر محمد عبدهللا 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة ابو موسى االشعري بنين  -ادارة تعليم ينبع  عمر محمد عبيد الجهني 

الصف االول  
 المتوسط 
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 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة المنهل األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  محمد عمر بامعلم عمر 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القرآن الكريم  بنين  -ادارة تعليم الرياض  عمر ناصر حمد الكنهل
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة  -العمرية األهلية  بنين  -إدارة تعليم الجوف  عمر نايف حمود الرويلي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية االدريسي بنين  -ادارة تعليم ينبع  عمر نايف عمر العمودي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الفالح األهلية  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  عمرو عرفه ابن حسن الشرقاوي

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة السادسة و الستون  بنات  -ادارة تعليم جدة  المالكي عهد عادل فهد  

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية السادسة و العشرون بعد المائة بمكة المكرمة بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  عهود عادل بن محمد الهوساوي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الشط المتوسطة  بنين -بيشة إدارة تعليم  عوضه سعيد بن عوظه الشهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة مدارس الجامعة بالخبر  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  غادة عبدهللا عبدالرحمن القحطاني 

الصف االول  
 المتوسط 

غازي نايف صالح السروري 
 البلد األمين للموهوبين المتوسطة  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  الشريف

االول  الصف  
 المتوسط 

 ابتدائية الفرسان األهلية لتحفيظ القرآن الكريم  بنين  -إدارة تعليم الرياض  غازي يحيى غازي القحطاني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية  تحفيظ القرآن الرابعة عشر  بنات  -إدارة تعليم جدة  غالية سعد حسين القحطاني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة منارات الرياض األهلية  بنات  -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا يعن هللا غدي سعد 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة التاسعة و الثالثون  بنات  -إدارة تعليم جدة  غدي علي يوسف باخريبه

الصف االول  
 المتوسط 

 بسنابس المتوسطة االولى   بنات  -ادارة تعليم الشرقية  غدير ضياء بن طاهر هاشم 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة األنجال األهلية  بنات  -ادارة تعليم األحساء  غدير عبدالرزاق بن محمد العبدهللا 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الحلوة  بنات  -ادارة تعليم الحوطة والحريق  غدير عبدهللا محمد بن خريف

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الجامعة األهلية بالخرج  بنات  -تعليم الخرج إدارة  غزل بدر مطر العنزي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية التسعون بمكة المكرمة بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  غزل عبدالعزيز موسى محجوب

الصف السادس  
 االبتدائي 

 رياض اإلحسان األهلية بالدمام ابتدائية مدارس  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  غال بدر بن ناصر الحميدان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 اإلبتكار العالمية المتوسطة بالدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  غال خالد سعود المفلح 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية خضيرة ضمد  بنات  -إدارة تعليم صبيا  غال عبده على جباري

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة الماوين ببللحمر  بنات  -إدارة تعليم عسير  غال عوض هادي القحطاني

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة السادسة و السبعون  بنات  -إدارة تعليم جدة  غال محمد سعيد الزهراني 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة الرابعة بالمبرز  بنات  -ادارة تعليم األحساء  صالح بن عبدهللا النينياءغنى 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها بنات  -إدارة تعليم القصيم  غنى محمد بن عذال الحربي 

الصف االول  
 المتوسط 

 مدارس التربية المتميزة األهلية  بنين -إدارة تعليم عسير  غيث عبداللطيف بن موسى الغثيمي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 اإلبتدائية الخامسة والخمسون بحائل بنات  -إدارة تعليم حائل  غيداء ناصر محمد التميمي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية سوق الليل  بنات  -ادارة تعليم جازان  غيداء هشام محمد أبوطالب 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المشكاة االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  فارس ابراهيم بن محمد بن جردان 

الصف االول  
 المتوسط 

 البراء بن مالك االبتدائية  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  فارس اسماعيل بن صدقه خيرهللا

الصف السادس  
 االبتدائي 

     فارس الياس محمد المدني 
االول  الصف  

 المتوسط 

 ابتدائية الجامعة األهلية بنين -ادارة تعليم الشرقية  فارس خالد علي المحمود 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  فارس زكي يعقوب المقرقش

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية مجمع الفاخرية بنين -إدارة تعليم عنيزة  فارس صالح بن محمد الفالح 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة البسام األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  فارس عبدالسالم بن محمد الجبر 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الجزيرة بنين -ادارة تعليم الشرقية  فارس علي بن صالح العزوبي

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية سراقة بن مالك  بنين  -إدارة تعليم األحساء  العمر فارس عمر بن صالح 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة  -أبي ايوب األنصاري  بنين  -ادارة تعليم الجوف  فارس فايز حمود العريض 

الصف االول  
 المتوسط 

 منارة جدة  االبتدائية االهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  فارس فهد محمد الحميد 

الصف االول  
 المتوسط 

 المرحلة المتوسطة -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  فارس محمد ابن عواد العنزي

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية حارثة بن سراقة بنين -ادارة تعليم الشرقية  فارس محمد بن حسن ابوحليقة 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الدانة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  فارس ناصر بن محمد العصيمي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة الثانية بالهفوف  بنات  -إدارة تعليم األحساء  فاطمة احمد بن ابراهيم البوناصر 

الصف االول  
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطة الثامنة بالقطيف  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  فاطمة احمد بن حسن حنتوش

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثانية والعشرون بالقطيف  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  فاطمة احمد بن عبدهللا القالف 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الثالثة و الثالثون  بنات  -إدارة تعليم جدة  فاطمة اكرم عواد مصلح

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة تحفيظ القرآن الرابعة  بنات  -إدارة تعليم جدة  فاطمة الحسن ضيف هللا مرعي

الصف االول  
 المتوسط 

 رنـــــــد العالمية االبتدائية بسيهات  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  فاطمة أسامه بن باقر الكشي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  فاطمة باسم بن عبدالوهاب العليو 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 األولى بالفضول المتوسطة   بنات  -إدارة تعليم األحساء  فاطمة جعفر بن محمد الحماد 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثانية بأم الحمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  فاطمة حسن بن علي المرهون 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 أبتدائية ريانة الشرقية األهلية صفوف اولية بنات  -إدارة تعليم الشرقية  فاطمة حميد بن احمد آل أمان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  فاطمة خالد عبدالعزيز الشبعان

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة االولى بالقديح  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  فاطمة رضي بن سلمان آل ناصر 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الثانية بالعوامية بنات  -ادارة تعليم الشرقية  فاطمة صالح بن علي العوامي 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية األولى بالجبيل  بنات  -إدارة تعليم األحساء  فاطمة عبدهللا بن احمد العبدالمحسن

الصف السادس  
 االبتدائي 

 التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام ابتدائية  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  فاطمة عبدهللا بن حسن ابوزيد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 بنات  -ادارة تعليم الشرقية  فاطمة عبدالوالي بن احمد اليحيى 

متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  
 للبنات 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية األولى بالبطالية بنات  -إدارة تعليم األحساء  فاطمة على حسن المسلمي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الواحة بنات  -إدارة تعليم األحساء  فاطمة علي بن عبدهللا الداود 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة الخامسة بالقطيف  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  فاطمة مجيد علوي الخضراوي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  بن حسن المعلم فاطمة محمد 

الصف االول  
 المتوسط 

فاطمة محمد بن عباس العبدرب  
 االبتدائية األولى بالبطالية بنات  -إدارة تعليم األحساء  الرضى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية األربعون بالدمام  بنات  -الشرقية ادارة تعليم   فاطمة محمد بن عيسى السليم 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية الخامسة والعشرون بالهفوف بنات  -إدارة تعليم األحساء  فاطمة محمد حسن المحمدصالح 

الصف السادس  
 االبتدائي 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

  االول  الصف بالبطالية األولى   المتوسطة بنات  - األحساء  تعليم إدارة المطوع  أحمد  بن منصور  فاطمة
 المتوسط 

  االول  الصف بصفوى  الرابعه  المتوسطة بنات  - الشرقية  تعليم ادارة المعلم  محمد بن منير  فاطمة
 المتوسط 

  السادس   الصف بالقارة األولى  االبتدائية بنات  - األحساء  تعليم إدارة المعيبد  طاهر  وديع فاطمة
 االبتدائي 

  االول  الصف بالرميلة  األولى  االبتدائية بنات  - األحساء  تعليم ادارة الهاشم   جواد ابن يوسف فاطمة
 المتوسط 

  السادس   الصف بالجبيل  العشرون االبتدائية بنات  - الشرقية  تعليم إدارة الشبعان  علي  بن ابراهيم فاطمه
 االبتدائي 

  السادس   الصف بالهفوف القرآن   لتحفيظ الرابعة االبتدائية بنات  - األحساء  تعليم إدارة المهيني  صالح احمد  فاطمه
 االبتدائي 

  االول  الصف خاشر  متوسطة بنات  - صبيا  تعليم إدارة المالكي  يحي احمد  فاطمه
 المتوسط 

