
 
 

مسابقة "موهوب" -االختبار اإللكتروني الثاني لبرنامج "موهبة" لألوملبيادات الدولية في  األوائلأسماء 

2020 

 

 اسم المدرسة  إداراة التعليم   اسم الطالب/ـة  م
  نوع

 الميدالية 

التخصص  

 العلمي 

 الرياضيات  ذهبية متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب الدمام  بنات  - ادارة تعليم الشرقية  ريما أحمد بن محمد الخليفه  1

 الرياضيات  ذهبية متوسطة القارة  بنين  -إدارة تعليم األحساء  علي شيث بن محمد العيثان  2

 الرياضيات  ذهبية المرابي المتوسطة بنين  - إدارة تعليم جازان  عاصم احمد علي حكمي  3

 الرياضيات  فضية  متوسطة االنجال الدولية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  زهراء عبدالمحسن ابن محمد الوباري  4

 الرياضيات  فضية  االبتدائية الثانية بأم الحمام  بنات  - الشرقية ادارة تعليم   فاطمة حسن بن علي المرهون  5

 الرياضيات  فضية  دار الفكر المتوسطة مسار دولي  بنين - ادارة تعليم جدة  محمد احمد مبارك القرافي  6

 الرياضيات  فضية  االبتدائية االهلية التربية االسالمية  بنين - إدارة تعليم المدينة المنورة  محمد عبدالمحسن عوده االحمدي  7

 الرياضيات  فضية  متوسطة الكفاح األهلية  بنين  -إدارة تعليم األحساء  مرتجى عبدالجليل بن سلمان المطاوعه  8

 الرياضيات  فضية  ابتدائية قباء  بنين  -ادارة تعليم األحساء  أحمد عبدالرزاق بن محمد العبدهللا 9

 الرياضيات  فضية  متوسطة األنجال األهلية  بنات  -ادارة تعليم األحساء  محمد العبدهللا غدير عبدالرزاق بن   10

 الرياضيات  فضية  متوسطة التهذيب األهلية  بنين - ادارة تعليم الشرقية  محمد محمود عبدهللا الخليفه  11

 الرياضيات  فضية  االبتدائية الشافي األهلية   بنين - إدارة تعليم الطائف  يزن نايف ابن صالح الهذلي  12

 الرياضيات  برونزية  متوسطة التربية النموذجية األهلية )الريان(  بنات  -ادارة تعليم الرياض  دانه خالد عبدهللا العبودي  13

 الرياضيات  برونزية  17المتوسطة السابعة عشر لتحفيظ القران الكريم  بنات  -إدارة تعليم الرياض  سديم انس زيد ال سعيد  14

 الرياضيات  برونزية  ابتدائية الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بنين - ادارة تعليم الشرقية  عبدهللا طارق بن عامر العامر  15

 الرياضيات  برونزية  متوسطة المنهل األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  عمر محمد عمر بامعلم  16

 الرياضيات  برونزية  ابتدائية الرواد األهلية ــ الروابي  بنين  -ادارة تعليم الرياض  الدوسري فراس ابراهيم عبدهللا   17

 الرياضيات  برونزية  متوسطة مدارس الظهران األهلية )البرنامج الدولي(  بنات  - إدارة تعليم الشرقية  لمى مهنا عبدهللا المهناء 18

 الرياضيات  برونزية  متوسطة التهذيب األهلية  بنين - تعليم الشرقية إدارة  عبدهللا جعفر بن ماجد آل مرزوق  19

 الرياضيات  برونزية  متوسطة الجارودية  بنين - إدارة تعليم الشرقية  هادي حسين بن مكي آل حبيل 20

 الرياضيات  برونزية  ابتدائية الريادة العالمية  بنات  -ادارة تعليم األحساء  وعد عالء بن حسن العيثان  21

 الرياضيات  برونزية  االبتدائية الثالثة بالخبر  بنات  - ادارة تعليم الشرقية  ريم عادل احمد بادريق  22

