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الكندري: 50.4% نسبة النجاح في المعهد الديني وتوزيع الشهادات السبت

قرطبة/ حكومي - بنين
أبو بكر غي 82.5 ٭

 ٭أحم���د أمین محم���ود البهجي 
81.4

العوضي   ٭أحمد حس���ن احمد 
74.5

الریش   ٭أحمد حم���د مندی���ل 
75.2

 ٭أحمد شوقي عبداهلل الفیلكاوي 
76

العامر   ٭أحمد صال���ح احم���د 
77.8

 ٭أحم���د عدنان حمد الفارس���ي 
76.8

 ٭أیوب زی���دان خلیف الذایدي 
77.4

إسماعیل موسى 94 ٭
 ٭إس���ماعیل ج���اد اهلل مروثا 

94.7
 ٭إسماعیل مرزوق ناصر عبداهلل 

90.9
البداح   ٭بدر اس���امة س���لمان 

84.3
 ٭بدر س���میر حسن محفوظ با 

عیسي 77.6
جابر علي جابر النعمة 78.8 ٭
حمود سعید حمد 94.1 ٭
زاهد اكبر خان 82 ٭

 ٭س���عد حزام محمد الدوسري 
67.6

الشایع   ٭سعود خالد س���عود 
72.5

شاكر اهلل اورانكان جمعة 88 ٭
الدین باهاري تامود   ٭ش���مس 

92.2
 ٭ضاري ش���ریان ضاحي مطر 

اللوغاني 69.7
طه یحیى عبدالرحمن 92 ٭

العرمیان   ٭عامر س���عد محمد 
72.2

 ٭عبدالرحم���ن سنوس���ي عبد 
الستار علي 88.7

 ٭عبدالرحم���ن عثم���ان محمد 
اخلمیس 88.7

 ٭عبدالرحمن محمد عبد الرزاق 
الدعي 78.8

 ٭عبد العزیز عادل جاسم الدمخي 
82.1

 ٭عب���د العزیز منص���ور ذعار 
العتیبي 87.1

عبداهلل لو 87.4 ٭
عبداهلل خالد غامن الغامن 81.6 ٭

 ٭عبداهلل خالد مصطفى الكندري 
76.5

 ٭عب���داهلل رائد محمد احلزمیي 
81.4

 ٭عبداهلل س���الم حمید العنزي 
77.5

 ٭عبداهلل سالم مطلق السنافي 
80.7

 ٭عبداهلل سلمان احمد السعید 
84.3

 ٭عبداهلل ع���ادل عبداهلل كامل 
الروقي 77

 ٭عبداهلل علي عبداهلل الدمخي 
79.9

 ٭عبداهلل فیصل سالم املطیري 
75.5

الركلة   ٭عبداهلل مبارك عوض 
78.2

 ٭عبداهلل مهدي محمد العجمي 
81

 ٭عبداهلل یوسف عبداهلل املضحي 
79.5

 ٭عبداحملسن عیس���ى سلیمان 
العتال 78.6

 ٭عبداحملسن فهد علي الصقعبي 
89

 ٭عبداحملس���ن مبارك عبداهلل 
الشعالن 81.2

الوهاب مب���ارك عبداهلل   ٭عبد 
الشعالن 78

 ٭عب���د الوهاب مرش���د ذوقان 
الشمري 79.1

العنزي   ٭عثمان راش���د ثن���ي 
70.8

 ٭عل���ي خال���د علي الس���بیعي 
68.7

 ٭علي عبد العزیز علي السلطان 
89.1

 ٭عل���ي عب����د اللطی����ف عل�ي 
اجلس�ار 81

 ٭عل���ي ناصر صال���ح العتیق 
71.3

املاجد  ابراهی���م   ٭عمر خلی���ل 
87.5

الدمخي   ٭عمر عبداهلل محم���د 
85.3

عمر محمد سالم الشطي 70.8 ٭