  السادس   الصف بالمبرز  عشر  الحادية   االبتدائية بنات  - األحساء  تعليم ادارة احمد   البن  صالح بن بدر  فاطمه
 االبتدائي 

  السادس   الصف بالدمام  االبتدائية  العالمية  الخليج  رواد بنات  - الشرقية  تعليم ادارة العليو  عبدهللا  بن توفيق فاطمه
 االبتدائي 

  االول  الصف األهلية  األنجال متوسطة بنات  - األحساء  تعليم ادارة الحماده  حسين بن حبيب فاطمه
 المتوسط 

  السادس   الصف بالجفر  الثانية االبتدائية بنات  - األحساء  تعليم إدارة الرجب علي خالد فاطمه
 االبتدائي 

  السادس   الصف بالحليلة الثانية   االبتدائية بنات  - األحساء  تعليم إدارة المبارك  حسين صالح فاطمه
 االبتدائي 

  االول  الصف بالقطيف  الثامنة  المتوسطة بنات  - الشرقية  تعليم إدارة الهاشم   محمد بن عارف فاطمه
 المتوسط 

  االول  الصف الموهوبات  متوسطة بنات  - جدة تعليم إدارة أفندي  عارف احمد عبدالرحمن فاطمه
 المتوسط 

  السادس   الصف بالتوبي  الثانية االبتدائية بنات  - الشرقية  تعليم ادارة سواد  آل  عمار  بن عبدهللا  فاطمه
 االبتدائي 

  االول  الصف بالدمام  والعشرون الثالثة  المتوسطة بنات  - الشرقية  تعليم إدارة المبارك   احمد  عبدالواحد فاطمه
 المتوسط 

  السادس   الصف العالمية   ندى ابتدائية بنات  - األحساء  تعليم ادارة الرشيد   عبدالوهاب بن عيسى فاطمه
 االبتدائي 

  السادس   الصف السبعون  االبتدائية بنات  - جدة تعليم ادارة الغامدي  علي مبارك فاطمه
 االبتدائي 

  السادس   الصف بالهفوف  عشر  الخامسة االبتدائية بنات  - األحساء  تعليم إدارة الغريب  احمد  بن محمد فاطمه
 االبتدائي 

  السادس   الصف بالمبرز  الثانية االبتدائية بنات  - األحساء  تعليم ادارة الممتن   جواد بن محمد فاطمه
 االبتدائي 

  االول  الصف الحارث  بنت جويرية متوسطة بنات  - األحساء  تعليم إدارة الشايب   عبدهللا  بن محمد فاطمه
 المتوسط 

  االول  الصف بصفوى  االولى   المتوسطة بنات  - الشرقية  تعليم ادارة القواعين  عبدهللا  بن محمد فاطمه
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 االبتدائية السابعة بأبي عريش  بنات  -إدارة تعليم جازان  فاطمه موفق احمد مسلماني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الرياض األهلية ابتدائية  بنات  -ادارة تعليم الرياض  فاطمه نزيه حسين دامالخان 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 اإلبتدائية السادسة والعشرون بالطائف  بنات  -إدارة تعليم الطائف  فجر سعيد عبدالرحمن االسمري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 - متوسط-للبنات مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بنات  -ادارة تعليم المدينة المنورة  فجر عامر بن محمدجليل خياط

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الثالثة بعد المائة بنات  -ادارة تعليم جدة  فجر محمد عبدالرحمن بن محي

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الثانية  بسكاكا  بنات  -ادارة تعليم الجوف  فجر محمد عواد العوذه 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الفالح األهلية  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  داغستانى فخري عماد الدين فخرى 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الرواد األهلية ــ الروابي  بنين  -ادارة تعليم الرياض  فراس ابراهيم عبدهللا الدوسري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية رؤية المستقبل األهلية  بنين  -إدارة تعليم األحساء  فراس راشد بن مطيلق العتيبي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية المشكاة االهلية بنين -إدارة تعليم الشرقية  فراس علي احمد العيسى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية اسيد بن حضير  بنين -إدارة تعليم جازان  فراس محمد عيسى مباركي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 السر االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  عبده راجحيفراس يحيى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية مدرسة رند األهلية للبنات بسيهات  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  فرح أشرف بن علي السدره

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية  بنات  -إدارة تعليم ينبع  فرح بهاءالدين ابراهيم الهوساوي

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية  تحفيظ القرآن الثالثة عشر  بنات  -ادارة تعليم جدة  فرح عمر ابراهيم الصحبي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 إبتدائية التحفيظ  الرابعة بالطائف بنات  -إدارة تعليم الطائف  فرح فايز بن معتوق السليفي 

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 االبتدائية الثانية لتحفيظ القرآن بنات  -ادارة تعليم جدة  فرح محمد علي الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

     فرح يعقوب بن يوسف العواد 
الصف االول  

 المتوسط 

 والتسعون بمكة المكرمةاالبتدائية الثامنه  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  فردوس محمد علي التكروني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 البرزة المتوسطة  --رجاء االنتظار -- فهد ابراهيم عبدهللا آباالخيل

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة االمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم  بنين -إدارة تعليم الشرقية  فهد احمد بن محمد القناص 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بنين  -ادارة تعليم الرياض  البكر فهد خالد تركي 

الصف االول  
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ابتدائية الدانة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  فهد قاسم عوض الحربي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الفرسان األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا الخضيريفهد محمد بن 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الحارث بن حاطب  بنين -إدارة تعليم الشرقية  فهد محمد بن فهد الشنيبر 

الصف االول  
 المتوسط 

 النموذجية األهليةابتدائية التعلم  بنين  -إدارة تعليم الرياض  فهد محمد عايض االحمري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  فهد مطلق فاضل المالكي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية رواد الخليج العالمية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  فواز سعيد مصلح الشهري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة حبيب بن زيد بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدهللا الزهرانيفواز طارق بن 

الصف االول  
 المتوسط 

 ثانوية األمير فيصل بن عبدهللا  بنين -ادارة تعليم جازان  فواز نايف محمد حكمي 

الصف االول  
 المتوسط 

 241بعد المائتان االبتدائية  الحادية واألربعون  بنات  -ادارة تعليم الرياض  فوز خالد حمود الطريقي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية السعودية األهلية بنين  -ادارة تعليم الرياض  فوزان محمد فوزان العمر 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة األولى لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية  بنات  -ادارة تعليم ينبع  في عبدهللا عبدالرحيم السفياني 

االول  الصف  
 المتوسط 

 ابتدائية التربية النموذجية األهلية ـ الروابي  بنين  -ادارة تعليم الرياض  فيصل احمد ابراهيم المفدى

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة عبدالرحمن فقيه بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  فيصل امير فيصل عبيد

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المجد األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  الكثيريفيصل ثامر سلطان  

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المروج  بنين -إدارة تعليم الشرقية  فيصل حامد ابن راضي الغامدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المرجان  بنين -إدارة تعليم الشرقية  فيصل خالد حسن قحل

الصف السادس  
 االبتدائي 

 زيد بن ثابت االبتدائية االهليةلتحفيظ القران الكريم  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  فيصل سعيد دخيل هللا الجهني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 اإلمام عبدالرحمن الفيصل االبتدائية بنين -إدارة تعليم البكيرية  فيصل سلطان يوسف الحربي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 عثمان بن عفان  بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  فيصل طارق محمد الجابري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة المروج  بنين -ادارة تعليم الشرقية  فيصل عادل عوض آل سرحان 

الصف االول  
 المتوسط 

فيصل عبدالحكيم بن عبداللطيف  
 متوسطة المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  الكليب 

الصف االول  
 المتوسط 

 االمير سلطان بن عبدالعزيز المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جدة  فيصل عبدالعزيز عبدهللا الخراشي

الصف االول  
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  عبدالواحد الغامدي فيصل عبدهللا بن 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة ابن الخطيب  بنين  -إدارة تعليم ينبع  فيصل عبدهللا علي االحمري
الصف االول  

 المتوسط 

 الرياض العالميةمتوسطة منارات   بنين  -إدارة تعليم الرياض  فيصل عبدهللا علي المحيسن

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  فيصل عبدهللا فهد الحريقي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة مسك العالمية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  فيصل عبدهللا ناصر الحزيمي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  الشهريفيصل فائز مشعل 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الرواد العالمية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  فيصل فهد صالح الفهد 

الصف االول  
 المتوسط 

 النموذجيةمتوسطة  شروق  المعرفه  بنين  -ادارة تعليم الرياض  فيصل محمود خيرهللا الشهراني

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  فيصل ناصر صالح النعيمي

الصف االول  
 المتوسط 

 مدارس أكاديمية اإلعجاب العلمي العالمية االبتدائية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  فيصل هاني بن عبداللطيف الحاجي 

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 ابتدائية الفلك المنير لتحفيظ القرآن  بنات  -ادارة تعليم جدة  فيوال نضال بن محمد الغزاوي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية المشكاة االهلية بنين -إدارة تعليم الشرقية  قاسي محمد قاسي السبيعي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية النخبة بنين  -تعليم الخرج إدارة  قصي احمد حسين هروبي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 عوف بن الحارث  بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  قصي عبدالرحيم بن حاسن األحمدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة البشرى بالعوالي األهلية  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  قصي محمد حسن عجيمي

