
 6  محليات  االحد  ٢٠  سبتمبر  ٢٠٠٩   

 اعتمدت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي نتيجة اختبارات 
الدور الثانـي للصف الثاني عشـر النظـام الثانـوي املوحد للعام 

الدراسي ٢٠٠٩/٢٠٠٨.
  وقد بلغ عدد الناجحني والناجحات ٧٩٧ من اصل ١٩٥٩ تقدموا 

لالمتحانات حضر منهم ١٧٨٧ طالبا وطالبة.

  وبدورها اعلنت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني جناح ٢٤٥ طالبا وطالبة في القسـم العلمي بنسبة جناح 
٤٣٫٥٢٪ وجناح ٥٥٢ طالبا وطالبة في االدبي محققني نسبة جناح 

بلغت ٤٥٫١٪.
  وفيما يلي االسماء: 

 بنسبة نجاح ٤٣٫٥٢٪ للعلمي و٤٥٫١٪ لألدبي

 أسماء ٧٩٧ طالبًا وطالبة نجحوا بالدور الثاني في الثانوي الموحد
٦٧٫٠٤

  جابر مبارك الصباح الثانوية للبنين ـ 

األدبي

 ٭  علي جمال عبدالوهاب محمد الزيدان 
٦٠٫٦٥

  جابر مبارك الصباح الثانوية للبنين ـ 

العلمي

 ٭  فهد ســــعود محمد قاســــم حماده 
٦٩٫٥٥

  جمانه بنت أبي طالب الثانوية للبنات 

ـ األدبي

 ٭  مرمي عادل ســــالم حســــني الدوب 
٦٠٫٨٦

  جمانه بنت أبي طالب الثانوية للبنات 

ـ العلمي

ابراهيم   ٭  فاطمة جواد عبدالرسول 
٦٩٫٩١

  هبة محمود عيسى بهمن ٧٠٫٥٥ ٭

  حمد عيسى الرجيب الثانوية للبنين ـ 

األدبي

 ٭  عبــــداهللا أنــــور عبداحلميد فالح 
عبداهللا ٦٥٫٦٦

  سعد بن الربيع األنصاري الثانوية للبنين 

ـ ألدبي

  دعيج محسن خليفة جنم ٦٥٫١٤ ٭
 ٭  عبدالعزيز ســــعود ســــعد سالم 

املويزري ٦٤٫٠٤

  سعد بن الربيع األنصاري الثانوية للبنين 

ـ العلمي

 ٭  علــــي حســــني عبداهللا مــــال اهللا 
٦٨٫٧١

  شريفة العوضي الثانوية للبنات ـ األدبي

 ٭  سارة صالح سالم عبداهللا املذكور 
٦٧٫٥١

  عبداهللا الجابر الثانوية للبنين ـ األدبي

 ٭  يوســــف بدر عــــودة الشــــايجي 
٥٨٫٥٧

  عبداهللا الجابر الثانوية للبنين ـ العلمي

 ٭  بدر يوســــف احمد محمد البالول 
٧٠٫٤٦

  عبداهللا العتيبي الثانوية للبنين ـ األدبي

 ٭  عبدالعزيز سعود عبداهللا اخلليفي 
٦١٫٨٦

 ٭  عبــــداهللا صالح عبداهللا املرشــــد 
٦٤٫٢

  عبداهللا محمد احمد املطر ٦٠٫٨٤ ٭
املديني   ٭  عبداهللا يوســــف احمــــد 

٦٤٫٥
 ٭  محمــــود خالد محمود الســــلطان 

٦٣٫٧٥

  عبداهللا العتيبي الثانوية للبنين ـ العلمي

  خالد وليد احمد كندري ٨٣٫٣٣ ٭
 ٭  محمــــد محفــــوظ ماهــــر محمود 

الطنطاوي ٦٥٫٥٧

  عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين ـ 

األدبي

 ٭  بــــدر ناصــــر ابل حســــن صادق 
٦٣٫٥٦

 ٭  فهد تيسير يعقوب ابراهيم الثويني 
٦٩٫١٥

  عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين ـ 

العلمي

 ٭  ابراهيم ســــالم احمد صالح احمد 
٦٦٫١٦

الدشتي   ٭  حسن شاكر حسني علي 
٧٠٫٦٢

 ٭  حســــني مصطفى حســــني احلداد 
٧٠٫٢٨

 ٭  عبــــداهللا عبداحملســــن مصطفى 
ابراهيم خليل ٦٨٫٨٨

  محمد جاسم سراب امير ٦٣٫٤٥ ٭

  فاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات ـ 

العلمي

 ٭  خشوع خليفة جليل مدعث الشمري 
٧٥٫٢٥

 ٭  مشاعل نايف قبالن مجبل الرشيدي 
٦٤٫٠٢

  قرطبة الثانوية للبنات ـ األدبي

 ٭  فرح يوسف عيســــى عبدالعزيز 
اللوغاني ٨٦٫٠٢

 ٭  نوف خالد عبدالستار محمد بندر 
٦٢٫٧١

  قرطبة الثانوية للبنات ـ العلمي

الراشد  ابراهيم   ٭  اسرار عادل حمد 
٧٤٫٣٦

 ٭  دانــــة مصطفى محمــــد العصفور 
٧١٫٣٥

   مدرسة العاصمة الثانوية منازل بنات 

ـ األدبي

  ميساء مرعي ناصر علي ٦٩٫٧١ ٭

  مركز الدوحة الثانوي نساء - األدبي

 ٭  حــــوراء محســــن جاســــم محمد 
٦٦٫٣٦

  سامية علي محمد العنزي ٦٣٫٤٢ ٭
 ٭  سبأ مزيد سالم الرجعان الهليلي 

٦٠٫٥٢
 ٭  فضــــة عبدالقاســــــــم زيد خلف 

٦١٫٥٩
 ٭  هنــــد عقلــــة الطرقي الرشـــــيدي 

٥٨٫٥٧
  وفاء مهدي حمود فرج ٦١٫٤٦ ٭

  مركز عبداهللا الجابر الثانوي رجال ـ 

األدبي

  خالد فالح فهيد العازمي ٥٨٫٧٢ ٭
 ٭  عبداهللا عبدالرحمن سعد الطويل 

٥٦٫٤١
الفــــليج   ٭  فليج ســــليمان خالــــد 

٦١٫٧٨
 ٭  فواز ابراهيم عبدالرحمن عبداهللا 

اجلمعة ٧٢٫٣٨

  مركز عبداهللا الجابر الثانوي رجال ـ 

العلمي

 ٭  يوســــف ابراهيم محمــــد عبداهللا 
احلمود ٦٥٫١٨

  يوسف بن عيسى الثانوية للبنين ـ 