 الرياضيات  برونزية  متوسطة الفالح األهلية  بنين  -ادارة تعليم مكة المكرمة  مهاب حسين بن ياسين سمكري  23

 الرياضيات  برونزية  متوسطة المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين - الشرقية إدارة تعليم   تركي خالد بن محمد المغربي  24

 الرياضيات  برونزية  المتوسطة السابعة والعشرون بالدمام  بنات  - إدارة تعليم الشرقية  روز خالد بن علي الوطبان  25

 الرياضيات  برونزية  األهلية متوسطة الرياض  بنين  -ادارة تعليم الرياض  هشام فؤاد أحمد عمايره  26

 الرياضيات  برونزية  متوسطة اليعقوبي  بنين  -إدارة تعليم األحساء  حسن محمد بن ناصر الهاشم 27

عبدالرحمن خالد بن عبدالرحمن   28

 البواردي 
 الرياضيات  برونزية  متوسطة المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين - إدارة تعليم الشرقية 

 الرياضيات  برونزية  دار الذكر المتوسطة األهلية  بنين - إدارة تعليم جدة  فريد بن يوسف الخالوي يوسف  29
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 اسم المدرسة  إداراة التعليم   اسم الطالب/ـة  م
  نوع

 الميدالية 

التخصص  

 العلمي 

 العلوم  ذهبية المتوسطة الثامنة بالقطيف  بنات  - إدارة تعليم الشرقية  مريم محمد بن رضي ابوعبدهللا 1

 العلوم  ذهبية ابتدائية االمام مالك  بنين  -ادارة تعليم ينبع  ابراهيم يوسف بن داود المعلم  2

 العلوم  ذهبية متوسطة االنجال الدولية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  حال سلمان بن احمد العباد  3

 العلوم  ذهبية األبتدائية العاشرة بالقطيف  بنات  - ادارة تعليم الشرقية  ياسمين عبدالعزيز بن سعود آل عيد 4

يوسف عالءالدين نورالدين   5

 محمدابراهيم
 العلوم  فضية  الخندق االبتدائية االهلية  بنين - إدارة تعليم المدينة المنورة 

 العلوم  فضية  ابتدائية نور االسالم األهلية  بنين - إدارة تعليم الشرقية  احمد خالد بن سالم باقازي  6

عبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز   7

 النويصر 
 العلوم  فضية  ابتدائية نور االسالم األهلية  بنين - إدارة تعليم الشرقية 

 العلوم  فضية  ابتدائية نور االسالم األهلية  بنين - إدارة تعليم الشرقية  فارس عبدهللا عوض ال حسن 8

 العلوم  فضية  ابتدائية المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين - الشرقية إدارة تعليم   محمد سامي بن محمد الهزاع  9

 العلوم  فضية  متوسطة التهذيب األهلية  بنين - إدارة تعليم الشرقية  رضا عماد بن احمد آل خلف  10

 العلوم  فضية  الدمام متوسطة التهذيب األهلية للبنات بغرب  بنات  - إدارة تعليم الشرقية  ريحانة لقمان بن احمد آل كرم  11

 العلوم  فضية  ابتدائية مدارس المشكاة األهلية بالدمام  بنات  - إدارة تعليم الشرقية  وجن محمد صالح آل ملفي  12

 العلوم  برونزية  ابتدائية المنارات االهلية للبنين بالدمام  بنين - إدارة تعليم الشرقية  أحمد يوسف بن احمد البياع  13

 العلوم  برونزية  المتوسطة الثانية  بصامطة  بنات  - ادارة تعليم جازان  علي صميلي جود طاهر بن  14

 العلوم  برونزية  ابتدائية نور االسالم األهلية  بنين - إدارة تعليم الشرقية  حمد عبدالرزاق بن احمد الصالح  15

 العلوم  برونزية  ابتدائية الكدوه  بنين  -ادارة تعليم القنفذة  ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزاحمي  16

 العلوم  برونزية  المتوسطة  للموهوبين  األمين  البلد بنين  - المكرمة   مكة  تعليم ادارة انمار خالد ناجم السلمي  17

