
 9  محليات  الجمعة ١٨ سبتمبر ٢٠٠٩   

 أسماء ٧٨٧ طالبًا وطالبة اجتازوا الدور الثاني في الثانوية نظام الفصلين
 بنسبة نجاح ٥٧٫٢٪ للعلمي و٧٧٫٦٪ لألدبي للعام الدراسي ٢٠٠٩/٢٠٠٨

 مريم بندق
ــج الثانوية العامة الدور  ــديراوي نتائ ــدت وكيلة وزارة التربية متاضر الس   اعتم
ــميها العلمي واالدبي للعام الدراسي ٢٠٠٩/٢٠٠٨.  الثاني ملدارس نظام الفصلني بقس
ــرى العمر: بلغ عدد املتقدمني للقسم العلمي ٦٣٦  وقالت النائب الثاني للكنترول يس

جنح منهم ٣٣٣ بنسبة ٥٧٫٢٪ واالدبي ٦٢٢ متقدما جنح منهم ٤٥٤ بنسبة ٧٧٫٦٪.
  وفيما يلي أسماء الناجحني والناجحات: 

  أنفال يوسف صكبان غازي ٦٥٫٤ ٭
  ابتسام حجاب عبيد سرحان ٥٩٫٢ ٭
  ابتسام لطيف وقيان مطر العنزي ٥٨٫٣ ٭
  ابرار عيد نهار ذياب ٥٧٫٩ ٭
  احالم رحيم مهدي سليمان العنزي ٥٦٫٩ ٭
  استقبال حبيب حامد مصحب ٥٥٫٦ ٭
  استقالل هزاع جديع فنيطل ٦١٫٠ ٭
  اسماء زيدان مدلج فريح ٥٨٫٦ ٭
  اسماء عويد طرقي منصور ٦٢٫٩ ٭
  افراح جاسر عيد سويري ٥٠٫٠ ٭
  اقبال احمد عبيد اسود ٥٧٫٨ ٭
  اماني عيد غامن رحيل ٦١٫٨ ٭
  امل عودة محمد سمير ٥٩٫٦ ٭
  آمنة خالد خضير عبداهللا ٦٥٫٣ ٭
  انتصار حميد سمير رحيل ٦١٫٧ ٭
  انوار صلبوخ منالن دالن الرويعي ٥٣٫٦ ٭
  انوار عيد نهار ذياب ٥٠٫٠ ٭
  انوار نهير عناد عاقول ٦٠٫١ ٭
  اميان خالد خضير عبداهللا ٥٤٫٧ ٭
  اميان سهيل مطشر سهر ٧٢٫٤ ٭
  اميان طعمة بريد فرحان ٥٤٫٧ ٭
  اميان فرحان سداح خضير ٦٠٫٨ ٭
  بدرية حسني الفي ابراهيم ٥١٫٠ ٭
  بدور مطلق هندي عطية ٥٩٫٧ ٭
  بشاير فيحان عبيد املطيري ٥٢٫٨ ٭
  بشاير ماهر شخير نزال الشمري ٥٥٫١ ٭
  بشاير مفرج عجيل عبيد املطيري ٥٦٫٤ ٭
  حترير صقر مناحي محمد ٥٧٫٥ ٭
  تهاني سرحان هاشم حنظل العنزي ٦٢٫٢ ٭
  تهاني منخي سعد خزعل ٥١٫٣ ٭
  حنني محمد ضاحي شاهر العنزي ٦١٫٠ ٭
  خلفة عيدان عايف ساجر ٥٠٫٠ ٭
  خلود عقل سالم رويسان الظفيري ٥٦٫٧ ٭
  خولة محمد دواس كردوش العنزي ٦٥٫٧ ٭
  خولة محمد ضاحي شاهر ٥٠٫٠ ٭
  خولة منثر الفي شاهر ٦٢٫٨ ٭
  خيرية داخل مبارك عواد ٥٣٫٥ ٭
  دالل مطلق فرحان فياض ٦٧٫٥ ٭
  رشا يالوس نهار عضيدي ٦٦٫٠ ٭
  رقية سعد عنبر عقلة ٦٥٫٨ ٭
  رمي سليمان حميد غنام ٥٨٫٥ ٭
  سامية محمد صايل علي ٦٠٫٤ ٭
  سحر عيد حسن عليوي ٥١٫٧ ٭
  سعاد لطيف نغماش مطير ٥٤٫٩ ٭
  سلمى فهد مهنا خاطر ٥٤٫٤ ٭
  صيتة شويرب محمد دريب العجمي ٥٦٫٩ ٭
  ضواهن عريفان عتيق ناصر ٥٧٫١ ٭
  عايشة خلف صالح صياح ٦٥٫٤ ٭
  عايشة عطية محمد علي الظفيري ٥٠٫٠ ٭
  عبير خليف عشان خلف ٦٣٫٩ ٭
  عبير سعيد خالد ناصر ٦١٫٨ ٭
  عبير شاهر شخير نزال الشمري ٧٠٫٣ ٭
  عبير شمخي جبر محمد ٧٠٫٨ ٭
  عبير فالح عبيد فتحي ٦٠٫٣ ٭
  عبير منيف عيادة عطشان ٦٥٫٠ ٭
  عذاري كثير داود اخلالدي ٥٧٫٥ ٭
  عال ذياب خلف سعود ٦٧٫٢ ٭
  عهد فالح ثجيل خاشي ٦٧٫٥ ٭
  عواطف حميد بندر هذال ٧٠٫٦ ٭
  عيدة خليف هبة ٥٤٫٦ ٭
  غفران طلب طخاخ شهد ٥٨٫٥ ٭
  فاطمة خلف محسن علي ٥٦٫٩ ٭
  فاطمة عافي القاسمي السبيعي العنزي ٧١٫٤ ٭
  فاطمة فالح خالد املطيري ٨٠٫١ ٭
  فاطمة فهد عنبر عقلة ٥٢٫٤ ٭
  فاطمة مطر زيد خليفة الشمري ٥١٫٧ ٭
  فايزة عايد عواد الشمري ٥٥٫٧ ٭
  فيروزة عافي فاران السبيعي العنزي ٥٠٫٠ ٭
  قطرالندى عبداهللا سالم فرحان العنزي ٥٥٫١ ٭
  كفاء أحمد عبداهللا سعود ٦٣٫٦ ٭
  لطيفة غباش جدعان رشيد ٦٦٫٩ ٭
  ليلى سفاح هابس متعب ٦٧٫٤ ٭
  مرمي صالح حمود عبدالرحمن العنزي ٦١٫٨ ٭
  مرمي محمد نزال عبداهللا ٦١٫٩ ٭
  مرمي نايف متعب عنتر ٥٩٫٧ ٭
  مشاعل علي سعدون بوفارس ٦٠٫٨ ٭
  معالي يالوس نهار عضيدي ٥٠٫٠ ٭
  منى سرحان هاشم حنظل العنزي ٥٧٫٤ ٭
  منى محسن ذياب حربي ٥٦٫٥ ٭
  مي عبيد راضي محمد ٦٦٫٠ ٭
  مي عبد محمد جدعان ٧٣٫١ ٭
  نادية فالح عبيد فتحي ٥٨٫٩ ٭
  نادية نايف متعب عنتر ٦٤٫٩ ٭
  نور بدر ناصر مرود سعد ٥٤٫٢ ٭
  نور فهد مهنا خاطر ٦٥٫٤ ٭
  نوف شحاذة عبيد سيف ٥٩٫٠ ٭
  نوف عبداهللا عذيب رداد ٦٢٫٨ ٭
  نوف عيد خالد ناصر ٥٢٫٤ ٭
  نوفة صقر فرحان غدير ٦٠٫٦ ٭
  هاجر طماح عامر الرشيدي ٥٥٫٠ ٭
  هناء مصطفى حسني احللقي ٦٢٫٨ ٭
  هنوف غازي تركي غازي ٥٥٫٤ ٭
  وفاء زيد خلف تركي ٦١٫٧ ٭
  خديجة شطي مشهور السعيدي ٥٠٫٠ ٭
  وفاء علي سعود صلفيج ٥٢٫٦ ٭
  منال حميد محمود ابراهيم ٦٣٫٨ ٭
  ريهام فهد سبهان خلف الشمري ٥١٫١ ٭
  مرمي شهاب حمد جحيل الشمري ٥٠٫٠ ٭
  منى مرشد دليمان محمد ٦٢٫٢ ٭

