
الصف الدراس يإدارة التعليمالتخصصاسم الطالبم

ياألحياءابراهيم سويد بن محمد الباتل1
الثالث المتوسط الزلف 

ي2
الثالث المتوسطالمدينة المنورةاألحياءاحمد حامد بن عايض البدران 

ه الغامدي3 الثالث المتوسط الباحة األحياءارساء سالم علي آل عمير

ي4
 
الثالث المتوسط الرياضاألحياءالىم عبدهللا محمد البارق

ياألحياءالياس راشد محمد الزنيدي5
الثالث المتوسط الزلف 

الثالث المتوسطجدةاألحياءالياس فوزى بن عبدالجليل عصلوب6

ي العطوي7
 
الثالث المتوسط تبوك األحياءأسيل فهد الق

الثالث المتوسطالمخواةاألحياءأمجاد بندر بن عبدالعزيز دادا الغامدي8

ي السلىمي9
الثالث المتوسطجدةاألحياءتسنيم حامد نفيع العميش 

ي المتوسط جدةاألحياءجوان خالد محمد العيش الغامدي10
الثان 

ي11 ي المتوسط مكة المكرمةاألحياءجوانا عبدهللا بخيت الصاعدي الحرن 
الثان 

ي المتوسط جدةاألحياءجود انس حسير  باجنيد12
الثان 

الثالث المتوسط الرياضاألحياءجودي خالد بن صخيف آل سعيد العمري13

الثالث المتوسط الرياضاألحياءجودي محمد سعيد فنيس14

الثالث المتوسط الرياضاألحياءحصه حسام عبدالرحمن الخيال15

ي16
ي المتوسط الهيئة الملكية بينبعاألحياءحمزه عبدهللا حمزه الشمران 

الثان 

ي17 ي المرحب 
ي المتوسط  القنفذة األحياءخديجه محمد عيش الدعشوش 

الثان 

قيةاألحياءخزاىم خالد طراد القعيقعي الرويلي18 الثالث المتوسطالش 

قيةاألحياءراما محمد حكم فرحات19 الثالث المتوسطالش 

ي المتوسط  الرياضاألحياءرن  هشام امير  خياط20
الثان 

قيةاألحياءرسيل عبداللطيف بن ابراهيم العبدالهادي21 الثالث المتوسطالش 

الثالث المتوسط الرياضاألحياءرغده محسن بن خليل مال22

ي المتوسط  الرياضاألحياءرنا هشام امير  خياط23
الثان 

الثالث المتوسطالمدينة المنورةاألحياءريان عبدالرحمن حمد الالىمي الشهري24

ي العمري25
الثالث المتوسطالمدينة المنورةاألحياءريان ماجد محمد الشان 

الثالث المتوسطمكة المكرمةاألحياءريتال حماد بن حمد الصبىح26

ي27
 
الثالث المتوسط نجران األحياءريما علي مسفر آل حسن الحالق

الثالث المتوسطجدةاألحياءزينب الغزالي محمد بلخير28

يكي29
قيةاألحياءسارة تركي بن محمد الي  ي المتوسط الش 

الثان 

ي30 ي المتوسط المدينة المنورةاألحياءسعود ابراهيم بن خليل العسير
الثان 

الثالث المتوسطجدةاألحياءسلمان اياد بن زايد البنيان31

الثالث المتوسط تبوك األحياءسندس مدهللا رجاء الدرباس32

ي الشهري33
الثالث المتوسطجدةاألحياءصالح احمد صالح الزيدان 

الثالث المتوسطجدةاألحياءعبدالرحمن نضال بن جمال المرصي34

الثالث المتوسطالرياضاألحياءعبدهللا أسامه عبدهللا المفير 35

ي بن سعد المبارك36
قيةاألحياءعبدهللا هان  الثالث المتوسطالش 

 بن علي العبدالمحسن37
ي المتوسط األحساءاألحياءعلي حسير 

الثان 

الثالث المتوسطمكة المكرمةاألحياءعمار فائز فؤاد الصائغ38

ي المتوسط جدةاألحياءعمر سليمان طالب النهدي39
الثان 

ن لدخول برنامج موهبة لألولمبيادات الدولية أسماء المتأهلي 



ي40
الثالث المتوسط الطائف األحياءعمر ماجد محمد السفيان 

الثالث المتوسطاألحساءاألحياءفاضل عباس بن علي السلطان41

ي المتوسط األحساءاألحياءفاطمة عل حسن المسلىمي42
الثان 

الثالث المتوسط الرياضاألحياءفيصل سعد حمد العبداللطيف43

ي44
ي الزهران 

ي المتوسط مكة المكرمةاألحياءلبب  هيثم احمد الكنان 
الثان 

الثالث المتوسط الرساألحياءلمار عبدهللا بن صالح الصويان45

ي46
الثالث المتوسط الرياضاألحياءلمار عبدهللا بن عبدالهادي الخنفري القحطان 

الثالث المتوسط الرياضاألحياءلىم محمد جابر العرادي47

الثالث المتوسط تبوك األحياءلينا طارق احمد الغبان48

ي المتوسط مكة المكرمةاألحياءليندا حماد بن حمد الصبىح49
الثان 

ي50
قيةاألحياءمايا عبدهللا ابن عبدالوهاب السليمان  الثالث المتوسطالش 

ي المتوسط األحساءاألحياءمحمد كاظم ياسير  الحريب51
الثان 

ي المتوسط جدةاألحياءمشه خالد عيش فالته52
الثان 

الثالث المتوسط حائل األحياءمشاعل محمد دخيل الجناخ53

ي54
ي الزهران  ي المتوسط  الباحة األحياءمها فيصل عبدهللا البشير

الثان 

الثالث المتوسطمكة المكرمةاألحياءمهند عبدالقادر بن قاسم روزى55

ي56 الثالث المتوسط الرياضاألحياءموش فيصل موش الدغيلب  العتيب 

زا مهدي بن احمد آل قاسم57 قيةاألحياءمير الثالث المتوسطالش 

الثالث المتوسط الرياضاألحياءنارص عبدالعزيز محمد السديس58

الثالث المتوسط الرياضاألحياءنجالء يوسف جاسم الهميلي59

الثالث المتوسط الرياضاألحياءهاشم محمد حسن الشهري60

الثالث المتوسطجدةاألحياءهنوف عبدالعزيز محمد مقبل61

الثالث المتوسطالمدينة المنورةاألحياءيامن عالءالدين نورالدين محمدابراهيم62

الثالث المتوسطجدةاألحياءيوسف عمار محمد مليباري63

ي64
الثالث المتوسطالمدينة المنورةاألحياءيوسف هيثم بن محمدعلي اسكندران 