األدبي

 ٭  سعد احمد محمد عبداهللا املشوح 
٦٢٫٥٤

 ٭  عثمان حامــــد عبدالصمد محمود 
بوشهري ٦٤٫٥٧

 ٭  فهد غازي فهد ســــليمان الطخيم 
٧٧٫٧٦

 ٭  محمد عبداهللا راشد عبداهللا العباد 
٦٦٫٦٥

 ٭  مشعل ابراهيم ناصر محمد الزايد 
٦٥٫٧٨

  ابن العميد الثانوية للبنين ـ األدبي

 ٭  عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي 
الكندري ٦٠٫٤٤

 ٭  عبداهللا احمد علوان حمادي اقطامي 
٦٣٫٧٧

 ٭  فهد ناصر سليمان محمد الدريب 
٦٥٫٢٨

 ٭  محمد عبداهللا دغيليب نافل العتيبي 
٦٦٫٤٦

 ٭  ناصــــر فهــــد ســــحاب وصل اهللا 
املطيري ٦٩٫١٤

  ابن العميد الثانوية للبنين ـ العلمي

 ٭  فهد مرزوق ندحان شداد املطيري 
٩٥٫٦

  الرابية الثانوية للبنات ـ األدبي

 ٭  بدور ســــعود بدر سليمان محمد 
املطيري ٥٩٫٢٢

  الرابية الثانوية للبنات ـ العلمي

 ٭  اشواق ناصر شافي ناصر السهلي 
٧٨٫١٤

 ٭  مرمي مطلق محمد كليب املطيري 
٦٩٫٦٥

  الصباح الثانوية للبنين ـ األدبي

 ٭  محمد نهار محمــــد نهار املطيري 
٦٣٫٦٤

  الطاهرة بنت الحارث الثانوية للبنات 

ـ األدبي

 ٭  فاطمة عادل حميد اسماعيل الصفار 
٦٢٫١٤

  العمرية الثانوية للبنات ـ األدبي

 ٭  عائشة عبداهللا عبدالعظيم محمد 
احلمد ٦٩٫١٨

  الفردوس الثانوية للبنات ـ األدبي

 ٭  تهاني حمود محمد فرحان الرشيدي 
٦٣٫٧٩

 ٭  مــــرمي نهار علي مجــــالد املطيري 
٦٦٫٣٣

  الفردوس الثانوية للبنات ـ العلمي

 ٭  مزنة جاسم محمد خميس اخلميس 
٧٦٫٧٤

  الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات ـ 

األدبي

 ٭  ابرار ســــعد مروي خلف املطيري 
٦٩٫٧٦

 ٭  أمينة ســــمير سليمان عبدالعزيز 
العجيري ٦٠٫٤٧

 ٭  حليمة عبــــداهللا عبداملجيد فرهاد 
عبدالسيد ٥٩٫٧٦

  الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات ـ 

العلمي

 ٭  فاطمة عبــــداهللا عبدالعزيز علي 
البديوي ٧٠٫٤٥

 ٭  مرمي عمران نوري حسن عبدالكرمي 
٧٤٫٥

  المباركية الثانوية للبنين ـ ألدبي

 ٭  عبدالعزيز مبارك مسيعيد ناشي 
الرشيدي ٦٥٫١٦

 ٭  عبــــداهللا بــــدر عبــــداهللا الكعمي 
٦٨٫٤٤

 ٭  فهد جاســــم حجي مطلق الهيفي 
٦٦٫٢١

 ٭  محمد باسل عبداملجيد جاسم حيدر 
٦١٫٣٦

  يوسف احمد حجي شهاب ٦٨٫٣٩ ٭

  المباركية الثانوية للبنين ـ العلمي

 ٭  علي حسني احمد سليمان الشيخ 
٦٤٫٩

  ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية 

للبنات ـ األدبي

 ٭  امل عشــــق علي ســــيف املطيري 
٦٦٫٨٥

 ٭  حترير سعد ناصر قرموط الرشيدي 
٦٤٫٨٩

 ٭  رحــــاب عبدالرحمن علي مضحي 
العنزي ٥٨٫١

 ٭  عالية عواض عبــــداهللا املطيري 
٦٠٫٥٩

 ٭  عايشة ســــعيد محبوب اجلبعاء 
٦٣٫٣٥

 ٭  مها محمد عبداهللا محمد املطيري 
٥٨٫٢٦

 ٭  مويضي محمد شجاع فالح املطيري 
٦٤٫٤٨

 ٭  هاجر راشد فهد سعران املطيري 
٥٩٫٧٨

 ٭  ياسمني رافع نغيمش محمد العنزي 
٦٧٫٨٩

  أم الحكم بنت أبي سفيان الثانوية 

للبنات ـ العلمي

 ٭  دانة عبدالرحمن مطلق الرشيدي 
٦٣٫٨٥

 ٭  ســــارة عيســــى زيد ناصر الزيد 
٦٨٫٠٤

  سارة حمد عبيد الدريع ٦٨٫٢٣ ٭
 ٭  غنيمة مســــاعد احمد عبدالعزيز 

املذن ٦٦٫١٥
  فايزة سعد عقاب الهاجري ٧٢٫٩٢ ٭

 ٭  منيرة زيد زايــــد هاضل املطيري 
٦٤٫٨١

 ٭  وسمية مبارك مفرح دويحان املفرج 
املطيري ٦٣٫٨٢

  أم عامر األنصارية الثانوية للبنات ـ 

األدبي

 ٭  بدور حاجي غالم حجي عبدالرحيم 
٦١٫٤١

 ٭  شهد صالح مناحي مرزوق القيومه 
الرشيدي ٦٥٫١٤

  أم عامر األنصارية الثانوية للبنات ـ 

العلمي

 ٭  فاطمة محمد يوسف عثمان إبراهيم 
األنصاري ٦٤٫٧٨

 ٭  هيا بدر ناصر سالم مبارك النصار 
٧٥٫٠٤

  أنس بن مالك الثانوية للبنين ـ العلمي

 ٭  صهيــــب خالد مشــــعل صعيجر 
صنهات العتيبي ٧٩٫٦٨

  جليب الشيوخ الثانوية للبنين ـ األدبي

 ٭  صقر غازي جربوع مشعان العزيزي 
املطيري ٦١٫٦٨

  حمود الجابر الصباح الثانوية للبنين ـ 

األدبي

  خالد احمد حمد علي ساملني ٦٢٫٨ ٭

  حمود الجابر الصباح الثانوية للبنين ـ 

العلمي

 ٭  علي جاســــم محمد علي العثمان 
٦٥٫٣١

 ٭  محمد حســــني احمــــد محمد غيث 
٦٢٫٧١

  حواء بنت يزيد األنصارية الثانوية للبنات 

ـ األدبي

 ٭  حصة صالح محمد ابراهيم الشريج 
٦٥٫٤

