
 

 

 )احياء(: 2019األوائل في مسابقة موهوب 

 

 الميدالية التخصص الصف اسم المدرسة  ادارة التعليم  اسم الطالب

 ذهبية احياء المتوسطالصف الثالث  متوسطة الموهوبات بنات -ادارة تعليم جدة  لين احمد بن عبدالغني الغامدي

 ذهبية احياء الصف الثالث المتوسط متوسطة ابن عثيمين بنين -ادارة تعليم الزلفي  اياس محمد سعود الحمد

 ذهبية احياء الصف الثاني المتوسط مدرسة تحفيظ القرآن المتوسطة بنين -ادارة تعليم الزلفي  محمد احمد محمد العراجه

 فضية احياء الصف الثالث المتوسط متوسطة األندلس بنات -ادارة تعليم جدة  رغد يوسف بن مبارك الجديبي

 فضية احياء الصف الثالث المتوسط المتوسطة التاسعة عشرة بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  ليان مساعد حمدي السفياني

 فضية احياء الصف الثالث المتوسط والعشرون بالطائفالمتوسطة الثانية  بنات -ادارة تعليم الطائف  وسن عبدالوهاب عمر الثمالي

 فضية احياء الصف الثاني المتوسط موسى بن نصير المتوسطة بنين -ادارة تعليم بيشة  عبدالرحمن سعيد عبدهللا الشهراني

 فضية احياء الصف الثالث المتوسط متوسطة األندلس بنات -ادارة تعليم جدة  تاله عبداالحد عبدالعزيز التركستاني

 برونزية احياء الصف الثالث المتوسط نارات المدينة المنورة األهلية مدارس م بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  عبدهللا جميل جعفر الشنقيطي

 برونزية احياء الصف الثاني المتوسط متوسطة منارات رابغ األهلية بنات -ادارة تعليم جدة  الرا محمد علي القرني

 برونزية احياء الصف الثالث المتوسط متوسطة منارات رابغ األهلية بنات -ادارة تعليم جدة  اسامه غبيش اللقماني لمى

 برونزية احياء الصف الثالث المتوسط المتوسطة العاشرة  بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  ليان محمد عبدهللا البيشي

 

 



 

 

 

 الميدالية التخصص الصف اسم المدرسة  ادارة التعليم  اسم الطالب

 برونزية احياء الصف الثالث المتوسط منارة جدة المتوسطة االهلية بنين -ادارة تعليم جدة  خالد باسم فيصل تفاحه

 برونزية احياء الصف الثالث المتوسط منارة جدة المتوسطة االهلية بنين -ادارة تعليم جدة  خالد عماد بن حمدي القائدي

 برونزية احياء الصف الثاني المتوسط متوسطة صبيا األولى بنات -ادارة تعليم صبيا  ايالف الحسن عبدهللا العماري

 برونزية احياء الصف الثاني المتوسط المتوسطة الثالثة  بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  جنى موسى ابن محمد محمد

 برونزية احياء الصف الثالث المتوسط المتوسطة التاسعة بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  جوري عبدالرحمن حسين المحضار

 برونزية احياء الصف الثاني المتوسط منارة جدة المتوسطة االهلية بنين -ادارة تعليم جدة  جهاد محمد مستور الغامدي

 برونزية احياء الصف الثالث المتوسط المتوسطة االهليةمنارة جدة  بنين -ادارة تعليم جدة  فارس نبيل بن جميل بحلس

 برونزية احياء الصف الثالث المتوسط متوسطة الباحر بنات -ادارة تعليم صبيا  جيداء الحسن محمد طامي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )الرياضيات(: 2019األوائل في مسابقة موهوب 

 
 الميدالية التخصص الصف اسم المدرسة  ادارة التعليم  اسم الطالب

 يةذهب الرياضيات الصف االول المتوسط متوسطة ابن البيطار بنين -ادارة تعليم ينبع  عمار ممدوح سعود الحربي

 يةذهب الرياضيات الصف السادس االبتدائي ابتدائية االدريسي بنين -ادارة تعليم ينبع  يوسف أيمن كامل بخيت