 العلوم  برونزية  ابتدائية ضرار بن االزور  بنين - ادارة تعليم الشرقية  حسين محمد هاشم الساده  18

 العلوم  برونزية  المتوسطة األولى بالمركز  بنات  -إدارة تعليم األحساء  المبارك زينب حيدر بن علي   19

 العلوم  برونزية  ابتدائية الفارابي  بنين  -ادارة تعليم ينبع  يزن يوسف سليمان العوفي  20

 العلوم  برونزية  العز المتوسطة  بنين  - إدارة تعليم جازان  احمد يوسف علي كريري  21

 العلوم  برونزية  ابتدائية االدريسي  بنين  -ادارة تعليم ينبع  محمد القاضي اياد سمير  22

 العلوم  برونزية  مدارس التربية المتميزة األهلية  بنين  - إدارة تعليم عسير  اياس علي سعيد عسيري  23

 العلوم  برونزية  متوسطة ابن سينا  بنين  -إدارة تعليم ينبع  جواد عوض احمد العباسي  24

 العلوم  برونزية  المتوسطة األولى باسكان الكالبية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  محمد بن عبدالرزاق العبد ساره  25

 العلوم  برونزية  مدارس التربية المتميزة المتوسطة  بنين  - إدارة تعليم عسير  سعود عبدالعزيز علي سرحان  26

 العلوم  برونزية  متوسطة ابن المظفر  بنين - الشرقية ادارة تعليم   عبدالعزيز خالد عبدالرحمن الشهري  27

 العلوم  برونزية  ابتدائية المنتقى األهلية لتحفيظ القرآن الكريم  بنات  -ادارة تعليم الرياض  لمى عبدالعزيز عبدهللا الحديثي  28

 العلوم  برونزية  ابتدائية الجامعة األهلية  بنين - إدارة تعليم الشرقية  محمد محمود بن صالح يدكار  29
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 اسم المدرسة  إداراة التعليم   اسم الطالب/ـة  م
  نوع

 الميدالية 

التخصص  

 العلمي 

 أحياء ذهبية المتوسطة السادسة و الستون  بنات  - ادارة تعليم جدة  غال سعيد ابن علي الغامدي  1

 أحياء ذهبية متوسطة التوفيق بنين - ادارة تعليم الباحة  معن علي بن جمعان الغامدي  2

 أحياء ذهبية متوسطة األنجال األهلية  بنات  -ادارة تعليم األحساء  نوف طاهر بن علي النفيعي  3

 أحياء فضية  المتوسطة الخامسة و العشرون بالهفوف  بنات  -إدارة تعليم األحساء  جنان عبدالعزيز بن عيسى الحميد  4

 أحياء فضية  متوسطة التهذيب األهلية  بنين - الشرقية ادارة تعليم   علي محمود عبدهللا الخليفه  5

 أحياء فضية  متوسطة البشرى الزاهر  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  جوري محمد حمادي الحربي  6

 أحياء فضية  متوسطة ابن صالح  بنين  -إدارة تعليم عنيزة   محمد عبدالرحمن بن محمد السليم  7

 أحياء فضية  متوسطة األنجال األهلية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  العبدهللا الكوثر وسيم بن عبدهللا  8

 أحياء فضية  متوسطة القطيف  بنين - ادارة تعليم الشرقية  محمد نور بن علوي الشعله  9

 أحياء فضية  متوسطة الرياض األهلية  بنات  -إدارة تعليم الرياض  شجن الحسين علي ابوحوزه  10

 أحياء فضية  دار الرواد المتوسطة األهلية  بنين - ادارة تعليم جدة  سمير النجار سمير سامي  11

 أحياء برونزية  متوسطة دوحة العلم االهلية بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  أمنية حسن ادريس فطانى  12

 أحياء برونزية  مارية القبطية بكر االحائطمتوسطة   بنات  - إدارة تعليم الباحة  اشواق صالح بن مريط الغامدي  13

 أحياء برونزية  متوسطة ابن البيطار  بنين  -ادارة تعليم ينبع  محمد عبدالرزاق حسين الرميم 14