 ٭  مرمي عبيــــد عوض ذعار املطيري 
٦٣٫١٨

 ٭  هناء سهل عوض ناجي الهاجري 
٦٨٫٦٩

  درة الهاشمية الثانوية للبنات ـ األدبي

 ٭  أمينة محــــوش ناصــــر مضحي 
الرشيدي ٦٩٫٤٤

 ٭  أفراح تركي ردن عبداهللا العفاسي 
٦٧٫٧٨

 ٭  أفراح عبيد محمد مجرن املطيري 
٦٦٫٢٢

 ٭  بتــــال مفلح فهــــد ســــعد لبيدان 
٦٢٫٣٧

 ٭  بشاير ضرباح نايف قطيم املطيري 
٦٧٫٥٧

 ٭  بشــــاير فالح بتال مدعج املطيري 
٦٧٫٥٣

 ٭  حترير جعفر عايد سوعان العنزي 
٧٠٫١٥

 ٭  شهد محمد سعود عقاب املطيري 
٦٦٫١٨

 ٭  نــــوال فالح غنام حمــــاد العازمي 
٦٤٫٢

 ٭  نــــوال ملهاب عيد محمــــد ملهاب 
٦٨٫٣٣

  درة الهاشمية الثانوية للبنات ـ العلمي

 ٭  اميان صالح خلف سليمان العنزي 
٧٠٫١٣

  رزينة الثانوية للبنات ـ األدبي

 ٭  اشــــواق حســــني جعيالن محسن 
املطيري ٤٩،٦٩

 ٭  عائشــــة صقــــر عيــــاد الفرماوي 
امليموني ٧٣٫٩٩

 ٭  عاليه غامن مطر فرحان العدواني 
٦٥٫٠٩

 ٭  نحا عايض عبدالرحمن محيشير 
املطيري ٧٠٫٩٧

 ٭  نوف مشعل خالد نايف املطيري 
٦٨٫٦٢

  سلمان الفارسي الثانوية للبنين ـ األدبي

 ٭  صقر ناصــــر الزم علــــي محمود 
٥٩٫٠٨

 ٭  عبدالعزيز راشد عبدالرحمن راشد 
الدرباس ٥٨٫٥٨

 ٭  مشــــعل ابراهيم ارديعان ســــفاح 
العدواني ٦٢٫٨٦

 ٭  مطلق راشد مطلق ذاعر املطيري 
٥٨٫٢

  سلمان الفارسي الثانوية للبنين ـ 

العلمي

  علي اسماعيل غالم زائري ٦٤٫٠٢ ٭
  مهدي حسن قاسم حسني ٥٨٫٢٢ ٭

  شجاع بن األسلم الثانوية للبنين ـ 

العلمي

 ٭  طالل مشاري عباس صالح العتيبي 
٦١٫٣٢

 ٭  عيسى محمود حسني حسن علي 
٦١٫٣١

  عبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية للبنين 

ـ العلمي

 ٭  جاســــم محمد احمــــد محمد علي 
الكندري ٦١٫٣

 ٭  خالد مخلد خالد عيــــاد املطيري 
٥٩

  خليفة حمود الشمري ٦١٫١٧ ٭
 ٭  سعد حطاب ذعار فرحان العنزي 

٦٨٫٤٨
 ٭  عبــــداهللا فــــارس ماجد ســــحلي 

الديحاني ٥٥٫٦١
 ٭  عدنان احمد الســــيد علي القالف 

٦٠٫٩٦
 ٭  عيســــى اشــــنيف حامد رخيص 

الشمري ٥٧٫٥٧
البطاح   ٭  فهد وليــــد علي ســــعود 

٦٦٫٩١
 ٭  محمد صويان حمود ناصر العدواني 

٦٤٫٤٩

  لبيدين الربيعة الثانوية للبنين ـ العلمي

  محمد عادل عبداهللا حيدر ٦٧٫٣٥ ٭

  مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات ـ 

األدبي

الشــــمري   ٭  بدرية عبداهللا راشــــد 
٦٠٫٥٤

  دالل محمد فاضل الفاضل ٦٣٫٦٩ ٭
 ٭  رمي فالــــح رجا ســــيف الظفيري 

٧٠٫٤٩
 ٭  جنــــاة عبداخلضــــر علي حســــن 

٥٠٫٢٩

  مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات ـ 

العلمي

 ٭  آمنــــة عويض عوض الرشــــيدي 
٥٦٫٦

 ٭  ســــارة مرداس مطـــر املطيــري 
٦١٫٩

 ٭  شماء محمد ســــعدون احلميداني 
٨٠٫٠٨

  مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنين ـ 

األدبي

 ٭  رياض محمد عبدالكرمي الشــــايع 
٥٦٫٤١

  علي ملحان عيد نصار ٦٨٫٨٨ ٭

  مرشد سعد البذال الثانوية للبنين ـ 

األدبي

 ٭  ثامر خلف خالد براك الرشــــيدي 
٦٤٫١١

 ٭  ســــالم خلف محمد هزاع العازمي 
٥٩٫٢٥

 ٭  طالل مطلق هزاع مطلق الرشيدي 
٥٩٫٦٨

 ٭  عبدالرحمــــن عبــــداهللا عايــــض 
الرشيدي ٦١٫٥٥

 ٭  عبداهللا جاعد مطلق بخيت الرشيدي 
٦٦٫٥٦

 ٭  عبداهللا خميس عاشــــور خميس 
بشير ٦٤٫١٨

 ٭  عبــــداهللا عبداهللا مبــــارك خليف 
الرشيدي ٥٦٫٦٢

 ٭  فهد جاعد مطلق بخيت الرشيدي 
٦٨٫٢٣

 ٭  فهد عبداهللا شــــهاب احمد محمود 
الطليحي ٦٣٫٦٢

 ٭  فواز مشعل عبدالرحمن الدرمييح 
املشعل ٦٥٫٩١

 ٭  مهدي سالم حسن سالم العجمي 
٦٣٫٤٩

 ٭  ناصر حمود محمد ناصر الرشيدي 
٦٠٫٤٩

  نايف حزام نايف محمد نهار ٦٩ ٭
 ٭  نايف عبدالعزيز براز ثامر مسعود 

٦٠٫٢٦
 ٭  يوسف جاسم محمد صديق علي 

محمد مراد ٦٠٫٤٥
 ٭  يوسف فجري قالب الفجري الصايل 

٥٩٫٤٤

  مركز الرابية الثانوي نساء ـ األدبي

 ٭  ســــلوى فيحــــان ثامــــر العتيبي 
٦٩٫٩١

  مرمي خالد مرزوق عودة ٦٥٫٠٩ ٭
  منال عبداهللا مداد املطيري ٦٣٫٧٨ ٭

 ٭  هند عراك غالب رشــــيد املطيري 
٥٩٫١٩

  مركز الرابية الثانوي نساء ـ العلمي

 ٭  دالل انور احمد عبدالرسول القالف 
٦٢٫٠٩

 ٭  منيرة علي محمد رغيان العازمي 
٦٤٫٩٨