 يةذهب الرياضيات الصف االول المتوسط متوسطة تحفيظ فيفاء بنات -ادارة تعليم صبيا  جميله موسى مصلح الفيفي

 فضية الرياضيات الصف االول المتوسط المتوسطة التاسعة بالمبرز بنات -ادارة تعليم األحساء  فاطمه حسن بن محمد بوعلي

 فضية الرياضيات الصف االول المتوسط بالدماممتوسطة الحصان النموذجية االهلية  بنين -ادارة تعليم الشرقية  محمد احمد بن محمد الغامدي

 فضية الرياضيات الصف االول المتوسط متوسطة الموهوبات بنات -ادارة تعليم جدة  نور صالح سعيد الغامدي

 فضية الرياضيات الصف االول المتوسط سعيد بن العاص المتوسطة بنين -ادارة تعليم جدة  عبدالكريم علي ابن عبدهللا الشمراني

 فضية الرياضيات الصف السادس االبتدائي نون التربية االبتدائية األهلية بنين -ادارة تعليم بيشة  عبدالعزيز فهد محمد الشهراني

 فضية الرياضيات الصف االول المتوسط متوسطة صفوى بنين -ادارة تعليم الشرقية  علي باهر بن محمد الهاشم

 فضية الرياضيات الصف االول المتوسط متوسطة مؤتة بنين -ادارة تعليم الشرقية  علي فاضل بن احمد البحراني

 يةبرونز الرياضيات الصف االول المتوسط متوسطة الرياض األهلية بنين -ادارة تعليم الرياض  فهد محمد عبدالعزيز العبدالكريم

 يةبرونز الرياضيات الصف االول المتوسط متوسطة صفوى بنين -ادارة تعليم الشرقية  الليث سلمان بن احمد الصادق



 

 

 
 الميدالية التخصص الصف اسم المدرسة ادارة التعليم اسم الطالب

 برونزية الرياضيات الصف االول المتوسط متوسطة األندلس بنات -ادارة تعليم جدة  جمانه بهاء ابن فؤاد قربان

 برونزية الرياضيات الصف االول المتوسط متوسطة ابن كثير بنين -ادارة تعليم الشرقية  أحمد حسن بن أحمد آل عبيدان

 برونزية الرياضيات الصف السادس االبتدائي ابتدائية االدريسي بنين -ادارة تعليم ينبع  أحمد سامي بن عوض هللا اليوبي

 برونزية الرياضيات االبتدائيالصف السادس  ابتدائية سهما األهلية بنين -ادارة تعليم حائل  مشاري سعود عبدالعزيز التميمي

 برونزية الرياضيات الصف االول المتوسط الدولية -مدارس الظهران العالمية المتوسطة  بنين -ادارة تعليم الشرقية  حاتم حسين بن مهدي الكاكا

 برونزية الرياضيات الصف االول المتوسط الفيصلية المتوسطة بنين -ادارة تعليم جدة  صهيب عبدالرحيم بن حسين العمري

 برونزية الرياضيات الصف االول المتوسط متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  وله نبيل بن بكر سيام

 برونزية الرياضيات االول المتوسطالصف  متوسطة التعلم الذكي األهلية بنين -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا ابراهيم بن عبدالكريم العبدالكريم

 برونزية الرياضيات الصف االول المتوسط متوسطة عبدالرحمن فقيه بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  فارس اسامه شجاع العثمانى

 برونزية الرياضيات الصف االول المتوسط متوسطة اليمانية بالحشر بنات -ادارة تعليم صبيا  هند احمد مفرح مشيخي

 برونزية الرياضيات الصف االول المتوسط مجمع األمير فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبين ببريدة بنين -ادارة تعليم القصيم  يزن عوض بن راشد الزهراني

 

 

 

 

 



 

 

 )الفيزياء(: 2019األوائل في مسابقة موهوب 

 
 الميدالية التخصص الصف اسم المدرسة  ادارة التعليم  اسم الطالب

 ذهبية فيزياء الصف الثالث المتوسط متوسطة اإلمام السوسي لتحفيظ القران الكريم بنين -ادارة تعليم الرياض  ابراهيم البدربدر حمد 