 أحياء برونزية  متوسطة عبدالعزيز العالمية  بنات  -إدارة تعليم الرياض  مريم علي بن عبدهللا الدار  15

 أحياء برونزية  المتوسطة الخامسة بالجبيل بنات  - ادارة تعليم الشرقية  العباد زينب يوسف بن احمد العلي   16

 أحياء برونزية  متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدهللا محمد زعل العنزي  17

 أحياء برونزية  متوسطة ابن كثير  بنين - إدارة تعليم الشرقية  جواد عبدالحميد بن علي المعلم  18

 أحياء برونزية  متوسطة التعلم النموذجية األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  قصي عبدهللا حمد الركبان  19

 أحياء برونزية  متوسطة دوحة العلم االهلية بمكة المكرمة  بنات  -إدارة تعليم مكة المكرمة  نور مشهور فيصل الحارثي  20

 أحياء برونزية  البلد األمين للموهوبين المتوسطة بنين  -ادارة تعليم مكة المكرمة  ساري سعيد جميل الندوي  21

 أحياء برونزية  مسار دولي   -متوسطة دوحة الجزيرة   بنات  - ادارة تعليم جدة  سندس ابراهيم أسعد جبلي  22

 أحياء برونزية  العالمية / أمريكي متوسطة الفرسان   بنين  -ادارة تعليم الرياض  نواف ثامر بن صالح العقال  23

 أحياء برونزية  متوسطة العبير األهلية  بنات  -ادارة تعليم الرياض  ايالن عبدالهادي محمد رضوان  24

 أحياء برونزية  التعاون  -متوسطة المنهل االهلية   بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدالعزيز احمد عبدالعزيز المهباش  25

 أحياء برونزية  الخالدية   -مجمع الثغر المتوسط  بنين - ادارة تعليم جدة  داغستاني قصي ماجد عصام  26

 أحياء برونزية  المتوسطة التاسعة عشر بخميس مشيط بنات  - إدارة تعليم عسير  ليان محمد مفلح ابوداسر  27

 بنات  - ادارة تعليم الشرقية  ندى علي بن حبيب آل خلف  28
النموذجية األهلية  متوسطة مدارس الحصان  

 ورياض األطفال للبنات 
 أحياء برونزية 
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 اسم المدرسة  إداراة التعليم   اسم الطالب/ـة  م
  نوع

 الميدالية 

التخصص  

 العلمي 

 فيزياء ذهبية دار الفكر المتوسطة مسار دولي  بنين - ادارة تعليم جدة  مالك محمد ابن هالل الثبيتي  1

 فيزياء ذهبية متوسطة القطيف  بنين - إدارة تعليم الشرقية  السنان علي حسام بن حسن   2

 فيزياء ذهبية متوسطة عبدالعزيز العالمية / أمريكي  بنين  -إدارة تعليم الرياض  أيمن فوزان سامي الكريع  3

 فيزياء ذهبية متوسطة الجرف برجال المع  بنات  - إدارة تعليم رجال ألمع  ليان علي فايع الجرعي  4

 فيزياء فضية  متوسطة جرير األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  فيصل متعب ابراهيم السليمي  5

 فيزياء فضية  متوسطة مدارس الظهران األهلية )البرنامج الدولي(  بنات  - ادارة تعليم الشرقية  مي محمد بن مخلد الحربي  6

 فيزياء فضية  المتوسطة  -العمرية األهلية   بنين  -إدارة تعليم الجوف  ريان خالد احمد ابو ظهير  7

 فيزياء فضية  متوسطة الشرق  بنين - ادارة تعليم الشرقية  يوسف مؤيد بن عبدالكريم الجواد  8

 فيزياء فضية  متوسطة اإلمام نافع لتحفيظ القران الكريم  بنين  -إدارة تعليم ينبع  ابراهيم توفيق بن ابراهيم صالح  9

 فيزياء فضية  مدارس الظهران األهلية  بنين - إدارة تعليم الشرقية  الكاكا الياس محمد مهدي  10