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة االولى بالربيعية بنات  -إدارة تعليم الشرقية  قطوف عادل بن رضي عوجان 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية عفراء بنت عبيد االنصاري بالغانم  بنات  -ادارة تعليم الباحة  قمر سعيد مسفر الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 بنات  -تعليم الشرقية إدارة  قنوان ابراهيم بن احمد الوحيد 

متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  
 للبنات 

الصف االول  
 المتوسط 

 136االبتدائية السادسة والثالثون بعد المائة  بنات  -ادارة تعليم الرياض  كادي سلطان عبدهللا ابوحمود 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة األولى بالقاعدة الجوية بنات  -تعليم الشرقية ادارة  كناز أحمد بن محمد الفرحان

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الثانية برياض الخبراء  بنات  -إدارة تعليم القصيم  كنده فهد عبدهللا الفرحان 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية السبعون  بنات  -إدارة تعليم جدة  كنوز هاني نبيه المغربي 

السادس  الصف  
 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطة األولى بالقارة  بنات  -إدارة تعليم األحساء  كوثر عبدالعزيز ابن احمد التريكي

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثانية بالتويثير  بنات  -ادارة تعليم األحساء  كوثر عبدهللا نزار الشخص 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 المتوسطة الرابعه بصفوى  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  كوثر علي بن عبدالكريم ال سعيد

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية األولى بالجبيل  بنات  -ادارة تعليم األحساء  كوثر محمد بن عبدالمحسن الصعيليك 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية األولى بالقرن  بنات  -إدارة تعليم األحساء  كوثر مصطفى حسين الحليمي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية دار التربية الحديثة  بنات  -ادارة تعليم جدة  ال رين وليد شديد البالدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية التاسعة عشر بعد المائة بمكة المكرمة بنات  -المكرمة ادارة تعليم مكة   الرا حسام بن حسن سليماني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 مسار دولي  -متوسطة دوحة الجزيرة  بنات  -إدارة تعليم جدة  الرا خالد حسن التميمى

الصف االول  
 المتوسط 

 فع األهلية بمكة المكرمةابتدائية العلم النا بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  الرا نضال عبدالقادر طيب 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة الثانية والثالثون بالطائف  بنات  -إدارة تعليم الطائف  الرا هاني خلف هللا الطلحي

الصف االول  
 المتوسط 

 االمريكي (ابتدائية عبدالرحمن فقيه ) المنهج   بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  الرا هيثم ابن أحمد دهلوى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 -متوسطة طالئع الغد- بنات  -ادارة تعليم تبوك  الرا وليد ابراهيم الجهني 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الرابعة والخمسون بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  النا احمد سالم باسليمان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الرياض األهلية  بنات  -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا ثنيان الثنيان النا 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 18االبتدائية الثامنة عشر  بنات  -ادارة تعليم الرياض  النا فهد علي القحطاني 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  النا محمد سالم الصاعدي

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية البيان النموذجية بنات  -ادارة تعليم جدة  النا منصور عبدهللا قنفذي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية دار الفكر  بنات  -ادارة تعليم جدة  النا وسيم محمد العقاد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة صبيا الثانية بنات  -إدارة تعليم صبيا  لتين عبدهللا ابراهيم معافا 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة المنهل األهلية )التعاون( للبرنامج الدولي  بنات  -ادارة تعليم الرياض  لتين عبدهللا عبدالرحمن الزيد 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الخمسون  بنات  -إدارة تعليم جدة  لجين جميل عبدالمجيد حمصى 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية تحفيظ القرآن الخامسة عشر  بنات  -إدارة تعليم جدة  لجين محمد سالم الجنيدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة القطيف  بنين -ادارة تعليم الشرقية  عبدهللا ال قيصوم لطف علي بن 

الصف االول  
 المتوسط 

 154المتوسطة الرابعة والخمسون بعد المائة  بنات  -ادارة تعليم الرياض  لطيفه بندر عبدهللا العواد 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة الحادية والخمسون بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  لمار ابراهيم محمدسراج نجار 

الصف االول  
 المتوسط 

 بنات  -ادارة تعليم الشرقية  لمار أيمن بن مسلم المسلم 

متوسطة مدارس الحصان النموذجية األهلية ورياض األطفال  
 للبنات 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثالثة واالربعون بالهفوف  بنات  -إدارة تعليم األحساء  لمار ثامر بن علي الراضي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -إدارة تعليم جدة  لمار جمعه عيد الرحيلي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التربية األهلية بنات  -إدارة تعليم الرياض  لمار حسين سعد آل تركي 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الحادية والثالثون  بالطائف  بنات  -ادارة تعليم الطائف  القرشي لمار خلف هللا عمار  

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة االنجال الدولية  بنات  -ادارة تعليم األحساء  لمار سمير بن ياسين العبدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية التسعون بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  لمار عبداللطيف بن تميم السلمي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -إدارة تعليم جدة  لمار عبدهللا بن محمد طميحي

الصف االول  
 المتوسط 

 المرحلة المتوسطة  -مدارس الفصحى األهلية بنات  -ادارة تعليم المدينة المنورة  لمار عدنان بن سالم عسيالن 

االول  الصف  
 المتوسط 

     لمار علي حمدان الحمدان 
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة الخامسة واألربعون بالطائف  بنات  -إدارة تعليم الطائف  لمار الفي دخيل هللا الحارثي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة األندلس  بنات  -إدارة تعليم جدة  لمار لؤي طالل عبده 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثانية والثمانون بعد المائة بنات  -إدارة تعليم جدة  مالك رجاء الحازميلمار 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية الثامنة عشر  بنات  -ادارة تعليم جدة  لمار ناصر منصور الجدعاني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة مدارس الظهران األهلية )البرنامج الدولي(  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  لمى مهنا عبدهللا المهناء 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الفرسان األهلية بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  لميس حسان فؤاد حويت 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 بالظهران االبتدائية الخامسة  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  لميس خالد ناصر الهياف 

الصف السادس  
 االبتدائي 

لميس عبدالباري بن صديق جمل  
 متوسطة مدارس رواد الخليج  األهلية لتحفيظ القرآن الكريم  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  الليل

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الحقو  بنات  -ادارة تعليم صبيا  لميس يحي احمد حقوي

الصف االول  
 المتوسط 
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 الرياضيات تخصص 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 االبتدائية الحادية عشر لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  لندا صالح محمد السالمه

الصف السادس  
 االبتدائي 

 لندا علي صالح الشيبة
 -إدارة التعليم بمحافظة شرورة 

 المتوسطة الرابعه بشروره بنات
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة المنهل االهلية_التعاون  بنات  -إدارة تعليم الرياض  لورا فيصل محمد الشهري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة أم المؤمنين حفصة بتبوك بنات  -إدارة تعليم تبوك  ليان احمد سعود العطوي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة نجد األهلية بنات  -ادارة تعليم الرياض  مصطفى عرفهليان ازهر 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة األولى بالمبرز  بنات  -إدارة تعليم األحساء  ليان اسعد بن احمد النصير 

الصف االول  
 المتوسط 

 المائةاالبتدائية السابعة والعشرون بعد   بنات  -إدارة تعليم جدة  ليان تركي مبرك المطيري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة العاشرة بالجبيل بنات  -ادارة تعليم الشرقية  ليان حسن محمد حقوي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية منارة الشرقية بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  ليان حسين بن محمد القحطانى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة الحادية عشرة بالطائف  بنات  -إدارة تعليم الطائف  العتيبي ليان طالل بطي  

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية جواثا الدولية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  ليان طالل ساير الرويلي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 بحلة محيش االبتدائية االولى  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  ليان عادل بن احمد ال مهنا 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المطعن  بنات  -إدارة تعليم صبيا  ليان عبدالرحمن ابراهيم بحري

الصف االول  
 المتوسط 

 اإلبتدائية السادسة والعشرون بالطائف  بنات  -ادارة تعليم الطائف  ليان عبدالوهاب عبدهللا الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 سودة بنت زمعة المتوسطة بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  باهديله ليان عالء بن عمر 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة دارجني العالمية بنات  -ادارة تعليم جدة  ليان محمد سالم حلواني 

الصف االول  
 المتوسط 

 سعود بالحامضة الجوهرة بنت عبد الرحمن آل  بنات  -ادارة تعليم جازان  ليان محمد علي عجيبي

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الثانية باألحد  بنات  -ادارة تعليم جازان  ليان منصور علي ظامري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة األنجال األهلية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  ليان هشام بن يوسف بوعلي 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية التاسعة  بنات  -إدارة تعليم جدة  ليليا حسن عبدالمحسن االنصاري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  ليليا سراج بن علي ابو السعود 