 ذهبية فيزياء الصف الثاني المتوسط متوسطة األنجال األهلية بنين -ادارة تعليم األحساء  حيدر ميثم بن صادق العيثان

 فضية فيزياء الصف الثالث المتوسط متوسطة اليرموك بنين -ادارة تعليم األحساء  علي عبدالحميد بن محمد الجعفر

 فضية فيزياء الصف الثالث المتوسط متوسطة الهدى بنين -ادارة تعليم الشرقية  شرف سعيد بن محمد آل مبارك

 فضية فيزياء الثاني المتوسطالصف  متوسطة ابن المظفر بنين -ادارة تعليم الشرقية  عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الشهري

 فضية فيزياء الصف الثالث المتوسط متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام بنين -ادارة تعليم الشرقية  محمد عبدهللا بن سلمان البركات

 برونزية فيزياء الصف الثالث المتوسط المتوسطة السادسة بعد المئة بنات -ادارة تعليم جدة  دانة احمد عبيد الجدعاني

 برونزية فيزياء الصف الثالث المتوسط متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالجبيل بنين -ادارة تعليم الشرقية  سعود محمد بن حمد الخنيني

 برونزية فيزياء الصف الثالث المتوسط متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام بنين -ادارة تعليم الشرقية  طالل أنس سعيد القحطاني

 برونزية فيزياء الصف الثالث المتوسط الشافي األهلية المتوسطة بنين -ادارة تعليم الطائف  الوليد خالد حامد العرابي

 برونزية فيزياء الصف الثالث المتوسط متوسطة الهدى بنين -ادارة تعليم الشرقية  مصطفى أنور بن سعود آل داؤود

 برونزية فيزياء الصف الثالث المتوسط (الروابي ) متوسطة الرواد األهلية  بنات -ادارة تعليم الرياض  مها رسالن عبدهللا العنزي

 برونزية فيزياء الصف الثالث المتوسط متوسطة التهذيب األهلية بنين -ادارة تعليم الشرقية  مهدي صالح بن مهدي البيك

 
 



 

 

 ء(:الكيميا) 2019األوائل في مسابقة موهوب 

 
 الميدالية التخصص الصف اسم المدرسة  ادارة التعليم  الطالباسم 

 ذهبية الكيمياء الصف الثالث المتوسط متوسطة صبيا الثالثة بنات -ادارة تعليم صبيا  فاطمه سلطان احمد بحري

 ذهبية الكيمياء الصف الثالث المتوسط متوسطة األفق األهلية بنين -ادارة تعليم الرياض  علي حبيب بن عبدالمحسن الصالح

 فضية الكيمياء الصف الثالث المتوسط مدارس منارات المدينة المنورة األهلية بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  احمد وحيد احمد تركستاني

 فضية الكيمياء الصف الثالث المتوسط المتوسطة الخامسة بالقطيف بنات -ادارة تعليم الشرقية  نوف شادي بن كمال المعلم

 فضية الكيمياء الصف الثاني المتوسط المتوسطة التاسعة بالجبيل بنات -ادارة تعليم الشرقية  نور حسين بن احمود آل زواد

 برونزية الكيمياء الصف الثالث المتوسط مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  احمد عبدالغفور بن عبيد األحمدي

 برونزية الكيمياء الصف الثالث المتوسط المتوسطة السادسة والعشرون بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  دانه سامي عبدالرحمن الشنبري

 برونزية الكيمياء الصف الثاني المتوسط متوسطة الحسينى بنات -ادارة تعليم صبيا  ريوف احمد على مطحشى

 برونزية الكيمياء الصف الثالث المتوسط متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام بنين -ادارة تعليم الشرقية  الزاملعبدالعزيز عبدهللا بن سليمان 

 برونزية الكيمياء الصف الثالث المتوسط رواد الخليج العالمية المتوسطة بالدمام بنات -ادارة تعليم الشرقية  لينا خالد بن حسين الشماسي

 برونزية الكيمياء الصف الثالث المتوسط (دبلوم أمريكي)متوسطة الرياض  بنات -ادارة تعليم الرياض  الحديثيرواء راشد محمد 