عمر نزار حسن امنی 82 ٭

 ٭عیس���ي زیاد عبداهلل الراشد 
87.8

عیسي ولید عیسى العود 96 ٭
العجمي   ٭فالح ش���الح فال���ح 

74.6
قادر اسماعیل بدماص 86.5 ٭
مبارك عثمان 80.1 ٭

 ٭محس���ینو داوود میس���ونا 
80.4

 ٭محمد جاس���م محمد عبداهلل 
63
محمد جده داود 88.8 ٭

االم���نی محمد ذكي   ٭محمد ذو 
93.3

محمد رضوان بن جمیل 90 ٭
 ٭محمد سیف صعفق اخلشاب 

74.5
 ٭محمد شیراز اسلم محمد اسلم 

81
محمد عارف نذیر 77.5 ٭

 ٭محمد عبداهلل عیس���ى العود 
78.8

محمد عمر دوهو 88.2 ٭
 ٭محمد فدان مس���لط املطیري 

84.7
 ٭محم���د فهاد ناص���ر العجمي 

76.5
 ٭محمد ن���واف محمد الس���الم 

80.2
محمدو جانق سي 81.6 ٭

 ٭مزم���ل داغس���داس كالالغان 
95.8

 ٭معاذ س���عد محمد الغضوري 
68.3

منیر سعود خمیس 97 ٭
هشام ماتومال سید 80.9 ٭

 ٭یعقوب نبی���ل محمد یعقوب 
84.8

 ٭یوسف جاسم محمد العییناتي 
75.2

بنات
 ٭أروى أحمد عبدالرحمن یوسف 

الكوس 91.7
ادجواكي كفیله سمنو 84.7 ٭

 ٭اروى س���عود محمد عبداهلل 
الربیعة 92.6

 ٭اس���ماء مش���عل عبداهلل علي 
عطاهلل 88

 ٭اسیا بدر فالح خلیفة العازمي 
78.7

 ٭اس���یل خالد یوسف سلیمان 
بوغیث 70.8

 ٭افنان باس���ل بن علي صالح 
بوناقة 81.6

عبدالوه���اب  داوود   ٭االء 
العسعوسي 96.6

 ٭اجلازي حمد زید حمد الفالح 
82.8

 ٭امینة أحمد علي عمران العمران 
82.8

 ٭امینة عبدالعزیز سعود فریج 
الفریج 87.2

 ٭أنف���ال خالد س���لطان محمد 
السلطان 90.7

ایداتو صالو 72.9 ٭
 ٭بشرى عبدالعزیز سعود ناصر 

العازمي 67
 ٭بلقیس حسن اسماعیل الكندري 

82.6
تشنی لیتشون 83 ٭

 ٭ثمین���ة رؤوف عبدال���رؤوف 
93.8

حبیباتو اولى مدثر 81.8 ٭
 ٭حصة طالل محمد غامن جمران 

82.6
 ٭حفصة عبدالقادر سید عبداهلل 

سید أحمد الرفاعي 78.7
 ٭حننی عب���داهلل س���عید على 

73.4
خدي سي دیوب 75.2 ٭

 ٭خدیج���ة حام���د محمد حمود 
املجرب 82.8

 ٭رغد جاس���م دهش مس���اعد 

 ٭مرمی أحمد حسن فرج املطوطح 
78.4

 ٭م���رمی احم���د عبدالرحم���ن 
عبدالعزیز الشیحة 78.9

 ٭مرمی خالد مش���اري عبداهلل 
احلماد 79.7

مرمی علي خلف علي 76.7 ٭
 ٭م���رمی ولی���د خالد یوس���ف 

الشایجي 88.2
ل���وال   ٭معروف���ة أولواكی���م 

عبداللطیف یوسف 83.4
ممتازة محمد یوسف 75.8 ٭

 ٭منار سالم سیف محمد العتیقي 
71.4

 ٭منی���رة أحمد حم���ود مبارك 
اجلناعي 94.9

 ٭مها فاض���ل جابر عبدالرحمن 
املري 87.5