الصف االول  
 المتوسط 

 لين احمد سالم الوادعي 

 -إدارة التعليم بمحافظة شرورة 
 المتوسطه مدرسة حليمة السعديه   بنات

الصف االول  
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ابتدائية حصة بنت عبدالعزيز  بنات  -ادارة تعليم الرياض  لين صالح بن سليمان الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة مدارس المنارات األهلية للبنات بالدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  لين عادل عبدالفتاح مرغالني 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الثانية لتحفيظ القران الكريم  بالدلم  بنات  -إدارة تعليم الخرج  لين عبدالعزيز محمد الفيصل 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  لين عالءالدين بن خالد بالي 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية السابعة و الثمانون ببريدة  بنات  -إدارة تعليم القصيم  لين ماجد بن ابراهيم المضيان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الباحر  بنات  -إدارة تعليم صبيا  لين محمد ابراهيم الحازمي

االول  الصف  
 المتوسط 

 ابتدائية جواثا الدولية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  لين محمد بن سلمان الملحم 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية تالل الظهران  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  لين مشعل بن خميس الدوسري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 يهره المتوسطة  --رجاء االنتظار -- لينا سعد حمود بن مطليق 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة مدارس الظهران األهلية )البرنامج الدولي(  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  لينا صالح محمدسعيد البريكي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة جواثا األهلية بنات  -إدارة تعليم األحساء  لينا علي بن سعود القويزاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة تحفيظ القرآن الثانية بمحافظة عنيزة بنات  -إدارة تعليم عنيزة  لينة خالد بن علي الحبيب 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثانية والتسعون بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ليندا حماد بن حمد الصبحى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 اإلبتدائية السابعة واألربعون بالطائف  بنات  -إدارة تعليم الطائف  الثبيتيلينه فهد معيوض 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية رؤية المستقبل األهلية الدولية بنين  -ادارة تعليم األحساء  ماجد بندر بن ماجد الدوسري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الروابي  -ابتدائية الرواد األهلية لتحفيظ القران الكريم  بنين  -إدارة تعليم الرياض  ماجد نوار شجاع البقمي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية البتول األهلية بمكة المكرمة )القسم األمريكي( بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ماريا صالح محمد قطب 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 اإلبتدائية الخامسة بينبع الصناعية  بنات  -تعليم ينبع ادارة  ماريا عبدهللا بن اسامه نمنكانى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية عبدالرحمن فقيه ) المنهج االمريكي ( بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  ماريه فيصل بن منور الطرازي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 التعاون   -متوسطة المنهل االهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  مازن عبدالعزيز بن محمد الحميد 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الفالح األهلية  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  مازن عمر بن علي بايونس 

الصف االول  
 المتوسط 

 البراء بن مالك االبتدائية  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  مالك انس بن مظهر نمنكاني 

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة أبي عبيدة بالحرس الوطني  بنين  -إدارة تعليم األحساء  مالك خالد سليمان العنزي

الصف االول  
 المتوسط 

 كعب لتحفيظ القران الكريم ابي بن  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  مالك عبدالعزيز حسن المصيلحي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 ابتدائية الواحة بنين -إدارة تعليم الشرقية  مالك عبدهللا ضيف هللا السليمي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -ادارة تعليم الرياض  مالك ماجد غربى الشمري

الصف االول  
 المتوسط 

 الفقهاء السبعة بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  محمد بن مطلق المزينيمالك 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية مجمع الفاخرية بنين -إدارة تعليم عنيزة  مالك محمد صالح العبيد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 مدارس الفيصلية اإلسالمية االهلية للبنات متوسطة  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  ماندانا بندر بن محمد المسعودي

الصف االول  
 المتوسط 

 سعد بن معاذ االبتدائية بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  ماهر عادل بن سعد اللقمانى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 مةابتدائية بشائر اإلبداع األهلية بمكة المكر  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  مايا موسى صديق ديوان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  مبارك عيد مبارك السبيعي

الصف االول  
 المتوسط 

 المرحلة المتوسطة -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  مجتبى علي بن محمد النخلي 

االول  الصف  
 المتوسط 

 المتوسطة السادسة بالقطيف بنات  -ادارة تعليم الشرقية  مجد نسيم بن علي العبدالجبار 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة المروج  بنين -إدارة تعليم الشرقية  محسن بركات محسن الشمري

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية منارات الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  محمد ابراهيم محمد السيد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة نور االسالم األهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  محمد احمد بن محمد الحداد 

الصف االول  
 المتوسط 

 مجمع الشاطئ المتوسط  بنين -إدارة تعليم جدة  محمد احمد غانم الزهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 دار الفكر المتوسطة مسار دولي  بنين -ادارة تعليم جدة  مبارك القرافي محمد احمد 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  محمد احمد محمد الشارخ 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المثنى بن حارثة االبتدائية بنين -ادارة تعليم جازان  محمد احمد محمد زيدان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الجش  بنين -ادارة تعليم الشرقية  محمد اسعد بن عدنان المقبل 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 زيد بن ثابت  بنين -ادارة تعليم عسير  محمد جبران عوضه القحطاني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 مدارس منارات الشرقية العالمية المتوسطة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  محمد جعفر بن عيسى بوسعد

الصف االول  
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة ابن البيطار  بنين  -ادارة تعليم ينبع  محمد جعفر حامد المعيرفى

الصف االول  
 المتوسط 

 الجرادية االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  احمد مدخلي محمد حسن 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 فصول دولية-ابتدائية األنجال األهلية بنين  -إدارة تعليم األحساء  محمد حسن بن علي الخميس 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتميزة األهلية مدارس التربية  بنين -إدارة تعليم عسير  محمد حسن محمد عسيري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة صفوى بنين -ادارة تعليم الشرقية  محمد حسين بن عبدهللا المرهون 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  محمد خالد بن احمد الزهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  بادحدح محمد خالد بن محمد 

الصف االول  
 المتوسط 

 الروابي  -متوسطة الرواد األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  محمد خالد محمد الرشيدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ن فضالة ابتدائية انس ب بنين -إدارة تعليم الشرقية  محمد خليل محمد بحاري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 بنين( -ابتدائية الفرقان االهلية )المنهج االمريكي بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  محمد رائد محمد العمران

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية ابي سعيد الخدري بنين -إدارة تعليم الشرقية  محمد رضا محمد علي النحوي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  محمد زكريا بن عيسى الحجاب 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة المنصورة  بنين  -إدارة تعليم األحساء  محمد سعد بن عبدالمحسن العكروش 

الصف االول  
 المتوسط 

محمد سعود ابن محمد البشري 
 متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -الرياض ادارة تعليم   القحطاني

الصف االول  
 المتوسط 

 مدارس التربية المتميزة المتوسطة  بنين -إدارة تعليم عسير  محمد سعيد خلوفه مجدوع 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الميثاق بالخميس بنين -إدارة تعليم عسير  محمد صالح ناصر القحطاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -ادارة تعليم الرياض  محمد عادل بن محمدعلي الطيب 

الصف االول  
 المتوسط 

 الياسمين  -ابتدائية ابن خلدون األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  محمد عادل بن مصلح النخلي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الحرمين بنين -إدارة تعليم الشرقية  محمد عادل محمد الغامدي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الظهران االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  محمد عاصم محمد العبدالقادر 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االزدهار  -ابتدائية الرواد األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  محمد عائض سفر القحطاني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة مصعب بن الزبير  بنين  -ادارة تعليم الرياض  محمد عبدالرحمن بن عبدهللا اليحيى 

الصف االول  
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ابتدائية نور االسالم األهلية بنين -الشرقية إدارة تعليم   محمد عبدالرحمن بن علي الجعفري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االمير خالد بن فهد المتوسطة  --رجاء االنتظار -- محمد عبدالرحمن بن محمد الغامدي 
الصف االول  

 المتوسط 

 الفيصلية المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جدة  محمد عبدالرحمن بن محمد بلخير 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  محمد عبدالعزيز بن مهدي آل ناصر 

الصف االول  
 المتوسط 

 عبد هللا بن مسعود االبتدائية  بنين -ادارة تعليم جازان  محمد عبدالعزيز محسن االمير

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية ابي سعيد الخدري بنين -تعليم الشرقية ادارة  محمد عبدالكريم بن علي التريكي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المرحلة المتوسطة -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  محمد عبدهللا بن حاسن األحمدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 الفضل بن العباس المتوسطة  بنين -إدارة تعليم جدة  محمد عبدهللا بن حامد الفيصل

الصف االول  
 المتوسط 

 الفهدية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  محمد عبدهللا بن صليب الجابري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الفالح األهلية  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  محمد عبدهللا بن عاقل الصبحي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الحليلة بنين  -إدارة تعليم األحساء  محمد عبدهللا بن علي الصالح

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  محمد عبدالمجيد بن سلمان بوصبيح

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  محمد عبدالمجيد محمد الرشود 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية علي بن أبي طالب  بنين -إدارة تعليم الشرقية  محمد عبدالمحسن بن محمد آل سيف 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية االهلية التربية االسالمية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  محمد عبدالمحسن عوده االحمدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الرياض  بنين -إدارة تعليم الشرقية  محمد عبدالمحسن محمد المرى