  مركز الصباح الثانوي رجال ـ األدبي

 ٭  حســــن مقطــــوف عجيل ســــاير 
٦٤٫٥٥

 ٭  خلف جهيم غــــزاي مقعيس عيد 
املطيري ٦١٫١٢

 ٭  سعود يحيى مهنا مبارك الرشيدي 
٦٢٫١٣

 ٭  عبداهللا ندا ساري محمد املطيري 
٦٣٫٢٣

 ٭  علــــي عبدالرحمــــن نايــــف نعمة 
٥٥٫٩٤

  غامن عادل عباس محمد ٦٥٫٥٣ ٭
 ٭  فهد حمود حوميد محمد املطيري 

٦٦٫٦٦
  فهد علي عواد علي ٥٥٫٤٤ ٭
  فهد يوسف علي خزعل ٦٤٫٩٢ ٭

 ٭  ماهــــر عجيل ســــنعوس فرحان 
٦٣٫٥٤

 ٭  نــــواف صالح ســــالم صالح علي 
٦٠٫٤٢

  مركز الصباح الثانوي رجال ـ العلمي

  سعد عاشور خلف عاشور ٥٠٫١٤ ٭

  مركز حواء بنت يزيد الثانوي نساء ـ 

األدبي

العنزي   ٭  فاطمة رمضــــان عبيــــد 
٦٩٫٨٨

  مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال 

ـ األدبي

  احمد صالح احمد ذياب ٥٦٫٩٤ ٭
  حمد عجيل ياسر جالي ٥٥٫٨٥ ٭

 ٭  سالم عيد سعود عبداهللا الشمري 
٦٤٫٢

  عبدالرزاق محمود املصري ٥٣٫٧٣ ٭
 ٭  علي حسني شــــهيل طلب حسني 

٥٦٫٦١
  فايز سعد عقاب الهاجري ٦٢٫٥١ ٭
  فهد صبيح هاشم حمود ٥٨٫٨٢ ٭

 ٭  محسن مزيد فالح مشعان الظفيري 
٥٢٫٩

 ٭  محمــــد احمد عبد احمد الشــــلبي 
٥٢٫٠٥

 ٭  محمد خالد مخلد جاســــم العنزي 
٦٢٫٣٤

 ٭  محمد رياض عبد حســــني حسن 
٦١٫٣٢

 ٭  مساعد جابر عبداهللا حسن محمد 
٥٦٫٦٨

 ٭  مشــــاري عدنان مشــــاري خلف 
٦٠٫٤٥

ادويـــده   ٭  ناجي مزيــــد عجــــــرم 
٦٢٫٧٣

  نواف حمد شعير ثامر ٥٦٫٥٨ ٭
 ٭  يوســــف عبداهللا احمــــد عبداهللا 

٥٩٫٥٦
 ٭  يوسف عناد حمزة فيحان الشمري 

٦٢٫٨٣

  الرتقة الثانوية للبنات ـ العلمي

 ٭  بشــــاير حمد صالــــح جابر املري 
٧٢٫٦١

  الرقة الثانوية للبنات ـ األدبي

 ٭  خلود محمد خالد عبداهللا الفيلكاوي 
٥٧٫٤

 ٭  فاطمة احمد محمد عبداهللا املطيري 
٥٨٫١٥

 ٭  فاطمة صالح بداح فرحان العجمي 
٦٠٫٨٧

  نور عيد سعود عطية ٦٠٫٠٧ ٭
 ٭  نورة محمد راشد عيد ابا الدعيات 

٦٤٫٠٩

  الرقة الثانوية للبنات ـ العلمي

 ٭  عهد فهد سعود شــــبيب السهلي 
٦٠٫١

  الصباحية الثانوية للبنات

 ٭  الدانة مصلط عبداهللا فالح راشد 
٦٧٫٧٦

 أجيال المستقبل األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ األدبي

  سالم علي جابر سالم ٥٧٫٩٩ ٭
  نواف ثميل خميس عبيد ٥٨٫٥٣ ٭

  االخالص األهلية الثانوية للبنات ـ 

المشتركة ـ القسم األدبي

  حترير جراح خالد دخيل ٩٥٫٠٥ ٭

  االخالص األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ العلمي

 ٭  محمــــود رائد محمـــــود عبداهللا 
٦٤٫٦١

  األكاديمية الكويتية العربية األهلية 

الثانوية للبنات ـ األدبي

 ٭  ضحى ضحــــوي محمــــد عايض 
اجلسار ٥٩٫٥٢

 ٭  هيلــــدا مهدي احمد شــــفيق احمد 
حسني ٦٠٫٨٥

  التميز النموذجية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ األدبي

 ٭  احمد ربيع ابراهيم محمد الربيعة 
٦٧٫٨

 ٭  خالد متعب الفــــي خالد املطيري 
٦٢٫٠٤

 ٭  سلطان ســــعيد ســــلطان سعيد 
٥٨٫٤٩

 ٭  فهد محمد عبدالرحمن عبداللطيف 
السماعيل ٦٩٫٨١

 ٭  مبارك عبداهللا علي محمد القنور 
٦٧٫٨١

 ٭  ناصر عبــــداهللا فهد محمد الغنام 
٦٢٫٨٩

  التوحيد اإلسالمية األهلية الثانوية للبنات 

ـ المشتركة ـ األدبي

 ٭  ليلــــى خالــــد محمــــود ابراهيــــم 
عبداخلالق ٦٢٫٨١

  التوحيد اإلسالمية األهلية الثانوية للبنات 

ـ المشتركة ـ العلمي

 ٭  ياسمني انور عبدالوهاب عبدالرحيم 
عمر ٦٦٫٥٧

  الجميل األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ العلمي

  باسم اشرف رأفت محمد ٥٩٫٥٩ ٭
 ٭  حسام ســــمير فايز صالح خليل 

٦٩٫٣
  علي حيدر يوسف ٦٢٫٥٧ ٭
  عمر أمين أبو لطيف ٥٩٫٢٧ ٭

 ٭  يوسف احمد محمد لشتقاني بور 
٥٨٫٩٤

  الجهراء األهلية الثانوية للبنات ـ 

المشتركة ـ العلمي

  غدير كثير صالح مانغ ٦٧٫٩٤ ٭

  السيف األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ األدبي

 ٭  ســــاري فتحي ابراهيم الصعيدي 
٥٨٫٥٢

  الشاهين األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ العلمي

 ٭  بدر مازن فؤاد محمود احلاج عباس 
٦٠٫٤١

  عاصم فؤاد املريري ٦٣٫٥٨ ٭
  عبداهللا احمد عبداهللا ازموز ٣٫١٥ ٭
  فيصل ناهض اسعيد عابد ٥٧٫١٨ ٭