  الجهراء - منازل - بنين 

  أحمد اسماعيل مطلق ٥١٫٤ ٭
  أحمد عليج منور عسكر ٦٥٫٠ ٭
  أحمد غامن جاسم املنفي ٦٤٫٣ ٭
  بدر ناصر محمد رويعي ٦٩٫٤ ٭
  جاسم مشعل محمد ختالن العنزي ٥٩٫٧ ٭
  حمد راشد سالم ناصر ٥٢٫٥ ٭
  خالد مطلق حسني عمران ٥٨٫١ ٭
  خلف محمد زيدان خلف ٥٠٫٨ ٭
  خليفة فرهود عودة جابر ٥٥٫٤ ٭
  رياض فرحان خزعل سلمان الضويحي ٥١٫٣ ٭
  سالم راشد حسن مرزوق ٥٢٫٨ ٭
  سعود غازي غامن غنام مبارك الشمري ٦٦٫٠ ٭
  عبدالرحمن مبارك فاضل غليفص ٦٥٫٤ ٭
  عبداهللا حجاب هادي سمير ٦٨٫٨ ٭
  عبداهللا ضحوي فـرج سعيد الـمطوطح ٥٥٫٠ ٭
  فارس فرحان خلف شاهر ٦٦٫١ ٭
  يعقوب علي عناد سرحان ٥٤٫٦ ٭

  الجهراء - منازل - بنات 

  اميان زامل عبداهللا بديوي ٦١٫٨ ٭
  باسـمة خنفور عـوض حبـاب الرشيدي ٦٢٫٦ ٭
  بدرية عامر رجاء سعيد الصلبي ٥٦٫٩ ٭
  بدرية نشمي سلمان سعد املاجدي ٥٦٫٣ ٭
  جميلة ملقاط عوض حجر العنزي ٥٧٫٢ ٭
  حصة سعود مرزوق عبداهللا ٥٠٫٠ ٭
  رجاء خلف الفي خلف ٥٤٫٩ ٭
  شيخة عوض ماطر دومان ٥٤٫٧ ٭
  غدير شمخي جبر محمد ٦٧٫٢ ٭
  فاطمة طعمة جابر سليمان ٦٩٫٦ ٭
  فوزية سليمان مرزوق العنزي ٥٩٫٦ ٭
  مرمي ماجد محسن مانع العجمي ٥٥٫١ ٭
  مها محمد عشوي عويد العالطي ٥٥٫٨ ٭
  نورة مناور صعفك محمد الشمري ٥٥٫١ ٭
  نوفة عواد صحن عساف ٥٩٫٣ ٭
  سارة سلمان سعيدان السليماني ٦٠٫٣ ٭

  فرحان الخالد - مراكز - بنين 

  خالد عصام الدين محمد عبد الغني ٦٤٫٢ ٭

  خالد بن سعيد - مراكز - بنين 

  الفي فهد الفي غثيث ٦٧٫٦ ٭
  أحمد عبدالرحيم حمد الشمري ٦٠٫١ ٭ 

  بشائر مرشد راشد عطشان ٥٧٫٤ ٭
  رغدة محمد عياد الفضلي ٥١٫٨ ٭
  سعاد عزيز عياد عويض املطيري ٥٣٫٥ ٭
  شيماء طالل عبداهللا سمير فزع الهندال ٦٣٫١ ٭
  غدير سعد عيد مفلح ٥٠٫٤ ٭
  فاطمة سفيح عبداهللا عبداهللا العازمي ٥٥٫٣ ٭
  فاطمة نايف غالب دايس العازمي ٦٢٫٥ ٭
  مرزوقة محمد جبران العازمي ٥٤٫٤ ٭
  نوف مشعان مجبل عواد العازمي ٥٨٫٣ ٭
  هيا حمد هادي سعيد العجمي ٥٣٫٦ ٭
  وضحة عيد شوميي علي العازمي ٥٩٫٤ ٭

  الواحة - حكومي - بنين 

  أحمد مزعل عطية عواد ٦٠٫٣ ٭
  جاسم محمد جاسم زاهي عبدالعزيز ٦٧٫٢ ٭
  عبداهللا عايد عيد عفاس الشمري ٥٢٫٢ ٭
  محمد فرحان ثاني جاعد ٦٨٫٢ ٭

  ام مبشر االنصارية - حكومي - بنات 

  أماني سعود محمد مطلق الشمري ٦٢٫٥ ٭
  اثير خلف محمد خلف اجلعيب ٥٥٫٤ ٭
  اثير نواف مبارك السعيدي ٥٢٫١ ٭
  اسماء عبداهللا غالب حنيبل اخلالدي ٥٢٫٩ ٭
  اشواق صالح راضي صالح الشمري ٦١٫٩ ٭
  افراح هزاع مدلول الظفيري ٥٦٫٨ ٭
  الطاف كرمي عسكر حسني ٥١٫٧ ٭
  الطاف محيالن سلطان العنزي ٥١٫٥ ٭
  العنود مبارك جاعد قطامي ٦٠٫٨ ٭
  انوار احمد فالح املسيلم ٦١٫٥ ٭
  انوار فيحان ماجد العتيبي ٥٠٫٠ ٭
  اميان محارب مزلوة القاسمي الظفيري ٦٢٫٥ ٭
  اميان محمد جبر احلريجي ٥٠٫٠ ٭
  بدرية خصيوي مرزوق املطيري ٦٤٫٦ ٭
  بدور فيصل محمد خليف العنزي ٦٧٫٤ ٭
  رمي مهاوش سويد السعيدي ٦٤٫٦ ٭
  سارة علي سعدون علي بوفارس ٦٤٫٣ ٭
  شقحاء ثويني غدير الظفيري ٦٧٫٢ ٭
  شيخة طالب رميح اخلالدي ٦١٫٤ ٭
  صيتة فجحان مبارك الهرشاني ٥٩٫٦ ٭
  عالية حسني عابر محمد العنزي ٥٩٫٣ ٭
  عبير سعد محمد فايد الرشيدي ٥٥٫٨ ٭
  عهود سعد محمد الرشيدي ٦٥٫٨ ٭
  غدير دهيمان عجيج العالطي ٦١٫٥ ٭
  غدير علي شنيفي املاجدي ٦٤٫٦ ٭
  فوزية منور غازي الشمري ٥٨٫٩ ٭
  قيروان محمد دويري جيال العاقول ٦٣٫٣ ٭
  مزنة مرعي عبيد الشمري ٥٧٫٤ ٭
  منار محمد زياد السربل ٥٣٫٩ ٭
  منال رجا سعيد الشمري ٥٧٫٥ ٭
  مها احمد عيد مجبل الظفيري ٥٣٫٩ ٭
  هاجر مطر حسني دغيمان ٦٨٫٢ ٭
  هنوف تركي هويدي الهاجري ٥٦٫١ ٭

 ٭  مشاعل اجلهراء األهلية - خاص - بنني 
  احمد عبدالرزاق قعود ظاهر ٥٠٫٠ ٭
  بسام شمخي حزام غايب ٦٠٫٣ ٭
  حمد محسن شنيف ساير ٥٨٫٣ ٭
  حمود سعد عطية داود الفضلي ٥٠٫٠ ٭
  خالد حربي مسير سالم ٥٩٫٢ ٭
  سعد ربيع شعالن ثامر ٦٥٫٨ ٭
  ضاري كامل حمود صالح ٥٥٫٣ ٭
  طالل ثامر شامان محمد ٧٣٫٢ ٭
  عبدالرحمن حامد مدلول مناحي ٥٧٫٨ ٭
  عبدالعزيز سالم حميد نايف ٥٠٫٠ ٭
  عبدالعزيز مطلق هندي عطية ٦١٫٨ ٭
  عبداهللا سعود عجيل نغماش الظفيري ٦٤٫٩ ٭
  عبداهللا عايد خليف سلطان ٦٨٫٢ ٭
  عبدالوهاب دهش مطني الشمري ٥٥٫٤ ٭
  فرحان هليل مطرد سمران ٥٢٫٦ ٭
  فهد احمد محمد عايد الشمري ٥٦٫٤ ٭
  فهد محمد صالح محمد العنزي ٥٣٫٣ ٭
  ماجد رملي جدوع حواس ٥٤٫٧ ٭
  مبارك راكان حبيل ظاهر الظفيري ٥٨٫١ ٭
  محمد مرزوق شمران عبداهللا ٦٤٫٠ ٭
  محمد يوسف رافع عماش العنزي ٦١٫٥ ٭
  مشعل تركي دويخ شمران ٥٢٫٦ ٭
  نايف عبدالعزيز عبداهللا خلف ٦٠٫٦ ٭
  يعقوب يوسف تركي ٥٠٫٤ ٭
  يوسف ضيف اهللا خلف الظفيري ٧٠٫٠ ٭