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الرواد األهلية ــ الروابي  بنين  -إدارة تعليم الرياض  محمد عبدالهادي محمد الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة ابن البيطار  بنين  -إدارة تعليم ينبع  عبدالوهاب عبدالستار محمد محمد 

الصف االول  
 المتوسط 

 الحسن البصري االبتدائية بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  محمد عثمان بن هشام العمري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة األهلية قرطبة  بنين -إدارة تعليم جدة  محمد عدنان محمد الصومالي 

الصف االول  
 المتوسط 

 االمير خالد بن فهد المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جدة  محمد علي اسماعيل الشاعر 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية هجر بالجبيل بنين -ادارة تعليم الشرقية  محمد علي بن حسين شيبان

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ابتدائية الرواد األهلية ــ الروابي  بنين  -ادارة تعليم الرياض  محمد علي صالح الشايع 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية اإلمام القرطبي بنين  -إدارة تعليم األحساء  محمد علي عبدالوهاب العبدهللا 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 اإلمام الشوكاني لتحفيظ القرآن الكريم  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  محمد عمر الداه الشنقيطي

الصف االول  
 المتوسط 

 الفالح االبتدائية االهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  محمد عمر محمدحسن حلواني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 األقصى المتوسطة األهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  محمد عمرو محمد محمد كامل

الصف االول  
 المتوسط 

 أبي الدرداء االبتدائية  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  محمد فايز محمد ادم 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 عبدهللا بن مظعون بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  محمد فهد سعيد حداد 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية سهل بن الربيع بنين  -إدارة تعليم القصيم  محمد فيحان بن سعيد الحربي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة عبدالعزيز العالمية / أمريكي  بنين  -إدارة تعليم الرياض  محمد فيصل ابن محمد حميدالدين

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بنين -تعليم الشرقية ادارة  محمد فيصل بن صالح الغامدي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة اجيال الخرج األهلية  بنين  -ادارة تعليم الخرج  محمد ماجد ابن محمد المجنونى 

الصف االول  
 المتوسط 

 ساعدة المتوسطةعويم بن  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  محمد ماجد بن محمد المسعودي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة ابن سينا بنين  -إدارة تعليم ينبع  محمد ماجد عوض الزهراني

الصف االول  
 المتوسط 

 التعاون   -متوسطة المنهل االهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  محمد مازن محمد اليوسف 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة ابن سينا بنين  -ينبع إدارة تعليم  محمد ماهر محمد الصبحي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التهذيب األهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  محمد محمود عبدهللا الخليفه 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة ابن القيم  بنين -ادارة تعليم سراة عبيدة  محمد مشبب ابن معتق القحطاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الغد األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  محمد العيثان محمد مشتاق بن 

الصف االول  
 المتوسط 

 الدولية  -مدارس الظهران العالمية المتوسطة  بنين -ادارة تعليم الشرقية  محمد مشعل بن عبدالجبار المؤمن 

الصف االول  
 المتوسط 

 المرحلة المتوسطة -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  محمد منصور بدر المطيري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة صفوى بنين -ادارة تعليم الشرقية  محمد مؤيد بن علي المحسن

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة سعد بن عبادة  بنين -إدارة تعليم الشرقية  محمد ناصر بن علي آل راشد 

الصف االول  
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 متوسطة شروق المعرفة األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  محمد وليد محمد البديوي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة نيار األهلية بنين  -ادارة تعليم الرياض  محمد ياسر بن محمد الخويطر 
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية التهذيب األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  محمد يحى بن ناصر الهاشم 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 فصول دولية -متوسطة األنجال  األهلية  بنين  -ادارة تعليم األحساء  محمد يوسف بن محمد الرويشد

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية عبدهللا بن مسعود  بنين  -إدارة تعليم األحساء  الحمد محمد يوسف بن منصور 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة عبدالرحمن فقيه بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  مداد سعود بن عمر حلواني 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية دوحة الجزيرة بنات  -إدارة تعليم جدة  مرام عبدهللا احمد الغامدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

مرتجى عبدالجليل بن سلمان  
 متوسطة الكفاح األهلية  بنين  -إدارة تعليم األحساء  المطاوعه 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة قامرة بنات  -ادارة تعليم جازان  مرح على محمد مجلي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المنارات االهلية للبنين بالخبر  بنين -ادارة تعليم الشرقية  مروان عادل بن سعيد الغامدي

الصف االول  
 المتوسط 

 النجاح النموذجية بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  مروان عادل بن الفي الجهني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 للمتفوقينابتدائية مجمع القيروان التعليمي  بنين  -ادارة تعليم القصيم  مروان هالل صالح الحربي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة األولى بالمبرز  بنات  -ادارة تعليم األحساء  مروة سعيد بن محمد الوصيبعي 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثامنة واالربعون بعد المائة بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  مريان نايف بن سليمان دمنهورى 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  مريم امير بن محمد الدوخي 

الصف االول  
 المتوسط 

 رنـــــــد العالمية االبتدائية بسيهات  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  مريم حسين بن عبدهللا النجار 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية شباب المستقبل بنات  -إدارة تعليم األحساء  عبداللطيف الخطيب مريم خالد بن 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة األولى بالبطالية بنات  -ادارة تعليم األحساء  مريم زكي بن محمد المهدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثانية بأم الحمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  مريم سعيد بن جاسم آل يوسف

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة السابعة بالجبيل بنات  -إدارة تعليم الشرقية  مريم محمد جمال العميري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  مريم محمد حسن احمد 

االول  الصف  
 المتوسط 

 10االبتدائية العاشرة لتحفيظ القرآن الكريم   بنات  -ادارة تعليم الرياض  مريم منصور بن خضير العنزي
الصف السادس  

 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطة الثامنة بالمبرز  بنات  -األحساء إدارة تعليم   مريم هاني بن سلمان العليوي 

الصف االول  
 المتوسط 

 2االبتدائية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم  بنات  -ادارة تعليم الرياض  مزون خالد بن علي الفريح
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة ابن المظفر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  مساعد خالد بن مساعد الخالدي 

االول  الصف  
 المتوسط 

 ابتدائية التويثير  بنين  -إدارة تعليم األحساء  مسلم محمد بن واصل الهاشم 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة مجمع ابن القيم التعليمي بنين -إدارة تعليم الشرقية  مسلم محمد علي الحسن

الصف االول  
 المتوسط 

 التعاون   -متوسطة المنهل االهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  مشاري صالح بن حسين اليامي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية االندلس بالجبيل بنين -ادارة تعليم الشرقية  مشاري عادل عوض آل سرحان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

مشاري عبدالرحمن بن يوسف 
     الدعيلج 

الصف االول  
 المتوسط 

 الحضروراالبتدائية بنين -جازان ادارة تعليم  مشاري علي بن يحي مشهور 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  مشاري ماجد نايف الثبيتي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية االدريسي بنين  -ادارة تعليم ينبع  مشاري وليد صالح الشميمري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 مدارس براعم االبتكار االهلية متوسطة بنات  -ادارة تعليم حائل  مشاعل محمد دخيل الجناخ 

الصف االول  
 المتوسط 

 الركوبة االبتدائية بنين -ادارة تعليم جازان  مشعل ابراهيم محمد هزازي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الرواد العالمية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  مشعل سلطان سليمان السبعان 

الصف االول  
 المتوسط 

 مدرسة المطرفية االبتدائية بنين -إدارة تعليم الشرقية  مشعل صالح فضيل البعيجي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 القعقاع بن عمرو المتوسطة بنين -ادارة تعليم جدة  مشعل عبدالعزيز محمد المطيري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض العالمية بنين  -ادارة تعليم الرياض  بن احمد البلويمشعل محمد 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة القطيف  بنين -ادارة تعليم الشرقية  مصطفى محمد بن عبدالعزيز الفرج

الصف االول  
 المتوسط 

 النموذجية االهلية بالدمام ابتدائية الحصان  بنين -ادارة تعليم الشرقية  مصعب منصور بن محمد الهزاع 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة اإلمام البخاري ببريدة بنين  -ادارة تعليم القصيم  مصلح اسماعيل بن مصلح مباركي 

الصف االول  
 المتوسط 

 بالخبر)البرنامج الدولي( ابتدائية مدارس الظهران االهلية  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  مضاوي عبدهللا بن احمد العتيبي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية نجد األهلية بنات  -ادارة تعليم الرياض  مضاوي مساعد محمد المحيميد 

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ابتدائية هجر بالجبيل بنين -الشرقية إدارة تعليم   معاذ رائد حميد العوفي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  معاذ زكريا بن عبدهللا السحيباني
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة جبر بن عتيك بنين  -ادارة تعليم الرياض  معاذ سعد بن عمر الخراشي 

الصف االول  
 المتوسط 

 مدارس التربية المتميزة المتوسطة  بنين -إدارة تعليم عسير  معاذ عبدهللا بن مسفر الزهيري

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  معاذ عوض محمد آل ماكر 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية االمام نافع  بنين  -تعليم ينبع إدارة  معتز مؤيد عبدالفتاح حنيف 