 ٭  مؤيد جمال محمود اسعد عصفور 
٥٩٫٢٤

  هشام سيد محمد مصطفى ٦٥٫٨٥ ٭

  الفجر الجديد األهلية الثانوية للبنين ـ 

األدبي

 ٭  حســــن صالــــح عبــــاس بوصفر 
٥٩٫٧٣

  راضي فالح راضي ٦٠٫٠٣ ٭
  عبداهللا فرحان السليمان ٦٣٫٦٥ ٭

  الفجر الجديد األهلية الثانوية للبنين ـ 

العلمي

 ٭  عبدالعزيز راشــــد رشيد الرشدان 
٦٤٫٣٧

  القبس األهلية الثانوية للبنات ـ 

المشتركة ـ األدبي

 ٭  بتول علي قاســــم زيــــن الطفيلي 
٦١٫٠٢

 ٭  حنــــان ماجــــد محمد عبدالســــيد 
٦٤٫١٦

 ٭  مرمي صبحــــي ســــعداهللا غريب 
٧٢٫٣١

  القبس األهلية الثانوية للبنات ـ 

المشتركة ـ العلمي

  بتول حسني بزي ٥٧٫٦٩ ٭

  القبس األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ األدبي

 ٭  ابانــــوب صبري حبيــــب بولس 
٥٦٫٣٩

 ٭  احمــــد ابراهيم محمــــد علي حامد 
٥٥٫٤٩

  احمد متيم محمود نابلسي ٦٢٫٩٨ ٭
القيشــــاوي   ٭  احمد عبداهللا جمال 

٥٦٫١
 ٭  احمــــد ماهر ابراهيم علي ســــليم 

٦١٫٨٢
  بالل ابراهيم محمد منر ٦٠٫٩٩ ٭
  حمد كامل عبوديان ٦٥٫٥٤ ٭

 ٭  خالد عصام لطفــــي عبدالرحمن 
حسن ٦٢٫١٨

 ٭  خالد يوســــف عبداحلي يوســــف 
٥٨٫٩١

 ٭  رامي علي حســــن عارف بشاشي 
٥٦٫١٦

 ٭  عبدالرحمــــن محمد عواد ســــبع 
٦٠٫٠٣

 ٭  عثمان عبداخلالق عبداهللا موسى 
٧٢٫٨٩

ابراهيم   ٭  عمر تيسير خليل محمد 
عطيه ٥٨٫٦٨

  محمد احمد حسن عطوي ٦٥٫٧١ ٭

 ٭  محمود داود احمد سلمان ابوعيده 
٦٠٫٨٤

 ٭  محمود عدنان محمد محمد العاصي 
٥٦٫٦٥

  القبس األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ العلمي

 ٭  علي حقي اســــماعيل عبداللطيف 
٥٩٫٤٢

  فهد احمد عبد العتر ٥٨٫٣٦ ٭
النبواني   ٭  مجد شفيق اســــماعيل 

٩٤٫٤١

  الكويت األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ األدبي

  باسل محمد سلطان عبيد ٦٧٫٧٨ ٭
  بدر مبارك العبد ٦٨٫١٦ ٭

 ٭  جابــــر عجيل ســــنعوس فرحان 
٦١٫٤٢

  جراح فليح حسن مجبل ٦٣٫٥٢ ٭
 ٭  جمال ماهر محمد احلاج حســــن 

٦١٫٧٦
  حسني دخيل قاسم لفتة ٦٣٫٥٦ ٭
  عامر علي عامر منشد ٦١٫٨٦ ٭

 ٭  علي صباح شناوه مريهم العنزي 
٦٥٫٣٦

  فهد جميل جابر سلطان ٦٣٫٧٤ ٭
 ٭  محمد عبداحلميد سليمان ابراهيم 

٦٤٫٢٦
 ٭  مســــاعد عبدالعزيز دحــــام غالي 

طارش ٦٨٫٤٢
  يوسف كامل شنان جابر ٦٢٫٨٦ ٭

  الكويت األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ العلمي

  عماد سعد كمال فلتيوس ٦١٫٢٦ ٭
 ٭  عمرو عبدالرحمن محمود بهنس 

٦٤٫٨١
 ٭  محمد عبدالرحمن ســــعيد عوض 

ناجي ٦٨٫٧٤
  محمد عبداهللا محمد سالم ٥٨٫٥٩ ٭

  المعرفة النموذجية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ األدبي

 ٭  صقر محمــــد جاســــم الطويرش 
٦٧٫٩٣

 ٭  طارق نزال مجبل عكشان العازمي 
٦٩٫٠٧

 ٭  عبدالرحمن عايض محمد الرشيدي 
٦٦٫١٩

 ٭  فهد مبارك عبداهللا ملحم العجمي 
٦٩٫٥٤

 ٭  فهــــد ناصر بداح علــــي الهاجري 
٦٣٫٨١

  المنصور األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ األدبي

ابراهيم   ٭  اســــالم ســــعيد محمــــد 
٦٠٫٠٣

 ٭  جاسم طه محيسن احملمد امللحم 
٦٤٫٨٢

  حمد طاهر صخي ناصر ٥٧٫٠٩ ٭
 ٭  خالد محمد عيــــد محمد املطيري 

٦٠٫٢٦
 ٭  ضاري حميد مسير عبداهللا الشمري 

٥٩٫٣٤
 ٭  عبدالرحمن يحيى جابر الصالح 

٥٨٫٦٨
 ٭  عبدالرزاق ابراهيم عبدالقادر جاسم 

بن جمعة ٥٦٫٤٢
 ٭  عبدالعزيــــز عيســــى عبــــداهللا 

عبدالرحمن املعييف ٥٩٫٤
 ٭  عبدالفتاح محمــــد محمود محمد 

حسني ٥٩٫٩٦
 ٭  عبداهللا خالد خلوي شريد املطيري 

٥٧٫٦٤
البلوشــــي   ٭  عبداهللا محمــــد علي 

٦٠٫٩٥
 ٭  فهد عليان عايض عماش الرشيدي 

٦٣٫٢٤

  المنصور األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ العلمي

 ٭  ســــعد ربيع ســــالم فرج اليحيى 
٥٧٫٩٨

 ٭  ســــمير احمد قاســــم عبدالرحمن 
٦٢٫٨٣

  شاكر سهيل محمد شاكر ٦٤٫٧١ ٭
 ٭  عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسني 