 فيزياء فضية  ابن رجب المتوسطة  بنين  -إدارة تعليم مكة المكرمة  ريان عبدهللا ابن عمران الجميعي  11

 فيزياء برونزية  دار الذكر المتوسطة األهلية  بنين - ادارة تعليم جدة  انس محمد شار الشهري  12

 فيزياء برونزية  المتوسطة الثانية  بسكاكا  بنات  -إدارة تعليم الجوف  دانه أجود عافت الزيد 13

 فيزياء برونزية  متوسطة الرواد بأبها  بنات  - إدارة تعليم عسير  ريما محمد احمد بن عبيد 14

 فيزياء برونزية  المتوسطة األهلية دار الذكر  بنين - ادارة تعليم جدة  نواف رعد عبدالرحمن الحمدان  15

 فيزياء برونزية  دار الرواد المتوسطة األهلية  بنين - ادارة تعليم جدة  أحمد عطيه عتيق السميري  16

 فيزياء برونزية  متوسطة مدارس السالم الخاصة بالخبر  بنات  - ادارة تعليم الشرقية  ارينا مشرف بن علي القرني  17

 فيزياء برونزية  منارات جدة العالمية المتوسطة  بنين - ادارة تعليم جدة  عبدهللا العمري رشاد محمد  18

 فيزياء برونزية  متوسطة جامعة األميرة نورة  بنات  -ادارة تعليم الرياض  شهد محمد بن سعد الجلعود  19

 فيزياء برونزية  متوسطة ابن البيطار  بنين  -إدارة تعليم ينبع  عمرو احمد بصرى مرجان  20

 فيزياء برونزية  متوسطة األنجال األهلية  بنات  -ادارة تعليم األحساء  اسراء حسن بن عبدهللا العيسى  21

 فيزياء برونزية  متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  ماجد حمد عبدهللا الماضي  22

 فيزياء برونزية  دار الذكر المتوسطة األهلية  بنين - تعليم جدة ادارة  خالد هشام بن عبدهللا الحصين  23

 فيزياء برونزية  متوسطة التعلم النموذجية األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  سلمان فراس سلمان الغامدي  24

 فيزياء برونزية  متوسطة الهدى  بنين - إدارة تعليم الشرقية  محمد قيس بن محمد آل يوسف  25

 فيزياء برونزية  متوسطة ابن البيطار  بنين  -إدارة تعليم ينبع  نواف علي فاضل المالكي  26

 

 

 

 

 

 



 
 

مسابقة "موهوب" -االختبار اإللكتروني الثاني لبرنامج "موهبة" لألوملبيادات الدولية في  األوائلأسماء 

2020 

 

 اسم المدرسة  إداراة التعليم   اسم الطالب/ـة  م
  نوع

 الميدالية 

التخصص  

 العلمي 

 كيمياء  ذهبية متوسطة العقير  بنين  -ادارة تعليم األحساء  عبدالمجيد احمد بن عبدالرحمن المالء  1

 كيمياء  ذهبية المتوسطة األولى بالرميلة  بنات  -إدارة تعليم األحساء  أميره محمد بن حسين الهاشم  2

 كيمياء  ذهبية متوسطة االنجال الدولية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  الزهراء علي عبدالوهاب العبدهللا  3

 روز فيصل بن نايف الحربي  4
  - ادارة تعليم المدينة المنورة 

 بنات
 كيمياء  ذهبية -متوسط- مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 كيمياء  ذهبية دولى  -متوسطة الكفاح   بنين  -إدارة تعليم األحساء  محمد جواد ابن سلمان بوصبيح  5

 كيمياء  فضية  الكريم بمكة المكرمة المتوسطة السادسة لتحفيظ القرآن  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  جنى عثمان بن هشام العمري  6

 كيمياء  فضية  المتوسطة األولى بالقارة  بنات  -إدارة تعليم األحساء  دانيا امين بن عبدهللا الغافلي  7