الصف السادس  
 االبتدائي 

معصومة اسكندر بن سعيد ابو  
 االبتدائية السادسة عشر بالقطيف  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  المكارم 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الخليج بالجبيل بنين -إدارة تعليم الشرقية  معن سمير علي ال عباس 

االول  الصف  
 المتوسط 

 المتوسطة الثامنة بالمبرز  بنات  -ادارة تعليم األحساء  مالذ محمد بن عبدهللا المسيليم 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الحادية والخمسون بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ملك امجد حسن نجار 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  ملك فائق بن فاروق فطانى 

الصف االول  
 المتوسط 

 البسام االهلية المتوسطة )البرنامج الدولي(  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  منار فهد بن ابراهيم بوسبيت 

الصف االول  
 المتوسط 

 مدارس التربية المتميزة األهلية  بنين -تعليم عسير إدارة  مناف سعيد ابن محمد القحطاني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية  الثامنة بجازان بنات  -ادارة تعليم جازان  منال احمد بن علي مجرشي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة عتود العماير بخميس مشيط  بنات  -ادارة تعليم عسير  منال يحى جبران الفيفي 

االول  الصف  
 المتوسط 

 متوسطة التهذيب األهلية  --رجاء االنتظار -- منتظر انور بن عبدهللا الناصر 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية االمام مسلم  بنين -إدارة تعليم الشرقية  منتظر حكيم بن عيسى الدروره 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 منارة جدة المتوسطة االهلية  بنين -إدارة تعليم جدة  منذر احمد مصلح القرني

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية منارات الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  منذر سعيد عايض القحطاني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  منذر متعب بن خلف العتيبي

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الرواد األهلية ــ الروابي  بنين  -إدارة تعليم الرياض  منصور سلطان منصور الجبالي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية البسام األهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  منصور محمد بن عبدالعزيز الفوزان 

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 مجمع حمد بن محمد الجبر التعليمي القسم االبتدائي بنين  -إدارة تعليم األحساء  منصور محمد بن منصور البراهيم 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 بالطائف المتوسطة الثالثة عشر  بنات  -إدارة تعليم الطائف  منى بندر سراج الحارثي
الصف االول  

 المتوسط 

 المتوسطة الثانية عشرة بالدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  منى عمار فايز الفايز 

الصف االول  
 المتوسط 

 مجمع حمد بن محمد الجبر التعليمي القسم المتوسط  بنين  -إدارة تعليم األحساء  منير جابر بن عبدهللا الجابر 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الرياض )دبلوم أمريكي( بنات  -إدارة تعليم الرياض  منيره ابراهيم عبدالعزيز الشهيل 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الثانية بالجبيل بنات  -إدارة تعليم الشرقية  منيره عبدالرحمن بن عبدهللا السبهان 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الجامعة األهلية بالخرج  بنات  -الخرج إدارة تعليم   منيره محمد خالد الدوسري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية الثانية عشر لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  مها علي بن عبدهللا الحميدان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الفالح األهلية  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  مهاب حسين بن ياسين سمكري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الهدى بنين -إدارة تعليم الشرقية  مهدي أحمد بن محمد آل عبدهللا 

الصف االول  
 المتوسط 

     مهنا عبدالعزيز ابراهيم المهناء 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 عثمان بن عفان  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  مهند امين محمد انور بخش 

الصف االول  
 المتوسط 

 البلد األمين للموهوبين المتوسطة  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  مهند عبدالقادر بن قاسم روزى

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية -أبي ايوب األنصاري  بنين  -ادارة تعليم الجوف  مهند فايز حمود العريض 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الرواد األهلية )اإلزدهار( بنات  -ادارة تعليم الرياض  بداح بن مسعود القحطاني موضي 

الصف االول  
 المتوسط 

موضي حمدان بن منوي السلطاني  
 المتوسطة الثالثة  بنات  -إدارة تعليم جدة  العنزي

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية  الكفاح األهلية بنات  -األحساء إدارة تعليم   موضي عبدهللا بن ابراهيم السحيباني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 مدرسة منار التفوق األهلية للبنين بنين -إدارة تعليم جدة  مؤيد شرف محمد الحارثي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 جعفر الطيار المتوسطة  بنين -إدارة تعليم جازان  مؤيد عنتر محمد حكمي

الصف االول  
 المتوسط 

 الظبرة المتوسطة  بنين -إدارة تعليم جازان  مؤيد يحي محمد حكمي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية عبدالرحمن فقيه ) المنهج االمريكي ( بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  ميار ايمن بن اسماعيل جستنيه

الصف السادس  
 االبتدائي 

 مدارس منارات الشرقية العالمية االبتدائية  بنات  -قية ادارة تعليم الشر  ميار براء محمد طارق الحاج ابراهيم 

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطة الحادية والخمسون بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  ميار صالح بن محمد زرد 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الذكر  بنات  -إدارة تعليم جدة  ميار فيصل حسن بالبيد
الصف االول  

 المتوسط 

 ابتدائية عال مكة األهلية بمكة المكرمة بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  ميار محمد ناصر جربين

الصف السادس  
 االبتدائي 

 األبتدائية العاشرة بالقطيف  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  ميار منصور بن عيسى الجارودي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الرواد األهلية )اإلزدهار( بنات  -ادارة تعليم الرياض  مياسه ابراهيم محمد القعده 

الصف االول  
 المتوسط 

 المكرمة االبتدائية السابعة والثالثون بمكة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ميامن باسم بن محمد الصائغ 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة دار التربية الحديثة  بنات  -إدارة تعليم جدة  ميان علي بن عبدالرحمن العمرو 

الصف االول  
 المتوسط 

     ميرال عبدهللا مسعد االحمدي 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 القرآن الخامسة عشر ابتدائية تحفيظ  بنات  -إدارة تعليم جدة  ميرال عماد محمد الجهني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية الرابعة بعد المائة بالمدينة  بنات  -إدارة تعليم المدينة المنورة  ميرال محمد سعيد الوهبي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية  تحفيظ القرآن الرابعة عشر  بنات  -إدارة تعليم جدة  ميس عمر عبدهللا الحيدري 

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 ابتدائية منارات الرياض العالمية بنات  -ادارة تعليم الرياض  ميس يوسف ضاوي المجنوني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ميمونة عبدهللا احمد بارشيد 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  ميول بدر بن مسفر القاسمى 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية عبدالرحمن بن ابي  بكر الصديق  بنين -إدارة تعليم الشرقية  ناحي عبدهللا بن حمدان المطيري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الجامعة بالخبر  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  عبدالعزيز سالم القاسم نادية 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 رواد الخليج العالمية االبتدائية بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  نادين عالء بن عبدالخالق اليوسف 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة اإلمام محمد بن سعود  بنين -تعليم القنفذة ادارة  ناصر حسن بن ناصر العلوي 

الصف االول  
 المتوسط 

 المجد الجديد االهلية بنين -إدارة تعليم حائل  ناصر خالد خليفه الشمري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الحريق  بنين -ادارة تعليم الحوطة والحريق  ناصر زيد بن ناصر بن دريس 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية سهما األهلية بنين -ادارة تعليم حائل  ناصر سعود عبدالعزيز التميمي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  ناصر عبدهللا ناصر محياء 

الصف االول  
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 نجد االبتدائية بنين -إدارة تعليم جدة  ناصر مساعد بن مهنا المرواني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة العليا  بنين  -ادارة تعليم الرياض  نايف احمد بن عبدالوهاب جالله 
الصف االول  

 المتوسط 

 االزدهار  -متوسطة الرواد األهلية  بنين  -تعليم الرياض ادارة  نايف امين محمد بن عتيق 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية ابو ايوب  االنصاري  بنين  -ادارة تعليم الحدود الشمالية  نايف حماد بن نايف العنزي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية المشكاة االهلية بنين -إدارة تعليم الشرقية  نايف عادل بن عبدهللا الدويغري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الظهران االهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  نايف عبدالحكيم محمد المثال 

الصف السادس  
 االبتدائي 

نايف عبدالخالق محمد آل أحمد  
 متوسطة المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  القرني

االول  الصف  
 المتوسط 

 متوسطة الصديق  بنين -إدارة تعليم الشرقية  نايف عبدالرحمن بن مطر الجعيد 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة وادي بن هشبل بنين -ادارة تعليم عسير  نايف عبدهللا حسن الشهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية سعد بن خارجة بنين  -إدارة تعليم الرياض  نايف عبدهللا محمد الشهري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 البلد األمين للموهوبين المتوسطة  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  نايف غازى حسن السروري الشريف

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  نايف محمد سعود المنقاش 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها بنات  -إدارة تعليم القصيم  نجالء حمد بن محمد العميريني

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية القاع  بنات  -إدارة تعليم القنفذة  ندى محمد عبدهللا المعيدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة األولى بالرميلة  بنات  -تعليم األحساء إدارة  نرجس احمد بن ناصر الناصرالحسن 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة التاسعة بالخبر  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  نرجس مختار حسين الراشد