  خالد بن سعيد - مراكز - بنين 

  ابراهيم سالم سليمان جدعان العنزي ٦١٫٥ ٭
  احمد حمادي عنتر محمد ٥٣٫٦ ٭
  جابر هادي جابر نزال ٥٦٫٠ ٭
  جراح محمد رحيل ذيبان ٦٧٫٢ ٭
  حسني علي العبيد ٥٦٫٣ ٭
  حمد مهاوش لطيف حبيل ظاهر ٥٥٫٦ ٭
  رائد عباس عطااهللا محمد ٥٥٫٠ ٭
  سالم الفي مترك الديحاني ٥٥٫٣ ٭
  سعد كفاش خليفة موسى ٥٣٫٨ ٭
  سعود سالم والي عباس فرحان ٦٣٫٦ ٭
  سلطان خلف شخير نزال الشمري ٥٦٫٧ ٭
  سيف صالح ياسني عبداهللا ٦١٫٩ ٭
  صالح حافظ عويد صالح ٦٨٫٨ ٭
  طالل أيدمي حسن ربح ٥٣٫٨ ٭
  طالل غايب محمد شمشير ٦١٫٩ ٭
  طالل وايل عواد مصبح ٥٨٫٥ ٭
  عادل حمود غليون حبيب ٥٥٫٧ ٭
  عايد مسير نهار لبدي ٥٧٫٤ ٭
  عبدالرحمن صالح ياسني الشمري ٦٠٫٠ ٭
  عبدالرحمن ضاحي ظاهر محسن ٦٠٫١ ٭
  عبدالرحمن هواش ذيبان شباط ٦٢٫١ ٭
  عبدالعزيز جابر مشكور فاضل ٥٤٫٤ ٭
  عبدالعزيز عايد رشيد عزيز ٥٩٫٢ ٭
  عبداهللا علي هاشم احلسن العنزي ٥٧٫٨ ٭
  علوان نهاب مطر محمد ٥٥٫٦ ٭
  علي وال خشم داعوس ٥٩٫٠ ٭
  غيهب ساير مجهول عمال ٦٠٫٠ ٭
  فهد علي صياح عبداهللا اخلالدي ٥٨٫٥ ٭
  فهد مسير خلف جابر ٥٣٫٣ ٭
  فواز خفيف جحيل علي ٦٩٫٦ ٭
  مانع وكر دهام عايد ٥٨٫٣ ٭
  محمد ثامر جبر عطية العنزي ٥٦٫٩ ٭
  محمد جاسم خلف عبداهللا ٥٢٫٤ ٭
  محمد خضير شهاب حسني ٥٥٫١ ٭
  محمد غازي محمد جابر ٧٢٫١ ٭
  مشعل فايد حسن سعيد ٥٣٫٨ ٭
  ناصر جبار عوض سالمة ٦١٫٣ ٭
  ناصر عقيل حسن عوض ٦٥٫٣ ٭
  نواف احمد سلطان كاظم ٥٧٫٥ ٭
  نواف محمد صالح عيسى ٥٠٫٦ ٭
  وايل مشهور راشد هزاع العنزي ٥٦٫٣ ٭
  يعقوب عبيد شهيب حمد العنزي ٥٧٫٩ ٭
  يوسف خالد خضير عبداهللا ٦٨٫٦ ٭
  يوسف طالب حمد خشان ٥٨٫٥ ٭
  فهد عبدالعزيز عبداهللا خلف ٦١٫١ ٭
  فهد جالل راشد عبداهللا ٦٢٫٢ ٭
  فهد محسن ذياب حمود ٥١٫٠ ٭
  فيصل طالل راضي وحيد ٥٩٫٦ ٭
  وليد خالد خلف رضا الفوزان ٦٧٫٤ ٭
  هيثم سعيد دايش فرحان ٦٨٫٩ ٭
  نواف عودة مدلول ناصر ٥٢٫٨ ٭
  نواف راكان حبيل ظاهر ٦٠٫٦ ٭
  نايف عبيد صالح خلف ٦٠٫٣ ٭
  ممدوح نايف متعب عنتر ٦٥٫٨ ٭
  مشعل محسن ذياب حمود ٥٠٫٨ ٭
  مشعان بن ماطر بن جهاد الظفيري ٦٢٫٥ ٭
  مشاري غامن دهيرب علي ٥١٫٨ ٭
  محمد عمير قصب غافل ٥٧٫٢ ٭

  الجهراء - مراكز - بنات 

  أبرار سلمان صباح حسني العنزي ٥٣٫٦ ٭
  أمل زيد راكان خليفة العنزي ٦٠٫٣ ٭
  أمل مجلي زويد عاصي ٦٥٫٧ ٭

  فاطمة ثجيل ونان هميم ٧٠٫١ ٭
  فاطمة خالد صالح حسن مسري ٥٠٫٠ ٭
  مشاعل فهيد محمد فهيد املطيري ٦٣٫٥ ٭
  منى زبن ملوح حميضان املطيري ٦٤٫٠ ٭
  موضي محيسن محسن حسني املطيري ٦١٫٥ ٭
  جناح عثمان عيد عثمان ٥٨٫٥ ٭
  هيا سعد رجيان البغيلي الرشيدي ٥٠٫٠ ٭

  الفجر الجديد - خاص - بنين 

  خالد احلميدي جنيدل الرشيدي ٧٦٫١ ٭
  عبدالرحمن رزاق ناصر دقة عبيد ٦٦٫٨ ٭
  عبدالعزيز صالح محمد يوسف احلداد ٥٩٫٧ ٭
  عبداهللا نوري دناح عويجان العنزي ٦٠٫٣ ٭
  محمد أمان معتوق ماجد ٦٥٫٦ ٭
  محمد سالم حمدان خلف ٦٥٫٨ ٭
  محمد عبد الهادي شنار جلوي املطيري ٦٩٫٢ ٭
  محمد فرحان املح اجلابر ٦١٫٧ ٭
  ميثم يوسف علي عبداهللا علي ٦١٫٤ ٭
  ناصر عويد ثجيل ناصر ٦٤٫٠ ٭
  نايف زويد خليف مسعود ٦١٫١ ٭

  الجابر األهلية - خاص - بنات 

  آالء بدر محمد رافع ٦١٫٩ ٭
  املها محمد عبدالعزيز شريدة ٦٤٫٠ ٭
  رحمة بدر سعدون جابر ٦٥٫٣ ٭
  رشا زيد تايه عودة الشريفي ٧٣٫١ ٭
  عواطف خالد عشوي رحيل ٧٠٫٨ ٭
  عواطف فالح عبداهللا الشمري ٦٠٫٦ ٭
  هداية مجدي قاسم محمد ٥٦٫٣ ٭

  مرشد سعد البذال - مراكز - بنين 

  باسل طعمة مزعل حلبوص ٦١٫٣ ٭
  بدر ناصر مقطوف جابر ٥٢٫١ ٭
  راشد حمد مضحي كميخ الرشيدي ٥٠٫٠ ٭
  عبداهللا عجاج الفي ظاهر ٥٢٫٥ ٭
  عبداهللا عزيز ظاهر حاذور ٦٣٫٥ ٭
  محمد علي محمد بهرامي نيكخو ٦٥٫١ ٭
  مصطفى علي املغربي حسن عوض ٥٩٫٤ ٭

