
الصف الدراس يإدارة التعليمالتخصصاسم الطالبم

ي1 ي المتوسط الهيئة الملكية بينبعالكيمياءاحمد محمد بن احمد الحرب 
الثاب 

ي2
اء ابراهيم عثمان الشهراب  ي المتوسط  عسبر الكيمياءالب 

الثاب 

ي3
الثالث المتوسطاألحساءالكيمياءالجوهره ماجد بن فهد الشلوي الحارب 

الثالث المتوسطاألحساءالكيمياءالحوراء داود يوسف الحمدان4

قيةالكيمياءالرضا عباس بن حسن المحسن5 الثالث المتوسطالشر

ي ميدان6
قيةالكيمياءالزهراء علي بن محمدتق  الثالث المتوسطالشر

الثالث المتوسطاألحساءالكيمياءالمهدي عيىس بن ابراهيم الحماده7

ف8 الثالث المتوسطاألحساءالكيمياءايات جاسم بن موىس المشر

الثالث المتوسطالهيئة الملكية بينبعالكيمياءاياد احمد مانع ال حميد الشهري9

ي10 ي االشجعي العب  
 
الثالث المتوسطالقرياتالكيمياءايالن خالد الطرق

 بن علي المطاوعه11
الثالث المتوسطاألحساءالكيمياءأثبر يامير 

الثالث المتوسطاألحساءالكيمياءباسم عبدالهادي بن يوسف المطر12

ي المتوسط جدةالكيمياءتالة ابراهيم سليمان النجار13
الثاب 

ي14
ي المتوسط جازانالكيمياءتوفيق عبدالواحد محمد عريىسر

الثاب 

قيةالكيمياءجواد احمد بن محمد العلي15 الثالث المتوسطالشر

الثالث المتوسطجدةالكيمياءحاتم سمبر صالح الغانمي16

الثالث المتوسطاألحساءالكيمياءحسن محمد بن نارص الهاشم17

 فايز ابن علي األجود18
ي المتوسط األحساءالكيمياءحسير 

الثاب 

ي19
قيةالكيمياءخالد محمد بن جمعان الزهراب  الثالث المتوسطالشر

ف بن علي السدره20
قيةالكيمياءريان أشر ي المتوسط الشر

الثاب 

ي المتوسط جازانالكيمياءزياد محمد يحير قحل21
الثاب 

ي22
 بن علي السيهاب 

قيةالكيمياءساجدة مصطق  ي المتوسط الشر
الثاب 

ي23
الثالث المتوسطجازانالكيمياءسعود عبدالعزيز بن علي مدبعي مجرىسر

الثالث المتوسط الرياضالكيمياءسعود عدنان عبدهللا الفوزان24

ي المتوسط األحساءالكيمياءسكينة حبيب بن علي الغراش25
الثاب 

ي26 ي العتيي 
 
الثالث المتوسط الرياضالكيمياءسليمان محمد سليمان الحاق

ي الغموي27
ف الخليق  الثالث المتوسطمكة المكرمةالكيمياءشيخه محسن شر

الثالث المتوسط عسبر الكيمياءصبا محمد حسن آل مانع28

الثالث المتوسطالمدينة المنورةالكيمياءعبدالعزيز بدر معيوض الجعيد29

يط30 الثالث المتوسطاألحساءالكيمياءعبدالعزيز عبدالمحسن بن عيىس الشر

ي31 الثالث المتوسط رجال ألمع الكيمياءعبدالعزيز مفرح ابن احمد آل مهمل عسبر

ي32
الثالث المتوسطمكة المكرمةالكيمياءعبدهللا احمد بن محمد اليماب 

الثالث المتوسطمكة المكرمةالكيمياءعبدهللا عبدالرحيم عبدالعزيز زمزمي33

قيةالكيمياءعلي خليل بن علي النباط34 ي المتوسط الشر
الثاب 

ي المتوسط مكة المكرمةالكيمياءعمار محمد ابن عبدالرحمن باحشوان35
الثاب 

ي36
الثالث المتوسطمكة المكرمةالكيمياءعمر علي احمد الزهراب 

قيةالكيمياءفادي محمد بن عبدهللا العبدالمحسن37 الثالث المتوسطالشر

ي38 ي المتوسط مكة المكرمةالكيمياءكنان حامد بن عبدالرحمن الحرب 
الثاب 

الثالث المتوسطاألحساءالكيمياءليان هشام بن يوسف بوعلي39

ن لدخول برنامج موهبة لألولمبيادات الدولية  أسماء المتأهلي 



قيةالكيمياءليليا شاج بن علي ابو السعود40 الثالث المتوسطالشر

الثالث المتوسطالهيئة الملكية بينبعالكيمياءمالك يوسف سعد الغامدي41

ي42
قيةالكيمياءمجتي  عبداالله بن حبالن التاروب  الثالث المتوسطالشر

قيةالكيمياءمحمد أيمن بن علي آل اسماعيل43 الثالث المتوسطالشر

قيةالكيمياءمحمد عبدهللا عبدالمنعم السنان44 الثالث المتوسطالشر

الثالث المتوسطاألحساءالكيمياءمحمد علي بن حسير  العيثان45

قيةالكيمياءمحمد نارص بن هاشم العلي46 ي المتوسط الشر
الثاب 

الثالث المتوسطاألحساءالكيمياءمريم عبدهللا بن محمد الشهاب47

ي48
ي المتوسط مكة المكرمةالكيمياءمريم عبدربه سلطان البيىسر

الثاب 

قيةالكيمياءمساعد خالد بن مساعد الحريب الخالدي49 الثالث المتوسطالشر

قيةالكيمياءمسلم محمد علي الحسن50 الثالث المتوسطالشر

الثالث المتوسط الرياضالكيمياءمعاذ عمر علي الشهري51

قيةالكيمياءمهدي محمد بن نارص السلطان52 الثالث المتوسطالشر

ي المتوسط  الرياضالكيمياءميار أبراهيم محمد العوده53
الثاب 

ي54
 
الثالث المتوسط القنفذة الكيمياءميس احمد بن عبدهللا آل عبده الرزق

ي المتوسط  الرياضالكيمياءنايف محمد فايز الشهري55
الثاب 

ي المتوسط  الرياضالكيمياءندى عثمان عبدهللا الشبانه56
الثاب 

ي المتوسط  الرياضالكيمياءنوره سعيد بن عبدهللا الزهراب 57
الثاب 

الثالث المتوسطاألحساءالكيمياءهادي مسلم ابن جواد الهاشم58

قيةالكيمياءهادي موفق بن مصطق  آل سماعيل59 الثالث المتوسطالشر

ي60
الثالث المتوسط بيشة الكيمياءهمس محمد عبدهللا القرب 

الثالث المتوسط الرياضالكيمياءيارا انس احمد الغمري61

ي المتوسط مكة المكرمةالكيمياءيزن يوسف بن سعيد الغامدي62
الثاب 

الثالث المتوسطجدةالكيمياءيزن يوسف عائض الثمالي63

ي64 الثالث المتوسطجدةالكيمياءيوسف حاتم بن قاسم المغرب 