 ٭موضي عبداللطیف یوس���ف 
السویلم 71.1

 ٭موضي فراج مدعث س���عود 
العجمي 78.3

 ٭موضي حمود حمد حامد العلي 
80.7

 ٭نائلة طالل حمد محمد الشیخ 
أحمد الفارسي 88.7

ناصیرات راجي سعید 66.7 ٭
 ٭جنالء صباح مبارك الهاجري 

85.7
ندى یشیمي سیاسا 75.3 ٭

 ٭نسیبة عبدالعزیز احمد محمد 
العجیري 84.6

 ٭نه���ى عبدالعظی���م عبداجلید 
زغلول 90.4

اخلضاري 88.7
 ٭رمی خریص غازي ذیاب احلربي 

86.3
زینة منتظرة 86.6 ٭

 ٭س���ارة خالد حنون سلیمان 
السلطان 70.4

 ٭س���ارة عبدالهادي عبید علي 
املسعود 89.9

إبراهی���م محمد   ٭س���ارة فؤاد 
العوضي 90.5

 ٭سارة محمد حسن مسلم احلربي 
87.2

 ٭سارة محمد علي مرهون العبد 
الهادي 85.7

 ٭س���ارة محمد ناصر حس���ن 
االبراهیم 77.9

 ٭س���ندس بكر مش���اري خلف 
النعیمي 83.4

 ٭شریفة جاس���م محمد محري 
احملري 78.5

 ٭شیخة یوسف أحمد عبداهلل 
عبدالرحمن 84.2

 ٭صاحل���ة منی���ر إبراهیم علي 
االبراهیم 80.2

 ٭طیبة جمال سعد محمد اجلناع 
77.4

 ٭طیب���ة عبداخلال���ق یاس���نی 
االنصاري 93.6

 ٭عائشة سالم علي سعید مسلم 
74.5

 ٭عائش���ة عب���داهلل عبید علي 
املسعود 75.2

 ٭عائش���ة أن���ور عبداللطی���ف 
العبداللطیف الدعي 89.6

 ٭نور خال���د عبدالكرمی عثمان 
الدویسان 95.1

 ٭نورة خالد علي حسنی القطان 
92

 ٭ن���ورة طالل ناص���ر عبداهلل 
الروضان 82.1

 ٭نورة عمر عل���ي إبراهیم املال 
89.5

 ٭نورة محمد عبداهلل محمد أحمد 
الدخیل 89.3

 ٭نورة نبیل یوس���ف اسنافي 
الفالح 85.3

 ٭نوف راشد محمد فاضل املري 
67.9

 ٭هاج���ر خالد عثم���ان إبراهیم 
الفایز 89.7

 ٭هبة محمد شامان متیم املطیري 
76.5

 ٭هند ع���ادل جاس���م عبداهلل 
الدمخي 92

 ٭هی���ا محم���د أحم���د عبداهلل 
الدویسان 74.3

 ٭هی���ا مرجاح محم���د مرجاح 
املطیري 84.2

 ٭وضحة محمد حمود عبداهلل 
السبیعي 68.7

مراكز - بنين
 ٭حمد محمد س���عید السویدي 

78.9
 ٭عبد العزیز عبداهلل عبد القادر 

السرحان 70.7
محمد جابر بیومي سالم 81.4 ٭

 ٭ناص�����ر ودی�����د مب�����روك 

 ٭عائش���ة عبداهلل حمود ناشر 
العصیمي 71.5

 ٭عائشة منصور نصار منصور 
الدوسري 77.2

عالیة صالح سراجناني 72.3 ٭
 ٭عهود ناصر ناصر سلطان راشد 

بورسلي 68.7
 ٭غدیر محس���ن ناصر س���الم 

مجحود العجمي 79.9
 ٭فاطمة ش���افي س���الم محمد 

العجمي 77.4
 ٭فاطم���ة أحمد نص���ار محمد 

احلریتي 83.5
 ٭فاطمة بدر عبداهلل محمد شریف 