  الرابية - مراكز - بنات 

  أحالم غازي عجيل فرحان ٥٥٫٠ ٭
  حنان سمير ناصر عجيل ٥٢٫٨ ٭
  حنان محمد بدر هايف شرار املطيري ٥٥٫٧ ٭
  خلود سعد خالد سعران املطيري ٦١٫٩ ٭
  دالل فالح غنيم املطيري ٦٠٫٨ ٭
  رمي دغيم سلمان املطيري ٦٦٫٣ ٭
  رميا محمد طاهر واوان ضيدان الشمري ٥٧٫٩ ٭
  سرة محمد مسعود جمعان الزوين ٥٦٫١ ٭
  سهيلة جاسم سليمان عجران ٦٢٫٨ ٭
  عبير ضاحي سرور ضاحي الرشيدي ٦١٫٩ ٭
  عبير كنعان ماجد كنعان املطيري ٦٠٫٧ ٭
  عنود جاسم حسني علي العباد ٦٧٫١ ٭
  عهود سمير ناصر عجيل ٥٧٫٦ ٭
  غدير عاشور جاسم غلوم الهندياني ٥٩٫٦ ٭
  فاطمة سعد ادويهيس مبارك الرشيدي ٦٥٫٨ ٭
  مضاوي منصور رباح سعيد العتيبي ٦٤٫٩ ٭
  منى شمخي جابر جاسم فيصل ٦٣٫٢ ٭
  نوف بنت غازي بن ضاري املطيري ٥٨٫٣ ٭

  الفروانية - منازل - بنين 

  فهد علي حمود راشد الرشيدي ٦٩٫٧ ٭
  محمد حسني محمد الشطي ٧٢٫٦ ٭

  الفروانية - منازل - بنات 

  عهود ماجد جواد ناهي ٦٣٫٥ ٭
  لطيفة خلف سعود مشعان الرشيدي ٥٠٫٠ ٭
  مها علي خليفة احلشاش ٥٧٫٢ ٭
  نورة حمود جبر عيد ٦٢٫٨ ٭

  الصباحية - حكومي - بنين 

  حمد فالح حميد محمد ملوح العازمي ٦٥٫٤ ٭
  سعد راشد حسن سعد العجمي ٥٠٫٠ ٭

  المنقف - حكومي - بنات 

  بدرية منير عواد بطي العازمي ٥٦٫٤ ٭
  حترير ملفي صنيتان عوض املطيري ٥٤٫٤ ٭
  دالل مبارك فراج شريدة ٥٩٫٣ ٭
  عائشة جميل موسى محسن الدوسري ٥٠٫٠ ٭
  عذاري وليد عبداهللا محمد بوربيع ٦١٫٧ ٭
  فاطمة علي سعود العازمي ٥٧٫٨ ٭
  مطيرة سفيح عبداهللا الداهوم ٦٣٫٨ ٭

  ام الهيمان - حكومي - بنات 

  نوف فالح هادي ملبز العجمي ٦١٫٠ ٭

  ابو حليفة النموذجية - خاص - بنات 

  أنوار ضويحي عبيد راضي السبيعي ٥٦٫٣ ٭
  مرمي فالح سعد فالح العجمي ٥٠٫٠ ٭
  هيا حجي راشد عيد العازمي ٥٩٫٦ ٭

  الصباحية - مراكز - بنين 

  احمد فيروز سرور اليوحة ٦٤٫٦ ٭
  حامد حمد احمد خلف ٦٦٫٩ ٭
  سالم احمد سالم فنيطل العازمي ٦١٫٧ ٭
  سعد فهيد حليفي صليبي ٥٧٫٨ ٭
  عبدالعزيز كاظم وناس روضان الشمري ٦١٫٣ ٭
  عبداهللا محمد غضبان خلف ٥٧٫٨ ٭
  علي عطااهللا محسن فرحان ٦٣٫١ ٭
  عيد ظاهر عيد عباس ٦٠٫٠ ٭
  فهد رجعان بن حرمييس العازمي ٦١٫٤ ٭
  فهد عويد علي عياد احلبيني ٦٣٫١ ٭
  فهد محمد سعيد عبداللطيف ٥٨٫٩ ٭
  فهد مناحي الصالح العنزي ٦١٫٤ ٭
  لبيان شيخ عبدي محمد ٥٦٫٠ ٭
  محمد جبار عبداهللا جابر ٦١٫٠ ٭
  محمد خضير هبر ساكت الشمري ٦٤٫٩ ٭
  محمد سعود محمد صبر الدوسري ٥٥٫٨ ٭
  محمد محسن عبداهللا قسيم ٥٨٫٨ ٭
  ناصر راشد ناصر الهاجري ٦١٫٧ ٭
  نواف مزهر حاكم خليفة ٦٢٫٩ ٭

  الصباحية - مراكز - بنات 

  اعتدال ظاهر جدعان مظهور ٥٩٫٤ ٭
  بدرية مجبل صالح عايض ٥٩٫٢ ٭
  رمي هادي السهدي هادي العازمي ٥٨٫٢ ٭
  سلمى مسفر عوض مسفر العازمي ٧١٫٣ ٭
  فاطمة محمد طوفان عطشان ٦٤٫٤ ٭
  فاطمة مطير عيد غضبان ٦١٫٩ ٭
  موضي سعود حميد محمد ٥١٫٧ ٭
  هنادي عبداجلليل جبر ظاهر ٦٤٫٩ ٭

  األحمدي - منازل - بنين 

  احمد جمعة عبدالرسول مبارك ٦٦٫١ ٭
  احمد فهد غالي صبر الشمري ٦٨٫٥ ٭
  حسني ابراهيم عبدالقادر محمد احمد ٧٨٫٢ ٭
  حمد سعود طراخم مطلق العتيبي ٧٠٫٤ ٭
  خالد مبارك عبداهللا سعد العازمي ٧٠٫٨ ٭
  راشد فالح صالح مويهان العازمي ٧٤٫٦ ٭
  عيسى عبدالرزاق هاشم الكندري ٦٦٫٨ ٭
  فالح حمود عبدالهادي فالح الهاجري ٦٩٫٤ ٭
  فهد زحيور جبار كاور ٦٠٫٦ ٭
  فواز عبداهللا محمد فهد الفضلي ٦٣٫٢ ٭
  مبارك عبداحملسن غصاب العجمي ٦٨٫٢ ٭
  محمد طعمة فاضل مهدي ٦٧٫٩ ٭
  ناجي محمد ختالن راوي العنزي ٦٨٫٩ ٭

  االحمدي - منازل - بنات 

  اماني صالح حسني محمد ٦٢٫٢ ٭

  مزيد حماد فرحان زيد ٦٢٫٠ ٭

  الجهراء - منازل - بنات 

  دالل حيال شنان غامن ٥٤٫٤ ٭
  سارة غنيم رشيد حطاب ٥٠٫٠ ٭
  شيماء فاضل مناحي املطيري ٥٠٫٠ ٭
  عليا بنت حسني بن جروان اخللوي ٥٤٫٧ ٭
  مها جميل عبداهللا فروان ٥٨٫٦ ٭
  هبة خالد سليمان املردود ٥١٫١ ٭
  وفاء ضاحي رعيد فارس ٥٩٫٦ ٭

  فرحان الخالد - مراكز - بنين 

  احمد راشد رشيد الرشدان ٥٠٫٥ ٭
  خالد ناصر حمادة العساف ٥٧٫٠ ٭
  فهد حمزة عبد الباقي ناصر ٦١٫١ ٭
  فيصل ناصر العساف ٦٠٫٢ ٭
  ماهر جبران تيموتي ٥١٫٠ ٭

  األدبي

  عبداهللا العتيبي - حكومي - بنين 

  احمد عبدالرضا عباس البلوشي ٥١٫٩ ٭
  بدر عادل محمد ابراهيم البناي ٥٣٫٣ ٭
  فهد احمد محمد سعد العازمي ٦١٫٧ ٭
  محمد احمد عبدالعزيز حمد احلميميدي ٥٣٫٩ ٭
  مرشد عبدالرحمن مال فرج صالح ٥٧٫٤ ٭