ابراهيم ٦٥٫٣٤
  ماجد صياح خليفه زايد ٦١٫٤ ٭

 ٭  نادر سلطان محمد سعد عبداهللا 
القحطاني ٥٨٫٦٤

  النجاة األهلية الثانوية للبنات ـ 

المشتركة ـ األدبي

 ٭  الشــــيماء محمد محمود عبداحلي 
عبدالواحد ٦٣٫٢٩

  مروة مصطفى كامل محمد ٦٢٫٨٨ ٭

  النجاة األهلية الثانوية للبنات المشتركة 

ـ العلمي

الســــيد فتيح  السيد   ٭  سلســــبيال 
٨٦٫٦٩

  النجاة األهلية الثانوية للبنين ـ األدبي

 ٭  احمد ريــــاض بكــــري احلكواتي 
٦٠٫٣١

 ٭  محمد عالء الدين محمد كامل محمد 
صيام ٦٠٫٢٥

  النجاة األهلية الثانوية للبنين ـ العلمي

 ٭  خالد حامد محمد مال حسني التركيت 
٦٨٫٦١

  عبداهللا عادل احمد حسن ٦٤٫٠٤ ٭
ابواجلبني   ٭  عبداهللا محمد نعيــــم 

٦١٫٣٧
 ٭  محمد كمال هاشم احمد عبداملقصود 

٩١٫٦٩

  النور األهلية الثانوية للبنين ـ المشتركة 

ـ األدبي

 ٭  جابر ســــعد صالــــح ناصر محمد 
اخلنة ٦٤٫٧٢

  الهدى األهلية الثانوية للبنات ـ 

المشتركة ـ األدبي

 ٭  انوار احمد ســــالم احمد الشمري 
٦١٫٥٩

 ٭  انــــوار فهــــد شــــريده املطيــــري 
٦٠٫٦٣

 ٭  شــــهد عبداحلكيم فالــــح عبداهللا 
الهنيدي ٦٠٫٨٤

 ٭  مي محمــــد شــــكــبان املطـــيري 
٥٩٫٨٨

  الوطنية األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ العلمي

 ٭  احمد هاني هاشــــم احمد التوتي 
٦٣٫٦

  عالء قابل توفيق عالونه ٧٢٫٤٧ ٭
  علي زياد سلمان صالح ٦٥٫٦٥ ٭
  علي يوسف ديب السيد ٦٧٫٨٨ ٭
  محمد الهيثم قلوش ٧٢٫٠٤ ٭