 برونزية الكيمياء الصف الثالث المتوسط االهلية( برابغ ) المنارات المتوسطة  بنين -ادارة تعليم جدة  راشد سعيد مسفر الزهراني

 برونزية الكيمياء الصف الثالث المتوسط متوسطة مدارس الفيصلية اإلسالمية االهلية للبنات بنات -ادارة تعليم الشرقية  منار منصور رامز مالط

 



 

 

 )العلوم(: 2019األوائل في مسابقة موهوب 

 
 الميدالية التخصص الصف اسم المدرسة  ادارة التعليم  اسم الطالب

 ذهبية علوم الصف االول المتوسط المتوسطة الرابعة عشر بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  ريتاج مهنا سعد الجعيد

 ذهبية علوم الصف السادس االبتدائي ابتدائية ريحة بنات -ادارة تعليم الطائف  شموخ عيظه حمدان الحارثي

 فضية علوم المتوسطالصف االول  منارة جدة المتوسطة االهلية بنين -ادارة تعليم جدة  الفيصل خالد علي الغامدي

 فضية علوم الصف السادس االبتدائي ابتدائية منارات رابغ االهلية بنات -ادارة تعليم جدة  تولين محمد عبدالعزيز بقلين

 فضية علوم الصف االول المتوسط منارة جدة المتوسطة االهلية بنين -ادارة تعليم جدة  سعود حمدي حمد الجدعاني

 فضية علوم الصف االول المتوسط متوسطة زيد بن ارقم بنين -ادارة تعليم الشرقية  الرمضانعلوي احمد بن هاشم 

 برونزية علوم الصف االول المتوسط مدارس التربية المتميزة المتوسطة بنين -ادارة تعليم عسير  جهاد ماطر محمد ال فرحان

 برونزية علوم الصف السادس االبتدائي التربية المتميزة األهليةمدارس  بنين -ادارة تعليم عسير  سعود عبدالعزيز علي سرحان

 برونزية علوم الصف االول المتوسط المتوسطة األولى بالظهران بنات -ادارة تعليم الشرقية  سلمى حمد عبدالعزيز المطلق

 برونزية علوم الصف السادس االبتدائي مدارس التربية المتميزة األهلية بنين -ادارة تعليم عسير  يزن ماجد ابن سعيد القحطاني

 برونزية علوم الصف االول المتوسط مدارس التربية المتميزة المتوسطة بنين -ادارة تعليم عسير  باسل سعد مشبب االحمري

 برونزية علوم الصف االول المتوسط التعاون -متوسطة المنهل االهلية  بنين -ادارة تعليم الرياض  ناصر علي ناصر بن خميس

 

 

 



 

 

 الميدالية التخصص الصف اسم المدرسة  ادارة التعليم  اسم الطالب

 برونزية علوم الصف السادس االبتدائي إبتدائية طالئع المبدعات األهلية بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  أريام عبدالباري عثمان الثبيتي

 برونزية علوم الصف االول المتوسط مدارس التربية المتميزة المتوسطة بنين -ادارة تعليم عسير  خالد وليد بن سعيد القحطاني

 برونزية علوم الصف السادس االبتدائي إبتدائية طالئع المبدعات األهلية بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  رويم وليد بن عطيه الحارثي

 برونزية علوم الصف االول المتوسط متوسطة ابن البيطار بنين -ادارة تعليم ينبع  سهل اسامه حسن بوقري

 برونزية علوم الصف االول المتوسط المتوسطة الخامسة  والعشرون بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  غدي سامي احمد العصيمي

 برونزية علوم الصف االول المتوسط متوسطة نور االسالم األهلية بنين -ادارة تعليم الشرقية  فارس جاسم بن محمد الدنيني

 برونزية علوم الصف االول المتوسط المتوسطة الحادية عشرة بالطائف بنات -ادارة تعليم الطائف  لمار فهد محمد الغامدي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (:معلوماتية)ال 2019األوائل في مسابقة موهوب 

 