  جمانة بنت أبي طالب - حكومي - بنات

  ألطاف عبدالرزاق سلطان سالم ٥٩٫٩ ٭
  روان يعقوب عبدالعزيز إبراهيم ٥٥٫٣ ٭
  سلمى عادل عبدالكرمي ناصر ٥٢٫٥ ٭
  شروق أحمد مبارك عبدالرحمن مبارك ٥٨٫١ ٭
  طيبة عادل أحمد محمد ٦٠٫٣ ٭
  فاطمة زكريا عبداهللا الرويح ٥٢٫٨ ٭
  فاطمة عباس حسني ناصر االبراهيم ٥٩٫٧ ٭
  فجر صالح عبدالعزيز النمش ٥٧٫١ ٭
  مرمي داود مبارك داود احلمود ٦١٫٤ ٭
  مرمي يوسف هاشم بوفتني ٦١٫٤ ٭
  موضي جاسم محمد فرج احلويلي ٦٦٫٠ ٭
  نوف محمد محان الشمري ٥٥٫٧ ٭
  هال مبارك عايض مصلح الشالحي ٥١٫٤ ٭

  عبداهللا الجابر - مراكز - بنين 

  ابراهيم جواد واصل املديرسي احلربي ٦٤٫٤ ٭
  اسعد منصور زايد االسود ٥٩٫٤ ٭
  بدر ضيف اهللا شريع الذراعي الظفيري ٥١٫٤ ٭
  عقيل كاسب محمد عباس ٥٨٫٥ ٭
  علي عباس البندر احلمد ٥٦٫٩ ٭
  فيصل عبداهللا شريف راشد ٥٤٫٠ ٭
  محمد جاسم بطي مناع الظفيري ٥٢٫٦ ٭
  ناصر احمد مساعد اجلزاف ٥٥٫١ ٭
  يوسف طالل يوسف الشمروخ ٥٧٫٥ ٭

  الدوحة - مراكز - بنات 

  حصة سعد طوالة صالح الشمري ٦١٫٠ ٭
  شيخة عبد اجلليل عبداهللا حسني ٥٩٫٦ ٭

  جمانة بنت أبي طالب - مراكز - بنات 

  زهراء مصطفى حسني شكيب ٦١٫٧ ٭
  عهود عوض عتقة الرشيدي ٦٨٫٢ ٭
  منى بنت ضاحي بن حديد آل سعد ٥٥٫١ ٭
  نادية زايد علي صويان ٥٨٫٩ ٭

  العاصمة - منازل - بنين 

  خالد عبد اللطيف محمد ابراهيم الدبيان ٥٦٫٨ ٭
  راشد عامر محمود التميمي ٥٣٫١ ٭
  سليمان عبداهللا سليمان الشمروخ ٥٣٫٩ ٭
  سليمان فاروق مبارك املشاري ٥٦٫٤ ٭
  عبداهللا سليمان بندر اخلطاف ٥٠٫٠ ٭
  فهد عادل عبد الكرمي ناصر ٦١٫٧ ٭

  العاصمة - منازل - بنات 

  رابعة عيسى خليل إبراهيم بوحمرة ٥١٫٣ ٭
  نوف عايض مرضي الهاجري ٥٧٫٩ ٭

  جابر العلي الصباح - حكومي - بنين 

  ابراهيم محمد حمد سليمان املشيطي ٦٨٫٨ ٭
  عبداهللا سالم علي محمد تقي ٦٧٫٩ ٭

  فرحان الخالد - حكومي - بنين 

  عبداهللا ابراهيم مسيب عباس ٥٧٫٩ ٭

  العدان - حكومي - بنات 

  انتصار عبدالرضا عيسى جاسم القالف ٥٧٫٤ ٭

  سلوى - حكومي - بنات 

  ابرار عادل نعمة رضا ٥٥٫٤ ٭
  امل عبداهللا محمد الروضان ٦٦٫٧ ٭
  مرمي محمد عبداهللا السعيد ٥٨٫٣ ٭

  التوحيد اإلسالمية األهلية - خاص - بنات

  فاطمة موفق اخلياط ٥٣٫٨ ٭
  منال شاكر فاضل عبد الكرمي ٥٣٫٢ ٭

  جابر العلي الصباح - مراكز - بنين 

  أحمد منادي مزعل فهد الفزاع العازمي ٥٩٫٧ ٭
  حسن عبدالرزاق مختار غلوم تقي ٦٠٫٧ ٭
  عبداهللا فؤاد عبداهللا العطار ٦٢٫٥ ٭
  فواز ناصر مسير العنزي ٥٥٫٣ ٭
  محمود علي راشد عبدالسيد الشطي ٥٩٫٣ ٭

  أم سلمة - مراكز - بنات 

  منى سعيد اسماعيل صابر ٥٠٫٠ ٭

  حولي - منازل - بنين 

  فهد محارب علي العنزي ٥٧٫٦ ٭

  مبارك الكبير - منازل - بنين 

  جاسم أحمد معراج بندر ٦١٫٩ ٭

  حولي - منازل - بنات 

  نور مصطفى الصمد ٥٤٫٧ ٭

  مبارك الكبير - منازل - بنات 

  منى رجعان حمود خلف امليع العازمي ٦١٫٧ ٭

  مرشد سعد البذال - حكومي - بنين 

  عبدالرحمن زيد عبداهللا زيد الغضوري ٧٠٫٠ ٭
  عبداهللا الفي حمود عيد الرشيدي ٧٢٫٥ ٭
  عبيد فرج عبيد فرج فدغم الديحاني ٦٦٫٣ ٭
  عبيد فهد عبداهللا فهد املرد ٧١٫٥ ٭
  عمر عبداهللا عباس صالح العتيبي ٦٣٫٩ ٭
  مشاري خالد سعد زارع احلربي ٦٤٫٤ ٭
  هشام حشمت احمد محمد ٦٤٫٤ ٭

  الرابية - حكومي - بنات 

  اماني عبداهللا اجفني غنيم العازمي ٥٦٫٠ ٭
  انفال هاشم محمد حاكم اخلالدي ٦٦٫٧ ٭
  خلود سعيد شمروخ وهف املطيري ٦١٫٨ ٭
  دالل تركي فالح تركي املجاوب ٦٤٫٣ ٭
  دالل محمد صالح مهدي الرشيدي ٥٢٫٦ ٭
  سارة معدي اصليبي شليويح العتيبي ٦٣٫٥ ٭
  شعاع مطلق عقاب مسلم املطيري ٥٦٫٠ ٭
  غزوة فهد هجرس سالم اجلحجوح ٥٠٫٧ ٭

  هيا عيد فالح العازمي ٦١٫٨ ٭

  األحمدي - منازل - بنين 

  احمد مبارك مطلق مبارك ٥٠٫٠ ٭
  احمد محمد سالم ثويني الدوسري ٥٩٫٢ ٭
  احمد يوسف عبدالعزيز احمد ٥٥٫٠ ٭
  بدر ناصر خليفة ناصر بوطيبان ٥١٫٦ ٭
  جابر سلطان وراد صنيدح املرزوق ٥٣٫٠ ٭
  جراح صالح جابر حمد املري ٥١٫٧ ٭
  جراح عبدالكرمي محمد القطان ٥١٫٧ ٭
  حسن مبارك شديد سلمان الهذال ٥١٫٣ ٭
  خالد محمد عبداهللا عبدالرحمن محمد ٥٢٫٨ ٭
  خليفة مفلح سالم عقاب ٥٠٫٠ ٭
  سامي غازي سميليل ثامر املطيري ٥٠٫٠ ٭
  سعود محمد بريك فايز العتيبي ٥٨٫٤ ٭
  سليمان احمد محمد عبدالرحمن ٦١٫٣ ٭
  عامر احمد محسن حبيب ٥٤٫٤ ٭
  عبدالرحمن رباح نايف هالل العتيبي ٥٩٫٨ ٭
  عبدالرحمن فايد فؤاد تركي ٧١٫٥ ٭
  عبدالعزيز عطااهللا علي حريش ٦٥٫٩ ٭
  فاضل محمد غضبان خلف ٥٠٫٥ ٭
  فهد خليفة ذياب محمد العازمي ٦٠٫٤ ٭
  ماجد مصلح ظاهر هويت هويت ٦٥٫٤ ٭
  مساعد عبدالعزيز عتيق شطي ٦٢٫٦ ٭