الصف االول  
 المتوسط 

 واألربعون بالمدينةالمتوسطة السابعة  بنات  -إدارة تعليم المدينة المنورة  نرسيان سالم بن رحيل الجهني 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية أم كلثوم بنت محمد  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  نسايم سياف ناصر الشهراني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الجامعة التطبيقية األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  نهار محمد ابن منصور الجعيد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 تربية األجيال االهلية  بنين -إدارة تعليم حفر الباطن  نهيان سلمان منير الجعيد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة تحفيظ القرآن السادسة بنات  -إدارة تعليم جدة  نواره فواز سعود اليحيوى 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الدارة  بنين -ادارة تعليم عسير  نواس فيصل علي االسمري

الصف االول  
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 االمام محمد بن عبدالرحمن المخزومي بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  نواف باسم عبدهللا المغامسي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 شيبة بن عثمان االبتدائية بنين -إدارة تعليم جدة  نواف تركي عقيل العنزي
الصف السادس  

 االبتدائي 

 منارات جدة العالمية المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جدة  نواف خالد ابن سعيد الغامدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة دور العلوم  األهلية بنين  -ادارة تعليم األحساء  نواف طليفيح عبدهللا الدوسري

الصف االول  
 المتوسط 

 الغصينية االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  نواف عاطف حسن حلوي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة ابن المظفر  بنين -ادارة تعليم الشرقية  نواف عبدهللا عبدالقادر العمودي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة المنارات االهلية بالخبر  بنين -إدارة تعليم الشرقية  نواف عبدهللا محمد ابوشريفة

الصف االول  
 المتوسط 

 مجمع حمد بن محمد الجبر التعليمي القسم االبتدائي بنين  -ادارة تعليم األحساء  نواف علي بن حسين الهبدان

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابن سيناء المتوسطة بنين -ادارة تعليم جازان  نواف علي سعيد الجحدلي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية النعمان بن مالك  بنين -إدارة تعليم جازان  نواف فيصل سالم حارثي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة ابن الخطيب  بنين  -إدارة تعليم ينبع  نواف محمد عبدهللا العوفي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المشكاة االهلية بنين -إدارة تعليم الشرقية  نواف محمد كشيم القحطاني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  نواف محمد ناصر القحطاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 نعامه المتوسطة  بنين -إدارة تعليم صبيا  نواف مفرح علي المالكي 

الصف االول  
 المتوسط 

 بنات-المتوسطة السادسة بعرعر  بنات  -ادارة تعليم الحدود الشمالية  العنزينوت فرحان عويد  

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية مدارس رياض اإلحسان األهلية بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  نور خالد بن عبدالرحمن الفهيد 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة الثالثة القطيف  بنات  -ة إدارة تعليم الشرقي نور محسن بن علي الغريافي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  نورا سالم بن مجدوع الغامدي

الصف االول  
 المتوسط 

 الرابعة والثالثون بمكة المكرمةالمتوسطة   بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  نوران رياض بن عيدان الزهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية بيتى الصغير  بنات  -إدارة تعليم جدة  نوره حسين علي القرشي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 85المتوسطة الخامسة والثمانون  بنات  -إدارة تعليم الرياض  نوره عبداالله صالح المطلق 
الصف االول  

 المتوسط 

   عبداللطيف محمد الحماد نوره 

الصف االول  
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ابتدائية أسراري األهلية  بنات  -ادارة تعليم الرياض  نوره عبدهللا عمر العطاس 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الرواد األهلية )اإلزدهار( بنات  -الرياض ادارة تعليم   نوره فهد سليمان الحربي
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية الحادية عشر بالدلم  بنات  -ادارة تعليم الخرج  نوره ماجد بن ابراهيم التميمي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 العالمية المتوسطة بالدمام رواد الخليج   بنات  -إدارة تعليم الشرقية  نورين عالء بن عبدالخالق اليوسف

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الرياض )دبلوم أمريكي( بنات  -ادارة تعليم الرياض  نوف سامي بن حجاج الثنيان 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة غراس األخالق األهلية لتحفيظ القرآن الكريم  بنات  -ادارة تعليم الرياض  نوف سعد بن ناصر الشثري

الصف االول  
 لمتوسط ا

 ابتدائية  الذكر  بنات  -ادارة تعليم جدة  نوف هاشم محمود دويب 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة األولى بجازان  بنات  -ادارة تعليم جازان  نيتال علي بن احمد ابوراسين 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية جلمودة  بنين -ادارة تعليم الشرقية  هادي باقر بن عبدالرزاق الخلف 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الجارودية بنين -إدارة تعليم الشرقية  هادي حسين بن مكي آل حبيل

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة صفوى بنين -ادارة تعليم الشرقية  هادي مالك بن محمد المطرود 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة اليعقوبي  بنين  -األحساء إدارة تعليم   هادي مسلم ابن جواد الهاشم 

الصف االول  
 المتوسط 

 دار الرواد المتوسطة األهلية بنين -ادارة تعليم جدة  هاشم سعد علي الشريف

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الشهارين بنين  -ادارة تعليم األحساء  هاني علي بن عيسى العبدهللا 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدالعزيز الميمان هتان عصام 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة مدارس جازان األهلية  بنين -ادارة تعليم جازان  هتان عيسي علي المعجم 

الصف االول  
 المتوسط 

 الفيصلية المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جدة  هتان فواز بن حسين الطلحي 

الصف االول  
 المتوسط 

 المرحلة المتوسطة -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بنين -إدارة تعليم المدينة المنورة  هتان محمد عبدربه الحبيشي

الصف االول  
 المتوسط 

   هدى وليد عبدهللا الهمالن 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية طارق بن شهاب  بنين  -تعليم الرياض إدارة  هشام سعد علي القحطاني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الروابي  -متوسطة الرواد األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  هشام سعود بن ضاحي الحربي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة النماص  بنين -ادارة تعليم النماص  هشام علي ظافر العمري 

الصف االول  
 المتوسط 
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 متوسطة الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  هشام فؤاد أحمد عمايره

الصف االول  
 المتوسط 

 مجمع االمير سلطان المتوسط  بنين -ادارة تعليم جدة  هشام هاشم حامد المالكي 
الصف االول  

 المتوسط 

 االبتدائية السابعة والثمانون بالمدينة بنات  -إدارة تعليم المدينة المنورة  همس الفي بن سليم المحياوي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة العشرون بتبوك  بنات  -ادارة تعليم تبوك  همس محسن قاسم طوهري

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية زينب بنت علي بن ابي طالب بالمصنعة  بنات  -تعليم الباحة ادارة  همسه محمد بن سعيد الغامدي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة مدارس الفيصلية اإلسالمية االهلية للبنات  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  هميان الحميدي سالم الدوسري

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية اجيال ينبع االهلية  بنين  -ينبع إدارة تعليم  هناد عبدهللا بن جبران العلوني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة األبناء األولى  بنات  -ادارة تعليم حفر الباطن  هنادي احمد بن عبدهللا العسيري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة المستقبل بنات  -ادارة تعليم جدة  هند فهد عبدالرحمن العبداللطيف 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -ادارة تعليم جدة  هوازن منصور عبدهللا منصور 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية التربية اإلسالمية األهلية  بنات  -ادارة تعليم الرياض  هيا طارق ابراهيم العلي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة الحادية والخمسون بمكة المكرمة  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  هيا منصور سالم المسعودي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة أضواء الهداية األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  وائل فيصل عصام الخالدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الثانية والثالثون بالدمام  بنات  -ادارة تعليم الشرقية  وتين صالح عبدهللا القحطاني 

ف السادس  الص
 االبتدائي 

 المتوسطة الثانية بينبع الصناعية بنات  -ادارة تعليم ينبع  وتين طلعت اسعد ابوجامل 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الثانية بينبع الصناعية بنات  -ادارة تعليم ينبع  وجد طلعت اسعد ابوجامل 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة الرابعة والخمسون بالمدينة  بنات  -المدينة المنورة إدارة تعليم   وجدان اسامه احمد عامر 

الصف االول  
 المتوسط 

 األرقم بن أبي األرقم المتوسطة  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  وسام رامي حسين شيخ

الصف االول  
 المتوسط 

 صبيا الجديده االبتدائية بنين -إدارة تعليم صبيا  وسام مجدي منصور مكين

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 المتوسطة الثانية  بسكاكا  بنات  -إدارة تعليم الجوف  وسن حامد وفوق الضويحي 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التحفيظ األولي بالطائف  بنات  -إدارة تعليم الطائف  وسن على سعيد الشهري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها بنات  -إدارة تعليم القصيم  وسن عوض بن راشد الزهراني 

الصف االول  
 المتوسط 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 االبتدائية التاسعة والتسعون بعد المائة  بنات  -إدارة تعليم جدة  وسن ماجد سالم ال حميدان

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الموهوبات  بنات  -ادارة تعليم جدة  يونس محمدنور سيت وسن محمد 
الصف االول  