 كيمياء  فضية  رياض الصالحين األهلية المتوسطة  بنين  -ادارة تعليم تبوك   عبدهللا عبدالعزيز غازي العمري  8

 كيمياء  فضية  متوسطة النجاح  بنين - إدارة تعليم الباحة  الغامدي علي عبدالرحمن بن دماس  9

 كيمياء  فضية  ثامر العالمية المتوسطة  بنين - ادارة تعليم جدة  أحمد هاني احمد ازهري  10

 كادي مبارك مبخوت الصيعري  11
  -إدارة التعليم بمحافظة شرورة  

 بنات
 كيمياء  فضية  مدرسة حليمة السعديه المتوسطه 

 يارا عبدالعزيز مبارك الحازمي  12
  - إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنات
 كيمياء  فضية  -متوسط- مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 كيمياء  برونزية  المتوسطة الثالثة القطيف  بنات  - ادارة تعليم الشرقية  سارة مهدي بن عبدالعلي آل ناس  13

 كيمياء  برونزية  متوسطة الموهوبات  بنات  - ادارة تعليم جدة  عبدالرحمن الزهراني طيف احمد  14

 كيمياء  برونزية  المتوسطة األولى بالقارة  بنات  -ادارة تعليم األحساء  فاطمه أيمن بن عبدالمنعم العيثان  15

 كيمياء  برونزية  عبدهللا العدوية بمكة المكرمة متوسطة الشفاء بنت  بنات  -ادارة تعليم مكة المكرمة  لمار هاني حسين حجازي  16

 كيمياء  برونزية  متوسطة الرياض دبلوم أمريكي  بنين  -إدارة تعليم الرياض  حسام سعد عميش الغامدي  17

 كيمياء  برونزية  متوسطة القطيف  بنين - ادارة تعليم الشرقية  حسن علي بن عبدهللا آل شهاب  18

 كيمياء  برونزية  متوسطة حنين  بنين  -إدارة تعليم األحساء  العبدهللا حسين علي عبدالوهاب  19

 كيمياء  برونزية  متوسطة األنجال األهلية  بنات  -ادارة تعليم األحساء  رؤى فاضل بن عبدالوهاب العلوي  20

 كيمياء  برونزية  المتوسطةالبلد األمين للموهوبين   بنين  -ادارة تعليم مكة المكرمة  رضوان مصطفى محمد سواس  21

 كيمياء  برونزية  المتوسطة الثامنه بالخفجي  بنات  - ادارة تعليم الشرقية  رنا نايف حماد العتيبي  22

 كيمياء  برونزية  متوسطة الفالح األهلية  بنين  -ادارة تعليم مكة المكرمة  ضياء فائز فؤاد الصائغ  23

 كيمياء  برونزية  متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -تعليم الرياض ادارة  عزام عبدالعزيز بن محمد البسام 24

 كيمياء  برونزية  متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  مصعب عبدهللا بن عبدالعزيز الصعب  25

 كيمياء  برونزية  متوسطة منارات الرياض األهلية  بنين  -ادارة تعليم الرياض  نواف يوسف علي العلي  26
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2020 

 

 اسم المدرسة  إداراة التعليم   اسم الطالب/ـة  م
  نوع

 الميدالية 

التخصص  

 العلمي 

 معلوماتية  ذهبية ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات (  بنات  - إدارة تعليم جدة  لين ماجد علي قنش  1

 معلوماتية  ذهبية الحصان النموذجية االهلية بالدمام متوسطة  بنين - إدارة تعليم الشرقية  أديب سالم بن علي الشهري  2

 معلوماتية  ذهبية متوسطة مسك العالمية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن العثمان  3

 معلوماتية  ذهبية الخندق األهلية )مقررات(  بنين - إدارة تعليم المدينة المنورة  محمد ماجد بن محمد الحربي  4

 معلوماتية  فضية  متوسطة األنجال األهلية  بنات  -إدارة تعليم األحساء  فاطمه ميثم بن صادق العيثان  5

