
 ابرز الجوائز و المسابقات

 

 نوع التأهل

محلي / وطني 

/ عالمي / 

 جهة

 اسم المسابقة / الجائزة تاريخها اسم الفائزة

 _ وطني
المركز الرابع عشر البرونزي في منافسات  0331/0330

 اللغة العربية

 المركز الذهبي في أولمبياد التاريخ 0330/0331 _ وطني

 _ وطني وعالمي
أولمبياد الروبوت المركز الثالث في  الفئة  0330/0331

 العادية

 مسابقة راوي الدرعية 0330/0331 _ وطني

 االكثر تفعياًل في برنامج مدرستي تبرمج 0330/0331 _ وطني

 المعلمة االكثر تفعياًل في مدرستي تبرمج 0330/0331 أ/منيرة البوعينين وطني

 وطني

 نورة نواف الظفيري

 غال حامد الظفيري

 رغد حمد العنزي

 ندى صالح العنزي

حورعبد السالم 

 الشمري

 مسابقة تحدي المشي )فئة الطالبات( 0330/0331

 وطني

 خلود ابراهيم الفاضل

 قيضية محمد الشمري

 مهرة سعيد القحطاني

مشاعل عبد اهلل 

 الطريقي

زينب عبد العلي 

 الصايغ

 مسابقة تحدي المشي )فئة المعلمات( 0330/0331

 وطني

عزيزة بنت جامل 

 الفزي

 حمدة دغيم الظفيري

صالحه حمدي 

 الرشيدي

 مريم محمد العنزي

 منيفة جديع العنزي

 مسابقة تحدي المشي )فئة الموظفات( 0330/0331



 وطني

محمد عبد الحميد 

 الشقاق

 أمل جالي العنزي

 فاطمة باطح العنزي

 مسابقة تحدي المشي )فئة أولياء األمور( 0330/0331

 مسابقة العب وابتكر 0330/0331 _ محلي

 _ وطني
مسابقة كانجارو في الرياضيات تم تحقيق  0330/0331

 المراكز الذهبية والفضية والبرونزية

 المهارات االدبية فرع القصة القصيرة 0331/0330 _ 

 المشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية 0331/0330 02شهد الخالدي ث وطني

 وطني
أوصاف ماجد النصافي  

 2م

 المركز الثالث في مسابقة تحدي المستقبل 0331/0330

 وطني

 أبناء 1ث

 جنى سعد القحطاني

 أسرار عبد اهلل الفيفي

 ريناد علي الشهري

 ريما يحيى الفيفي

 أجوان أحمد الغامدي

 المركز الذهبي في أولمبياد التصميم الفني 0331/0330

 وطني
رهاد صالح المطيري 

 01م

المركز الرابع في مسابقة على األخضر  0331/0330

 مشينا

 وطني
مها سعود الشمري 

 02ث

 أولمبياد التطبيقات الذكية 0331/0330

 األولمبياد الوطني للمعلوماتية 0331/0330 01نوف العنزي ث وطني

 وطني

ث  سارة صالح العنزي

0 

المركز العاشر على مستوى المملكة العربية  م1111

الدورة السعودية في مشروع تحدي القراءة 

 السادسة 

 وطني

تحقيق مستهدفات االدارة التعليمية في  م1111 نشاط الطالبات 

برنامج االستكشاف والتدريب المهني ) 

 1111اكتشف مسارك( لعام 

 مناطقي

فريق طالبات 

 )ميداليات فضية(

الثاني على مستوى المنطقة  المركز م1111

كرة الرياضي المدرسي لدوري الشرقية ل

 القدم

 وطني

ميار حسين عمر 

االبراهيم  الصف 

 44الرابع ب

 الميدالية الذهبية في مسابقة بيبراس  م1111

 وطني
/ لمار حسين عمر 

 4االبراهيم  م 

 الميدالية الفضية في مسابقة بيبراس  م1111



/ ليان ناصر سعد 1

الميموني المطيري  

المحافظة متوسطة 

 االهلية 

 

 وطني

ريام ناصر سعد 

ابتدائية الميموني 

 المحافظة االهلية 

 

 الميدالية البرونزية في مسابقة بيبراس  م1111

 

 