 ٭  محمد صالــــح محـــمــــد حمـــيد 
٦٤٫٣٦

 ٭  موسى هاشــــم زاهي عبدالعزيز 
٦٤٫١٢

  أم القرى األهلية الثانوية للبنات ـ 

المشتركة ـ األدبي

  هنادي اسود عزو املوسـى ٦٦٫٤٦ ٭

  جوهرة الصالح األهلية الثانوية للبنات ـ 

المشتركة ـ العلمي

  مي جزاع طريد مناع ٦١٫٧٦ ٭

  جوهرة الصالح األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ األدبي

 ٭  احمد جدعان محمد احمد العنزي 
٥٦٫٦١

 ٭  اســــامة ســــالم حميد الســــلطان 
٦٦٫٢١

 ٭  عبدالعزيــــز عبدالرحمن عبداهللا 
عجيمي ٥٦٫٥

 ٭  عبدالعزيــــز فالــــح ســــعود فالح 
٦٥٫٩٧

 ٭  عبدالعزيز هواش ذيبان شــــباط 
٦٠٫١٢

 ٭  عبداللطيف عليوي قريطيع خالد 
٦٣٫٤

 ٭  فايز محمد حسني سعيد العنزي 
٥٨٫٨٥

 ٭  فهد ســــعد طوالة صالح الشمري 
٦٣٫٠٦

 ٭  يوسف صياح عقاب محمد الفضلي 
٥٩٫٢

  جوهرة الصالح األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ العلمي

 ٭  احمد شــــهاب بســــيس السالمة 
٦٠٫٨٣

 ٭  ســــالم محســــن حمود العبداهللا 
٦٤٫٥١

  فايز عبيد خلف عوض ٥٩٫٣٧ ٭
 ٭  مبارك ابراهيم خلف عبداهللا العنزي 

٦٠٫٠١

  خليفة الجري األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ األدبي

 ٭  احمد ابراهيــــم احمد محمد طاهر 
٥٩٫٦٦

 ٭  احمد جــــالل لفتة رحيــــم احلداد 
٥٨٫٢٩

 ٭  احمد صالح عناد جابر الشــــمري 
٦٣٫٥٦

 ٭  احمــــد كــــرمي عبدالزهــــرة خلف 
٦٠٫٠٩

 ٭  ابراهيــــم عبداهللا ســــالم مســــير 
٦٤٫٠٣

 ٭  بــــدر علوان جابر مرعي عيســــى 
٦٢٫٦٧

  حسني هايل احمد البدوي ٦١٫٩ ٭
  حمد ممدوح منيف فهد ٦٣٫٠١ ٭

 ٭  خالد ثامر يوســــف علي املشاري 
٥٨٫٧٤

 ٭  خالد جمعة عبدالرســــول مبارك 
٥٩٫٢٨

  سعد فالح مبارك الفندي ٥٩٫٤٨ ٭
 ٭  سعود مبارك سعود مبارك السبيعي 

٦٠٫٩٣
 ٭  شاكر شوقي شــــاكر حسني علي 

٥٩٫٩
  طالل حمد خلف سالم ٦٢٫٦٥ ٭

 ٭  طالل مزيد عودة راشــــد العنزي 
٦٣٫٠٧

 ٭  عبدالرحمن حسني مهلهل جاسر 
الشريفي ٦٠٫٨٤

 ٭  عبدالرحمن صالح محمد يوسف 
احلداد ٥٧٫٤٧

 ٭  عبداهللا محمد ماجد جرمان املطيري 
٥٧٫٨٨

العنزي   ٭  عذبي عادل محمد مدعث 
٥٦٫٦٦

 ٭  فهد مزهر حاكــــم خليفة العنزي 
٥٨٫٩٥

 ٭  محمد بــــادي محمد بادي العتيبي 
٦١٫٦٧

 ٭  محمد بندر صقير محسن رشاش 
املطيري ٥٩٫١٦

 ٭  محمد ناصر محمد هادي العجمي 
٦٣٫٧٥

 ٭  محمــــود ســــالم عبداخلالق جابر 
النجار ٥٨٫٥٢

 ٭  يوسف غامن حســــني علي خضر 
٥٨٫٥٦

  خليفة الجري النموذجية الثانوية للبنين 

ـ المشتركة ـ األدبي

 ٭  سعد سعود مرزوق نوار العتيبي 
٥٧٫٩٢

 ٭  سعد محمد ســــطام فهاد العزمي 
٥٨٫٧٣

 ٭  عبداهللا حمد عبداهللا حمد العجمي 
٦١٫٤

 ٭  عبداهللا فالح ضيدان حربي الهاجري 
٥٩٫٦١

 ٭  عيسى مبارك سعد مطلق احلضيري 
٦١٫٤٢

 ٭  فهد خالد هجــــاج محمد العجمي 
٦٢٫٧١

 ٭  فيصــــل مناحي زيد علي العتيبي 
٦٠٫٣٢

 ٭  محمد بتال عبداهللا نيال العتيبي 
٦٠٫٣٩

  ناصر نواف ناصر منير ٦٠٫٩٨ ٭
 ٭  يوســــف ســــالم مجبــــل رجعان 

الغريفافي ٦٠٫٣٧

 ٭  يوسف سعيد مجبل سعيد العازمي 
٦١٫٣٩

 ٭  يوسف علي ناشئ قناص الفجي 
٦٠٫٩

  فجر الصباح الثانوية للبنات ـ المشتركة 