  االحمدي - منازل - بنات 

  انفال ضيف اللة ثامر حسن العتيبي ٥٠٫٠ ٭
  تهاني سعود قعيد خلف ٥٣٫٢ ٭
  خولة حمد حمدان صقر العدواني ٧١٫٨ ٭
  رمي عزام برغش العازمي ٥٠٫٠ ٭
  زينب علي محمد سعد الهران ٥٦٫٧ ٭
  سهام هالل فايز دهش ٧١٫١ ٭
  عهود جمال فيصل العطير ٥٨٫١ ٭
  فاطمة عبدالهادي معباس العتيبي ٧٢٫٦ ٭
  فجر فهد مفلح فرحان نامي العازمي ٦١٫٥ ٭
  كافية سرحان ذياب الهندال ٥٨٫٨ ٭
  منيرة فالح مسفر فالح الهاجري ٥٨٫٠ ٭
  نورة مبارك باتع شمروخ العتيبي ٦٣٫٠ ٭

  الواحة - حكومي - بنين 

  ثامر احمد طنا طواري العنزي ٥٥٫٠ ٭
  خالد فهد غازي جبر احلسيني ٥٧٫١ ٭
  صالح محمد جابر عصفور العجمي ٥٩٫٧ ٭
  عبدالعزيز معجب مفلح عيد صغير ٥٥٫٨ ٭
  عبداهللا جابر علي عبداهللا جمعان ٦٣٫٠ ٭
  فهد مشعل ناصر اجلليدان الشمري ٥٩٫٧ ٭
  فيصل جزاع ضيدان شارع املطيري ٥٦٫٥ ٭

 ٭  مشاري ســـالمة صعفك ســــوعان العــنزي 
٥٨٫٣

  ام مبشر االنصارية - حكومي - بنات 

  أمل عايد عيد عفاس الشمري ٥٥٫٤ ٭
  اسيل طالل معني الرشيدي ٥٦٫٣ ٭
  حترير عواد فالح العنزي ٥٧٫٠ ٭
  حنان الطرقي الفي دخيل البناقي ٦٣٫٣ ٭
  رقية فرج مرزوق فيروز ٥٠٫٠ ٭
  رمي خالد صياح املطيري ٥٥٫٦ ٭
  رمي عبد جابر محيبس ٥٠٫١ ٭
  سعاد سالم عجاج غامن الصليلي ٥٣٫١ ٭
  سعاد سحيمان احلميدي احلسيني ٥٥٫٧ ٭
  شذى غازي حسن جزاع الشمري ٦٨٫٠ ٭
  شهد احمد مانع خالد بندر ٦٢٫٠ ٭
  غدير ماجد نغماش محظوظ الشمري ٦٠٫٨ ٭
  فاطمة مبارك مبروك الرشيدي ٦٠٫٧ ٭
  فايزة دهام محمد هادي احلسيني ٦٤٫٥ ٭
  مشاعل خالد حسني سمير العنزي ٦١٫٣ ٭
  ملوك بشير حمود عبيد الشمري ٥٥٫٨ ٭
  منى فالح خشمان الظفيري ٥٠٫٠ ٭
  مها مجبل مفضي مجبل العنزي ٥٤٫٤ ٭
  نزيلة محمد ظاهر العازمي ٥٠٫٦ ٭
  نوف بدر عبداهللا العتيق ٥٨٫٤ ٭
  هدى مروي مياح خشمان عشيان ٥٧٫٦ ٭
  وداد سليمان مرشد منديل املطيري ٥٥٫٦ ٭
  وضحة شافي احلميدي محمد الفهد ٧٢٫١ ٭
  يسرى صبيح سعد عبداهللا العنزي ٥٢٫٦ ٭

  الجهراء األهلية - خاص - بنين 

  حمد ناظم محمد صالح ٥٦٫١ ٭
  حميد عبداهللا علي حسني ٦١٫٥ ٭
  عبدالعزيز نزال سعود مناور ٥٦٫٠ ٭

  خالد بن سعيد - مراكز - بنين 

  ابراهيم سالم سعد بندر ٦٠٫٨ ٭
  احمد جاسم خلف عبداهللا ٥٤٫٥ ٭
  احمد خلف حمدان خلف ٥٧٫٩ ٭
  احمد محمد الدين بوروباي ٥٩٫٩ ٭
  بدر احمد ضغفك ٥٦٫١ ٭
  حمد عبيد يوسف عبدالرحمن ٥٨٫٨ ٭
  خالد رشيد منصور العنزي ٦٠٫٤ ٭
  خالد عبيد محمد رويعي ٦٥٫٧ ٭
  سالم عبدالكرمي ناصر حسني ٥٩٫٧ ٭
  سامي سباهي ردام مجبل ٦١٫٤ ٭
  طارق حمد دحام ظاهر ٥٤٫٤ ٭
  طارق خفيف معدي عبداهللا ٥٦٫٣ ٭
  طالل احمد وادي سليمان ٥١٫٨ ٭

العــنزي   ٭  عبدالرحمن احمـــد خليف صالـــح 
٥٧٫٠

  عبدالرحمن شامان جلود الغضبان ٥٨٫٢ ٭
  عبدالعزيز خضير محمد عايض ٥٩٫١ ٭
  عبدالكرمي عجاي عبدالكرمي موازي ٥٩٫٤ ٭
  عبداهللا جمال السالمة ٦٣٫٩ ٭
  عبداهللا حماد مسير دريب ٥٣٫٨ ٭
  عبداهللا خلف السلطان ٥٩٫٥ ٭
  علي حسن علي محسن الشمري ٥٥٫١ ٭
  عيد بردان خلف محسن ٥٠٫٨ ٭
  فهد حميم رسالن العنزي ٥٥٫١ ٭
  فهد عبيد املوح ٥٦٫٣ ٭
  فواز هليل طارش زعال العنزي ٥٥٫٣ ٭
  فيصل عايد شاهر محمد ٥٥٫٤ ٭
  محمد مطلق هليل رعد ٥٧٫٦ ٭
  مشعل احمد عبداهللا عواد ٥٧٫١ ٭
  مشعل فهد رحال ضرباح ٥٢٫٣ ٭
  ممدوح احمد ذياب مجول ٥٥٫٢ ٭
  نايف علي لوفان حواس ٦٤٫٣ ٭
  هاني عواد دحام غالي ٥٤٫٣ ٭

  الجهراء - مراكز - بنات 

  آالء فهد عبيد بنية العرف ٥٥٫٦ ٭
  أفراح نزال مسير نزال مانع ٥٥٫٨ ٭
  احالم مطلق مصبح البناقي الصلبي ٥٨٫٩ ٭
  انوار محمد عامر سلطان ٥٩٫٢ ٭
  اميان سعد طالق فالح الهاجري ٥٧٫٥ ٭
  حنان زعيل عيدان خويلد الظفيري ٦٣٫٠ ٭
  حنان عيد خليف مطر الظفيري ٥٥٫٨ ٭
  ربيعة عايد كردوش وادي الظفيري ٦٢٫٢ ٭
  رمي سعد خليف حزام ٦٦٫٣ ٭
  رمي هالل سعدون ناصي ٦٠٫٤ ٭
  سعدة ثويران بريج املاجدي ٥١٫٩ ٭
  علياء عبداهللا عباس الرئيس ٥٦٫٥ ٭
  عنود رفيع شهاب العنزي ٥٧٫١ ٭
  عواطف خلف يوسف عبدالرحمن ٦٤٫٠ ٭
  مرمي شريدة هالل بصيص ١الظفيري ٦١٫٩ ٭
  معالي صليبي حمود عايد ٥٤٫٠ ٭
  نوف عبداهللا حمد محمد ٥٧٫١ ٭
  هاجر محمد متعب سلطان الظفيري ٥٦٫٠ ٭

  الجهراء - منازل - بنين 

  أحمد فرحان أملح اجلابر ٥٧٫٣ ٭
  جراح مبارك جابر صالح ٥٨٫٩ ٭
  حمود حاكم علي املهيني الشمري ٥٠٫٤ ٭
  فهد معيض فنيخر نغيمش العنزي ٥٧٫٣ ٭

  اسماء رحيل فالح دخيل اهللا الرشيدي ٦٠٫٨ ٭
  اسماء عبداهللا ماطر بطي العازمي ٦٠٫٧ ٭
  حترير ضيدان صلبي ضيدان املطيري ٥٤٫٥ ٭
  دالل وليد عبدالرحمن الصقر ٥٥٫٤ ٭
  رمي سلطان الهيبي محمد الهاجري ٥٧٫٩ ٭
  سارة هوشان شريد عايد املطيري ٥٧٫٦ ٭
  شوق عبداهللا عيسى احمد املرزوق ٦٣٫٢ ٭
  عبير محمد عبدالهادي فالح العجمي ٦٠٫٣ ٭
  منى طالب حجي عبدالرحيم ٦٤٫٦ ٭
  هنوف نايف بعيجان سعد العتيبي ٥٥٫٤ ٭