 ريناد علي مصلح المطيري  6
  - إدارة تعليم المدينة المنورة 

 بنات
- مدارس منارات المدينة المنورة األهلية للبنات 

 مقررات   -ثانوي
 معلوماتية  فضية 

عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن   7

 المحيميد
 معلوماتية  فضية  متوسطة مجمع القيروان التعليمي  بنين - إدارة تعليم القصيم 

 معلوماتية  فضية  متوسطة الحصان النموذجية االهلية بالدمام  بنين - إدارة تعليم الشرقية  جسار سالم بن دليم القحطاني  8

 معلوماتية  فضية  متوسطة التربية األهلية  بنات  -تعليم الرياض إدارة  جنى محمد فهد النافع  9

 معلوماتية  فضية  مدارس الظهران الثانوية االهلية )البرنامج الدولي(  بنات  - ادارة تعليم الشرقية  سارا انور بن سلمان آل ناصر  10

 معلوماتية  فضية  دبلوم أمريكي متوسطة الرياض  بنين  -إدارة تعليم الرياض  عبدالرحمن عمر صالح الغصون  11

 معلوماتية  فضية  ثانوية التهذيب األهلية  بنين - إدارة تعليم الشرقية  علي عبدهللا بن راضي الرمضان  12

 معلوماتية  برونزية  عمر بن علي بن ابي طالب  بنين - ادارة تعليم المدينة المنورة  ريان ماجد بن عيد الحربي  13

 معلوماتية  برونزية  ثانوية منارات الرياض العالمية / أمريكي  بنين  -إدارة تعليم الرياض  عباسي باسل صهيب عارف  14

 معلوماتية  برونزية  ثانوية منارات جدة  بنات  - ادارة تعليم جدة  عزوف حسن علوى باعقيل  15

 معلوماتية  برونزية  الدولية  - العالمية الثانوية مدارس الظهران  بنين - إدارة تعليم الشرقية  أمين ماجد بن جعفر آل هاشم  16

 معلوماتية  برونزية  الدولية  - مدارس الظهران العالمية الثانوية  بنين - إدارة تعليم الشرقية  خالد جابر خالد الذكير  17

 معلوماتية  برونزية  الدولية  - الثانوية مدارس الظهران العالمية   بنين - إدارة تعليم الشرقية  عبدهللا مازن بن عبدهللا الوزان  18

 معلوماتية  برونزية  الدولية  - مدارس الظهران العالمية الثانوية  بنين - إدارة تعليم الشرقية  فهد علي سعد الدوسري  19

 معلوماتية  برونزية  الدولية  - مدارس الظهران العالمية الثانوية  بنين - ادارة تعليم الشرقية  ماجد شاكر بن علي الفرج  20

 معلوماتية  برونزية  مقررات  - ثانوية الظهران االهلية  بنين - ادارة تعليم الشرقية  محمد يوسف بن احمد القالف  21

 معلوماتية  برونزية  ثانوية الرياض العالمية/ دبلوما امريكية  بنين  -إدارة تعليم الرياض  علي حبيب بن عبدالمحسن الصالح  22

 معلوماتية  برونزية  ثانوية دار الحكمة  بنين - إدارة تعليم الشرقية  صالح بن مهدي البيكمهدي   23

 معلوماتية  برونزية  المعرفة  بنين  -ادارة تعليم مكة المكرمة  ابراهيم جمال بن يوسف شقدار  24

 معلوماتية  برونزية  الدولية  - العالمية الثانوية مدارس الظهران  بنين - إدارة تعليم الشرقية  اياد علي بن عبدالجليل القطري  25

 معلوماتية  برونزية  ثانوية رياض االحسان االهلية  بنات  - ادارة تعليم الشرقية  روان عبدهللا بن محمد العجمي  26

 معلوماتية  برونزية  ثانوية دار الفكر  بنات  - إدارة تعليم جدة  ماريه حاتم بن حسين الكاهلي  27

 معلوماتية  برونزية  ثانوية الموهوبات ) نظام مقررات (  بنات  - إدارة تعليم جدة  عبدهللا محمد نور فلمبان دارين   28

 