ـ العلمي

 ٭  دانــــة ابراهيم فالــــح محمد براك 
العنزي ٦٧٫٩٤

  رود انس املنجد ٦٩٫٨٥ ٭

  محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ األدبي

العنزي   ٭  ابراهيم هادي فهد محمد 
٦٨٫٩٥

الزعال   ٭  احمد مشــــعان غضــــوي 
٦١٫٧٧

 ٭  تركي محمد بريك سليمان العتيبي 
٦٥٫٤٦

 ٭  حسني ظاهر قاطع عبيد الشمري 
٦٠٫١٨

 ٭  طــــارق ضاحــــي راضي شــــنداخ 
٥٤٫٨٨

 ٭  عبــــداهللا محمــــد عبيــــد عبداهللا 
٥٨٫٢٣

 ٭  عبداهللا مصلح هليل علي العنزي 
٦٠٫٩٩

  محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ العلمي

  خالد جمال احلريري ٥٧٫٨ ٭
  خالد جمال حموطة ٦٤٫٠٧ ٭

  مشاعل الجهراء األهلية الثانوية للبنات 

(٢) ـ المشتركة ـ العلمي

  أمل جاهل عيسى العنزي ٦٩٫١٢ ٭
  نورة هالل مطر مجبل ٧٠٫٣٩ ٭

  مشاعل الجهراء األهلية الثانوية للبنات ـ 

المشتركة ـ األدبي

 ٭  اميان علي صيــــاح فاضل دوخي 
٦٥٫٤١

 ٭  علياء عبداهللا مطر محمد خليف 
٦١٫٠١

 ٭  غدير طلب سليمان ظاهر الشمري 
٦٩٫٩٦

 ٭  فاطمة سالم عماش عماش احلربي 
٦٦٫٠٢

 ٭  مشــــاعل شــــيحان نايــــف مفرح 
٦٥٫٧٣

  مشاعل الجهراء األهلية الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ األدبي

 ٭  بدر زيد معاشــــي عوض العنزي 
٦١٫٢٣

  سعد نايف فالح احلربي ٥٨٫٨٦ ٭
 ٭  عبداهللا عبدالكرمي مطشــــر دايش 

٥٩٫٠١
  فهد عرمش سمير مهوس ٦٦٫٤٥ ٭

  احمد البشر الرومي الثانوية للبنين ـ 

األدبي

 ٭  حمد نوح ســــلمان احمد بوحمد 
٦٤٫٦٨

  أحمد البشر الرومي الثانوية للبنين ـ 

العلمي

 ٭  حيدر ناصر شعاب حسني شهاب 
٦٧٫٦٥

 ٭  طالل زياد محمد راشــــد الغيص 
٧٠٫٣٦

 ٭  مصطفــــى عبداهللا جــــواد حيدر 
عبداهللا الرشيد ٨٣٫٥١

  احمد مشاري العدواني الثانوية للبنين ـ 

المشتركة ـ األدبي

 ٭  محمد عادل محمد سالم الفيلكاوي 
٧٢٫٦٥

  األصمعي الثانوية للبنين ـ األدبي

 ٭  خالــــد وليــــد علي هــــزمي الهزمي 
٦٢٫٥٨

  الجزائر الثانوية للبنات ـ األدبي

 ٭  انوار علي ســــلطان محمد يونس 
احلمادي ٥٩٫٣٩

 ٭  ســــارة عبداهللا احمــــد علي احمد 
٦٣٫٥٢

 ٭  ســــمر بدر ناصر عثمان العثمان 
٦٧٫٧٧

ابراهيم   ٭  شريفة محمد عبدالعزيز 
العيسى ٦٢٫٩٩

  شيخة عبدالعزيز املويل ٧٥٫٦٨ ٭

  الدوحة الثانوية للبنات ـ األدبي

  عائشة سعود الصليلي ٦٨٫٩٤ ٭

  الدوحة الثانوية للبنات ـ العلمي

 ٭  حترير فهد جبــــار مطلق مجيدل 
الصلبي ٧٥٫٩٩

  الروضة الثانوية للبنات ـ األدبي

 ٭  رمي حسن عبدالرسول علي بوعباس 
٦٤٫٣٣

  الروضة الثانوية للبنات ـ العلمي

 ٭  هنوف خالد احمد ســــعد عبداهللا 
العبيد ٧٢٫١٢

  العصماء بنت الحارث الثانوية للبنات 

ـ العلمي

 ٭  امنة عيســــى حسني غلوم حسني 
علي الفيلكاوي ٧٢٫١٢

  المنصورية الثانوية للبنات ـ العلمي

 ٭  رجاء عبداللطيف قاســــم حســــن 
بولند ٦٧٫٥٥

  اليرموك للبنات الثانوية للبنات ـ العلمي

 ٭  نيران ســــالم كاظم ســــالم عثمان 
٧٢٫٦٨

  بيبي السالم الثانوية للبنات ـ األدبي

  مروة خالد غامن بوراشد ٦٧٫٤٦ ٭

  بيبي السالم الثانوية للبنات ـ العلمي

 ٭  فاطمــــة مصطفى حمــــزة عابدي 