  الفجر الجديد - خاص - بنين 

  عبداهللا مطر بصري جرير حسيني ٦٢٫٠ ٭
  موسى فهيم يوسف عوض موسى ٥٣٫١ ٭

  الجابر االهلية - خاص - بنات 

  سلوى مزيد خلف جاسم ٦١٫٧ ٭
  سهير رشيد عبد املجيد ٦١٫٣ ٭

  الرابية - مراكز - بنات 

  اميان ضيف اهللا غازي احلربي ٨٨٫٤ ٭
  حنني محمد احمد محمد القرنة ٦٣٫١ ٭
  غدير عبدالقادر محمد ابوخلبة ٧٦٫٣ ٭
  فاطمة احمد العنزي ٦٠٫٠ ٭
  فاطمة وليد محمد احمد جالل ٥٨٫٠ ٭
  هدى عالء حسني علي اجلبر ٧٥٫١ ٭
  هنادي عبداهللا هويدي الهاجري ٥٨٫٦ ٭

  الفروانية - منازل - بنين 

  أحمد خالد االحمد ٥٠٫٦ ٭
  بجاد احلميدي بجاد احلويلي ٥٣٫٨ ٭
  مشعان محمد ماشع البلي املطيري ٨٢٫٣ ٭

  الصباحية - حكومي - بنين 

  حسن راشد راشد سعد العجمي ٦٣٫٣ ٭
  حمد خلف خدام صنت العتيبي ٦١٫٠ ٭
  سعود عبدالرحمن سعود العجمي ٧١٫٤ ٭
  سعود فيصل سعود الشريع العازمي ٦١٫٣ ٭
  سعيد ناصر سالم شليويح العجمي ٦٩٫١ ٭
  عبداهللا حمد ناصر عبداهللا العتيبي ٥٧٫٣ ٭
  عبداهللا محمد سالم فالح الدسمة ٦٧٫٨ ٭
  عبداهللا نواف غريب روضان العنزي ٥٢٫٦ ٭
  علي محمد علي ضويان العتيبي ٥٥٫٩ ٭
  مبارك محمد نوبي عبداهللا ٦٤٫٤ ٭
  محسن بركة محمد محسن البخيت ٦١٫٨ ٭
  محمد شيخ عبدي مهد عبيد ٦١٫١ ٭
  محمد عبداهللا مشيط عمرة العجمي ٥٩٫٢ ٭
  مشعل غازي محمد صنيتان املطيري ٦١٫٣ ٭
  مطيع فالح مطيع مرعي العجمي ٦٢٫٤ ٭

  عمر بن الخطاب - حكومي - بنين 

  أحمد محمد مرزوق خلف املطيري ٦٤٫٣ ٭
  إبراهيم سليمان علي إبراهيم الضاحي ٦٤٫٣ ٭
  بداح سعد بداح حمد جدعان بداح ٦١٫٧ ٭
  بدر هادي عبدالهادي راشد العجمي ٦٠٫٤ ٭
  جاسم محمد يوسف احمد احلسن ٦٧٫٦ ٭
  زايد سالم مهدي علي العجمي ٦٦٫٧ ٭
  سعود احمد جايد طاهر الشمري ٦٧٫٥ ٭
  سليمان معجب شمروخ عجاب العتيبي ٦٢٫٩ ٭
  عبداهللا احمد علي محمد مبارك ٦٢٫٣ ٭
  فهد جمعة فهد حسن محمد العجمي ٦١٫٨ ٭
  مفرح حسني حمد مفرح العجمي ٦٢٫٤ ٭

  المنقف - حكومي - بنات 

  آمنة عبدالعزيز خليف حويدر العنزي ٥٤٫٨ ٭
  أبرار عبدالرزاق محمد علي ٥٧٫٨ ٭
  أبرار عبداهللا مبارك ملحم العجمي ٥١٫٠ ٭
  أفراح عبداحملسن عبداهللا الشمري ٥٠٫٠ ٭
  أمثال عائد عوض الطرقي ٥٢٫٤ ٭
  أنفال رباح نايف هالل العتيبي ٦٠٫٢ ٭
  بشاير سعد عبداهللا حمد القحطاني ٩٢٫٣ ٭
  دالل عيد سيف براك الهمالن ٥٤٫٣ ٭
  رواء فالح علي هالل العنزي ٥٠٫٦ ٭
  رمي صالح قبالن هجاج احليان ٥٢٫٩ ٭
  شيماء احمد بدر العبدلي ٥٨٫٤ ٭
  ضحى مزيد ناصر موسم املطيري ٥٤٫٥ ٭
  عائشة توفيق راضي راشد ٥٤٫٠ ٭
  عذاري خالد صقر مناور املطيري ٥٢٫٥ ٭
  عهود راجح سعود العصفور الهاجري ٦٠٫٤ ٭

  ام الهيمان - حكومي - بنات 

  زهراء عادل علي علي الهزاع ٥٨٫٠ ٭
  غدير فيصل جابر عبد ٥٤٫٦ ٭
  هداية ختالن شامي عالي العازمي ٦١٫٤ ٭

  الصباحية - مراكز - بنين 

  احمد عبداهللا محمد طه ٦٠٫٩ ٭
  برجس غازي برجس الدوسري ٥٩٫٢ ٭
  حامد مبارك محسن خضير ٥٧٫٢ ٭
  خيري حلمي اسعد عبداهللا ٥٩٫٥ ٭
  سعد ماطر بصري جرير حسيني ٦٠٫٨ ٭
  سعد نصار زايد مطيع العازمي ٥١٫٧ ٭
  شباب ماضي شباب خلف العتيبي ٦٠٫٠ ٭
  صقر فيصل سعيد خشان حمد ٦٠٫٤ ٭
  ضاري عبداهللا احمد حمد السعيد ٦١٫٣ ٭
  عبدالرحمن علي حمد مسفر العجمي ٥٠٫٠ ٭
  عبدالرحمن مران رجيبان احلربي ٦٤٫٤ ٭
  عبداللطيف عبدالرحمن ماجد سلطان ٥٠٫٠ ٭
  عبداهللا سعد محمد سليمان العنزي ٥٤٫٣ ٭
  عبداهللا طعمه زايد سليمان الشمري ٦١٫٤ ٭
  عبداهللا محمد مصطفى ازميرو ٥٥٫٨ ٭
  عبيد علي عبيد احمليميد ٥٩٫٤ ٭
  عدنان عبداهللا حمود الراوي ٦١٫١ ٭
  عزام زياد محمد سعيد عزام ٥٢٫٦ ٭
  علي عبدالرحمن راشد جابر املري ٦١٫٩ ٭
  علي محمد ياسني محمود ٥٣٫٣ ٭
  عمر نابي الهيلم نادي العنزي ٥٦٫٤ ٭
  عياد احمد عياد صبار ٥٩٫٥ ٭
  فادي خالد محمد حسن سليم عالية ٥٩٫٢ ٭
  فالح محمد هرماس خضير العازمي ٥٩٫٢ ٭
  فهد صايب معجل سماح العنزي ٥٨٫٣ ٭
  فيصل عبداهللا خميس العجمي ٥٣٫٥ ٭
  محمد جاسم محمد جاسم املهدي ٥٩٫١ ٭
  محمد حميد مرشد عبداهللا ٥٠٫٠ ٭
  محمد عبداللطيف محمد احلسن ٥٤٫٣ ٭
  مساعد اسعد حسني مدفع ٦١٫١ ٭
  مشاري طالب الفي احمد ٦١٫٤ ٭
  نايف عوض عبداهللا طاهر الهندال ٥٢٫١ ٭
  نواف عبداهللا مرزوق عبداهللا العتيبي ٥٠٫٠ ٭
  يوسف فهد حمد درويش ٦٤٫٣ ٭
  يوسف محمد االحمد ٦٠٫٣ ٭