 المتوسط 

 متوسطة بحرة المجاهدين االولى بمكة المكرمة بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  وضحى مسفر مفرح القحطاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الريادة العالمية بنات  -ادارة تعليم األحساء  وعد عالء بن حسن العيثان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 اإلبتكار العالمية المتوسطة بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  والء حسين بن علي العلي 

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة السادسة بالقطيف بنات  -ادارة تعليم الشرقية  والء سلمان بن احمد العوى

الصف االول  
 المتوسط 

 المتوسطة األولى باسكان الكالبية بنات  -إدارة تعليم األحساء  والء نبيل بن محمد المعيبد 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة األمير عبدهللا بن عبدالعزيز بن مساعد بنين  -ادارة تعليم الحدود الشمالية  وليد سلطان نصيف العنزي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة  بنات  -عليم مكة المكرمة ادارة ت يارا احمد بن فيصل ريس

الصف االول  
 المتوسط 

 االبتدائية الرابعة والتسعون بعد المائة  بنات  -ادارة تعليم جدة  يارا حسن صالح الزهراني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 االبتدائية الحادية والستون بالمدينة بنات  -المنورة إدارة تعليم المدينة  يارا عبدهللا بن بدر الحربي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 المتوسطة الثالثة والعشرون بالدمام  بنات  -إدارة تعليم الشرقية  يارا علي حسين العلي 

الصف االول  
 المتوسط 

 المئة المتوسطة الخامسة والعشرون بعد   بنات  -إدارة تعليم جدة  يارا علي مران الجدعاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة التربية األهلية بنات  -ادارة تعليم الرياض  يارا محمد صالح باعظيم 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية االدريسي بنين  -إدارة تعليم ينبع  ياسر خالد بن حذيفه الزبيدي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -الرياض إدارة تعليم   ياسر خالد مرشود الرحيلي

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين -إدارة تعليم الشرقية  ياسر عجاب سعيد المطيري

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الخمس االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  ياسر محسن عبده حكمي

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 عمر بن الخطاب االبتدائية بالمرابي  بنين -إدارة تعليم جازان  ياسر محمد طاهر حكمي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  ياسر محمد عوض الشهري

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة المروج  بنين -تعليم الشرقية إدارة  ياسر مسفر بن غاصب الغامدي 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بنين -ادارة تعليم الشرقية  ياسر مصطفى علي العباد 

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 المتوسطة األولى بالقارة  بنات  -إدارة تعليم األحساء  محمدرضا الشخص ياسمين جهاد 

الصف االول  
 المتوسط 

 الفيصلية المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جدة  ياسين احمد عبدالرحمن باشيخ
الصف االول  

 المتوسط 

 فهداالمير فيصل بن  بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  ياسين محمد عبدالرحمن المنصوري 

الصف االول  
 المتوسط 

 الخندق االبتدائية االهلية  بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  يامن عبدالعزيز بن عواد العوفي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الفقهاء المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جازان  يامن محمد علي فقيهي

الصف االول  
 المتوسط 

 مجمع النور المتوسط  بنين -تعليم جدة ادارة  يزن ابراهيم حمدان الجهني

الصف االول  
 المتوسط 

 السعدية االبتدائية  بنين -إدارة تعليم مكة المكرمة  يزن تركي سليمان الحربي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 هوازن المتوسطة  بنين  -ادارة تعليم الطائف  يزن جمعان غرم هللا الزهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة المنهاج األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدالعزيز سعود بن حميدان يزن 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة ابن سينا بنين  -إدارة تعليم ينبع  يزن عبدهللا عمر الصبحي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة قدامة بن مظعون  بنين  -إدارة تعليم الرياض  يزن فهد ابن علي الغامدي 

الصف االول  
 المتوسط 

يزن فواز بن عبدهللا آل الصليحي  
 متوسطة التعلم النموذجية األهلية بنين  -إدارة تعليم الرياض  الشهري

الصف االول  
 المتوسط 

 مدارس التربية المتميزة المتوسطة  بنين -إدارة تعليم عسير  يزن ماجد ابن سعيد القحطاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة ابن سينا بنين  -إدارة تعليم ينبع  الزهراني يزن ماجد عوض 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية أبوبكر الصديق  بنين -إدارة تعليم القنفذة  يزن محمد بن مجدوع العرياني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية السعودية  بنين -إدارة تعليم النماص  يزن محمد بن مسفر العلياني 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الياسمين   -متوسطة ابن خلدون األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  يزن محمد شعفي غروي

الصف االول  
 المتوسط 

 الشافي األهلية االبتدائية بنين  -إدارة تعليم الطائف  يزن نايف ابن صالح الهذلي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 عبدهللا بن أبي بكر االبتدائية بنين -المكرمة ادارة تعليم مكة   يزن يوسف بن سعيد الغامدي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة االنصار  بنين -إدارة تعليم عنيزة  يزيد خالد صالح العتيبي

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية الرؤية الجديدة العالمية بنين  -ادارة تعليم الرياض  يزيد خالد مفلح العتيبي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية الفارابي  بنين  -إدارة تعليم ينبع  يزيد عبدالمعطي عبدهللا النعماني 

الصف السادس  
 االبتدائي 
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 خضراء الخلفة االبتدائية بنين -إدارة تعليم جازان  يزيد علي احمد حكمي

السادس  الصف  
 االبتدائي 

 قرطبة المتوسطة األهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  يزيد مازن بن هزاع الزايدي
الصف االول  

 المتوسط 

 مجمع ابحر المتوسط  بنين -ادارة تعليم جدة  يزيد مصلح عطاهللا الجابري

الصف االول  
 المتوسط 

 الطوال االبتدائية  بنين -ادارة تعليم جازان  يمان محمد بن يحيى مدخلي 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة دار البشرى األهلية بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  يمنى عصام محمد المنيعى

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية االدريسي بنين  -ادارة تعليم ينبع  يوسف ابراهيم فيصل بسيوني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 الفيصلية المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جدة  بالخير يوسف احمد حسين 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة ابن البيطار  بنين  -إدارة تعليم ينبع  يوسف احمد عبيد كرسوع 

الصف االول  
 المتوسط 

 ابتدائية االمام عاصم لتحفيظ القرآن  بنين -إدارة تعليم الشرقية  يوسف احمد محضار فلمبان

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية االمام نافع  بنين  -إدارة تعليم ينبع  يوسف توفيق بن ابراهيم صالح

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية مدارس الجامعة  بنين  -إدارة تعليم الخرج  يوسف حامد حميد الرشيدي

الصف السادس  
 االبتدائي 

 مدارس رواد الخليج العالمية االبتدائية بنين -إدارة تعليم الشرقية  يوسف رامي بن جعفر آل سليمان 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة ابن البيطار  بنين  -إدارة تعليم ينبع  يوسف سهيل بن عدنان صندقجي

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة نور االسالم األهلية  بنين -إدارة تعليم الشرقية  يوسف ظافر بن سعيد القحطاني 

الصف االول  
 المتوسط 

 منارة جدة المتوسطة االهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  يوسف عبدالرحمن مبارك الزهراني 

الصف االول  
 المتوسط 

يوسف عبدالعزيز عبدالحفيظ  
 مجمع االمير سلطان االبتدائي  بنين -إدارة تعليم جدة  مرغالني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة ابن الخطيب  بنين  -تعليم ينبع إدارة  يوسف عبدهللا حسين الصالحي 

الصف االول  
 المتوسط 

 األقصى المتوسطة األهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  يوسف عمار محمد مليباري

الصف االول  
 المتوسط 

 دار الذكر المتوسطة األهلية بنين -إدارة تعليم جدة  يوسف فريد بن يوسف الخالوي 

الصف االول  
 المتوسط 

 االقصى االبتدائية االهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  عطاس الزاهر يوسف محسن 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 ابتدائية سعد بن الربيع  بنين -ادارة تعليم الشرقية  يوسف محمد بن سعيد لطف هللا 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 متوسطة الخط االهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  يوسف محمد بن علي العلوان 

الصف االول  
 المتوسط 



 
 

0202  أسماء الطالب املرشحون لدخول االختبار الثاني ملسابقة موهوب  

 

 

 تخصص الرياضيات 

 الصف الدراسي  اسم المدرسة  إداراة التعليم   الطالب/ـة اسم 

 ابتدائية هجر بالجبيل بنين -ادارة تعليم الشرقية  يوسف محمد بن محمود القرني

الصف السادس  
 االبتدائي 

 التعاون  -المنهل االهلية ابتدائية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  يوسف محمد عبدهللا باناجه 
الصف السادس  

 االبتدائي 

 متوسطة منارات الرياض العالمية بنين  -ادارة تعليم الرياض  يوسف مراد رضا مراد 

الصف االول  
 المتوسط 

 متوسطة مجمع ابن القيم التعليمي بنين -إدارة تعليم الشرقية  يوسف يعقوب بن يوسف التريكى

الصف االول  
 المتوسط 

 المجد الجديد االهلية بنين -إدارة تعليم حائل  فريحان صالح العبدلي يونس 

الصف السادس  
 االبتدائي 

 