 الميدالية التخصص الصف اسم المدرسة  ادارة التعليم  اسم الطالب

 ذهبية المعلوماتية الصف االول الثانوي ثانوية األندلس بنات -ادارة تعليم جدة  ماجد علي قنشرفاء ماجد علي قنش 

 ذهبية المعلوماتية الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بنين -ادارة تعليم الرياض  بدر محسن علي الزهراني

 ذهبية المعلوماتية الصف االول الثانوي ثانوية منارات الرياض األهلية بنين -ادارة تعليم الرياض  أسامه عاطف بن عبدهللا بكر

 فضية المعلوماتية الصف الثالث المتوسط المتوسطة األولى لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية بنات -ادارة تعليم ينبع  جود وليد مهنا باهويني

 فضية المعلوماتية الصف االول الثانوي دبلوما امريكية / ثانوية الرياض العالمية بنين -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا عمرو عبدهللا المزيد

 فضية المعلوماتية الصف االول الثانوي المرحلة الثانوية  -مدارس منارات المدينة المنورة األهلية  بنين -ادارة تعليم المدينة المنورة  عدنان سالم عمر باعبدهللا

 فضية المعلوماتية الصف االول الثانوي ثانوية الكفاح األهلية بنين بنين -ادارة تعليم األحساء  علي محمد بن سلمان العلي

 فضية المعلوماتية الصف الثالث المتوسط مدارس الخبر العالمية المتوسطة بنين -ادارة تعليم الشرقية  زيد توفيق أحمد جلميران

 فضية المعلوماتية الصف االول الثانوي ثانوية األنجال األهلية بنين -ادارة تعليم األحساء  نصرهللا يوسف بن عبدهللا السلمان

 برونزية المعلوماتية الصف الثاني المتوسط متوسطة الرياض األهلية بنين -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا انس عبدهللا السلمان

 برونزية المعلوماتية الصف االول الثانوي (نظام المقررات)االقصى األهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  ياسر فيصل سعيد بالعمش

 

 



 

 

 

 الميدالية التخصص الصف اسم المدرسة  ادارة التعليم  اسم الطالب

 برونزية المعلوماتية الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بنين -ادارة تعليم ينبع  زياد محمد بن سالم شريف

 برونزية المعلوماتية الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بنين -ادارة تعليم ينبع  عبدالرحمن نجيب بن محمد الحبشى

 برونزية المعلوماتية الصف االول الثانوي مقررات -ثانوية ابن خلدون  بنين -ادارة تعليم ينبع  عبدالعزيز بندر سعيد الرفاعي

 برونزية المعلوماتية الصف االول الثانوي ثانوية األنجال األهلية بنين -ادارة تعليم األحساء  عبدالوهاب العلويعبدالعزيز فاضل بن 

 برونزية المعلوماتية الصف الثالث المتوسط متوسطة منارات الرياض األهلية بنين -ادارة تعليم الرياض  عبدهللا خالد عبدهللا المزروع

 برونزية المعلوماتية الصف الثالث المتوسط الدولية -مدارس الظهران العالمية المتوسطة  بنين -ادارة تعليم الشرقية  البريكيماجد صالح محمدسعيد 

 برونزية المعلوماتية الصف االول الثانوي ثانوية دار الحكمة بنين -ادارة تعليم الشرقية  حسن زكي بن عبدهللا آل هنيدي

 برونزية المعلوماتية الصف الثالث المتوسط المتوسطة التاسعة والخمسون بمكة المكرمة بنات -ادارة تعليم مكة المكرمة  دانه حامد محمد اللحيانى

 برونزية المعلوماتية الصف االول الثانوي مقررات -بكة الثانوية للموهوبين  بنين -ادارة تعليم مكة المكرمة  عبداالله عبدهللا جابر حمدي

 برونزية المعلوماتية الصف االول الثانوي (نظام المقررات)االقصى األهلية  بنين -ادارة تعليم جدة  عبدالرؤوف محمدصالحعبدالمحسن حامد 

 

 

 

 



 

 

 

 التاليااللكتروني البريد  يمكنكم التواصل عبرولالستفسار عن درجة االختبار  -

 ويوضح فيه االسم كامل ورقم الهوية 

competitions@mawhiba.org.sa 