  الصباحية - مراكز - بنات 

  حنان سلمان سالم املطيري ٥٣٫٢ ٭
  حياة خلف جبران الشمري ٥١٫٧ ٭
  رهام زيد محمد احلربي ٥٦٫١ ٭
  عذاري بدر راضي سلمان ٥٧٫١ ٭
  فاطمة محمد عبداهللا محمد ٦٢٫٣ ٭
  نورة سعد مناحي القحطاني ٥١٫٠ ٭
  هال هيف راشد الصغير ٥٧٫٥ ٭
  هنادي هالل فايز دهش العنزي ٥١٫٨ ٭

 العلمي 

  عبداهللا العتيبي - حكومي - بنين 

  حسن جاسم قاسم عبدالواحد املطرود ٥٥٫٥ ٭
  حمود سليمان حمود عبداهللا احلوميان ٦٤٫٦ ٭
  رضا حميد رضا حسن ٥٩٫٠ ٭
  عبدالرحمن عبداهللا احمد املديني ٥٩٫٣ ٭
  عبداهللا رياض عبدالرحمن الدعي ٥٧٫٠ ٭
  عبداهللا سليمان ناصر سليمان الطيار ٥٣٫١ ٭
  علي جاسم قاسم عبدالواحد املطرود ٥٦٫٩ ٭
  فيصل عقيل حاكم املهيني ٥١٫٥ ٭
  فيصل غسان سليمان داود ٦٢٫٦ ٭
  مبارك جاسم محمد املعتوق ٦٢٫٦ ٭
  يوسف راشد جنم عبداهللا العطيبي ٥٧٫٠ ٭

  جمانة بنت ابي طالب - حكومي - بنات

  أماني يوسف محمد عجيل العساف ٦٢٫٤ ٭
  إميان مبارك عمر السليماني ٥٩٫٣ ٭
  جمانة وحيد احمد اخلباز ٥٧٫٣ ٭
  جنان وحيد احمد اخلباز ٥٥٫٠ ٭
  عبير عبدالعزيز محمد العبيدان ٥٥٫٣ ٭
  فاطمة سليمان حسني عباس ٦٣٫٤ ٭
  مرمي عبدالرضا أحمد منصور ٦١٫٦ ٭
  مرمي ياقوت سليمان ياقوت ٥٤٫٣ ٭

  عبداهللا الجابر - مراكز - بنين 

  عبداهللا مروي عبيد احمد ٥٥٫٧ ٭

  جمانة بنت أبي طالب - مراكز - بنات 

  زهرة صادق خليل بوحمد ٦٧٫٩ ٭

  العاصمة - منازل - بنات 

  ثوريا الناصر العيوني ٥٠٫٥ ٭
 ٭  جابر العلي الصباح - حكومي - بنني 

  عبداهللا عبدالواحد علي ابراهيم اجلدي ٦٥٫٢ ٭
  ناصر محمد عبداحملسن محمد الرقيعي ٥٩٫٣ ٭

  فرحان الخالد - حكومي - بنين 

  احمد عادل محمد البغلي ٦٦٫٧ ٭
  صالح عدنان حمد البصيلي ٦٣٫٥ ٭
  عبدالرحمن سالم عيسى سعد العلي ٦١٫١ ٭
  عبد الرزاق احمد ابراهيم الدمخي ٦٤٫٩ ٭
  عبدالعزيز حمد عبدالقادر آل ابراهيم ٦٢٫١ ٭
  علي خالد محمد احمد ٥٧٫٨ ٭
  علي عبدالرسول حسني جعفر ٥٨٫٣ ٭
  فهد صالح سالم عثمان ٦٤٫١ ٭
  محمد عادل عبداهللا عبداحلافظ ٥٩٫٢ ٭
  محمد عبداحلميد حبيب القالف ٦٥٫٤ ٭
  محمد عبداهللا عبدالرزاق عقيل ٥٥٫٢ ٭
  نايف احمد عبدالرحمن السيد عمر ٥٨٫٤ ٭

  العدان - حكومي - بنات 

  بتول حسن محمد حسني علي ٦٤٫٠ ٭
  حنان احمد حمد محمد اخلالدي ٦٥٫٨ ٭
  حنان محمد متعب الرشيدي ٦٢٫٤ ٭
  زينب حسني عباس غلوم بلوشي ٦٣٫٥ ٭
  سارة زايد عبيد امطيرب العنزي ٧٤٫٠ ٭
  سارة اسامة يوسف أحمد الفرحان ٦٥٫٦ ٭
  شعاع محمد جعفر مال جمعة ٦١٫٣ ٭
  عائشة راشد علي محمد مبارك ٦٣٫٦ ٭
  مرمي عبداهللا معراج احمد بندر ٦٠٫٤ ٭
  منى عالي راجح عبيد العتيبي ٦٣٫٠ ٭
  هدى ناصر علي شبيب محمد العجمي ٦٦٫٧ ٭

  سلوى - حكومي - بنات 

  شيماء احمد عبدالواحد عبد علي ٥٩٫٩ ٭
  شيماء جاسم بدر مراد ٦٦٫٤ ٭

  الجميل األهلية - خاص - بنين 

  باسم عصام عبدالقادر املصري ٥٢٫٧ ٭
  حسن بديع بركسية ٥٤٫٩ ٭
  عبداهللا جابر حاكم ظاهر ٦٢٫٥ ٭

  النجاة الخيرية األهلية - خاص - بنين 

  احمد عوض عياش ٥٧٫٥ ٭
  عذبي يونس صالح محمد الكحيل ٥٨٫٤ ٭
  عمر موسى عبدو الطه ٥٢٫٨ ٭
  غازي طالل محمد غازي املصري ٥٤٫٩ ٭
  فهد مصطفى حسن عبد اجلواد ٦٠٫٥ ٭
  محمود شاكر محمود عبد الوهاب ٥٨٫٨ ٭

  الوطنية األهلية - خاص - بنين 

  احمد محمود محمد محمد الشرقاوي ٥٣٫٦ ٭
  مؤيد حامت طالب يوسف عكاشة ٦٢٫٦ ٭
  محمد سعد كامل شريف ٥٤٫٨ ٭

  التوحيد االسالمية االهلية - خاص - بنات

  حنني محمد محمد ابراهيم يوسف ٥٧٫٦ ٭
  رقية علي جمال ٦١٫٦ ٭
  ضحى عجاي عبد الكرمي موازي ٥٤٫٦ ٭
  مروة احمد فايز احلكواتي ٦٠٫٠ ٭

  جابر العلي الصباح - مراكز - بنين 

  حسني علي محمد علي اشكناني ٥٨٫٠ ٭
  حمود جاسم محمد بطاح العازمي ٦٥٫٣ ٭
  خليفة علي خليفة محمد املذن ٥٥٫٢ ٭
  متعب عجيل طرقي شعيب العنزي ٥٩٫٢ ٭

 ٭  محمد يوسف ابراهيم يوسف ابراهيم القالف 
٥٦٫٦

  ام سلمة - مراكز - بنات 

  فاطمة عبدالهادي يوسف فرس ٦١٫٥ ٭

  مركز صباح السالم - مراكز - بنات 

  زهرة عقاب هليل بندر املطيري ٥٧٫٢ ٭
  شريفة علي محمد مهنا بوعويان ٦٣٫٦ ٭
  غدير براك عبداحملسن الرقيعي ٦٢٫٠ ٭
  هدى جنم عبداهللا محمد حسن ٦٠٫٣ ٭
  هوية مهنا عبداهللا حميدي الهاجري ٦٢٫٩ ٭

  حولي - منازل - بنين 

  عبدالعزيز عبداهللا مبارك دريقان ٧٩٫٠ ٭
  عمرو مصطفى عبدالرحيم حافظ ٥٥٫٠ ٭
  محمد فاروق الدهام ٥٦٫٤ ٭
  محمد كامل عبدالهادي كامل ٥٠٫٦ ٭

  مبارك الكبير - منازل - بنين 

  جاسم محمد ابراهيم خاطر املاجد ٥٧٫٣ ٭
  عبدالوهاب محمد عبدالوهاب حسني ٥٩٫٣ ٭
  كمال سليم بكري احمد السيد ٥٨٫٥ ٭

  حولي - منازل - بنات 

  تسنيم صالح صبحي بدار ٥٦٫١ ٭
  سارة محمد سيد أحمد محمد ٦٢٫٠ ٭

  الرابية - حكومي - بنات 

  احرار عبداحلميد اسماعيل حسني ٥٧٫٠ ٭