79.8
 ٭فاطمة داوود عبداهلل حس���ن 

عبدهلل الكندري 89.1
 ٭فاطمة عبدالعزیز جاسم محمد 

املسعد 95.4
 ٭فوزیة جمال حسنی علي الصانع 

88.5
 ٭فوزیة علي حمد راشد العجمي 

78.2
 ٭كفایة فوالس���اد عبدالرش���ید 

91.5
 ٭لطیفة مناحي ذعار مس���لط 

املطیري 68.9
 ٭لطیفة سامي شریف محمود 

العوضي 86.4
 ٭لطیفة فیصل فهد علي املنیر 

81
 ٭لولوة عبداهلل ناصر حس���ن 

االبراهیم 87.4
لیوز هنی 77.1 ٭

الدیحان��ي 71.4
 ٭نوح یوس���ف عبداهلل الربیع 

75.8

بنات
 ٭دعاء عازم قاسم عبدالرحمن 

78
سمر أحمد صادق 71.5 ٭

 ٭عزیزة نعم���ة خلیل اخلالدي 
88.4

 ٭نادیة عبد احلمید عبدالرحمن 
الیوسف 76.7

 ٭نوف عبداحلكیم فالح الهنیدي 
71.3

 ٭والء عازم قاس���م عبدالرحمن 
79.5

العاصمة - منازل - بنين
 ٭محمود ص���ادق محمد متولي 

74.5

بنات
 ٭س���ارة خالد مش���اري احلماد 

70.7
نبال عبد الرؤوف زاید 71.7 ٭

حولي - منازل - بنين
 ٭الس���ید محمد احمد شیخون 

78.6
 ٭محمد هیثم عبد الوهاب عثمان 

78.9

مبارك الكبير - منازل - بنين
العمر   ٭عمر عبداهلل یوس���ف 

77.8

فروانية / حكومي - بنات
الش���طي   ٭آمنة یوس���ف حمد 

95.5
 ٭أس���ماء س���عدي زید متعب 

اجلباري 76.8
 ٭أنف���ال عبداحملس���ن محم���د 

عبداحملسن الرویشد 72.1
 ٭الهنوف ناص���ر محمد صالح 

املهوس 83.9
 ٭امیان یوس���ف خال���د محمد 

املطیري 93.5
 ٭بدور زیاد عبدالرزاق جاس���م 

جاسر الصفران 88
 ٭دانة محمد عبداهلل ثقل املطیري 

84.6
 ٭رمی على صالح صقر القحطاني 

93.4
 ٭ش���یخة عیس���ى مزید مكني 

املطیري 78
 ٭طیبة س���عید تشنی داولیاجن 

96.6
 ٭عائش���ة محمد عل���ى مرزوق 

الهبیش 91.2
 ٭فاطمة ف���ؤاد عبدالعزیز على 

الفلیح 88.7
 ٭لول���وة خال���د ابراهیم محمد 

احلمیدي 90.4
 ٭مرمی حسن على ابراهیم سالم 

93
 ٭مها فالح طلیحان ماثل املطیري 

74.7
 ٭نوال تركي علي ناصر املطیري 

78.2
 ٭همس زیاد عبدالرزاق جاسم 

الصفران 76.1

مراكز - بنات
الرشیدي   ٭بدریة سماح ثعیل 

70.1
 ٭دالل جاس���ر عبی���د املطیري 

84.7
 ٭رمی عبدالرحمن محمد اجلمعة 

الدوسري 66.3
 ٭لطیف���ة عبد الك���رمی عبداهلل 

السعدون 69.8
 ٭مشاعل معاود عواد الرشیدي 

68.3
 ٭منیرة جاس���ر عبید املطیري 

82.7

العنزي   ٭هیفاء جاعد عطی���ة 
69.7

معهد اإليمان الشرعي/ خاص - بنين
 ٭ابراهی���م أحمد قطب حس���ام 

الدین 80.1
صالح محمد حسنی الفرج 65 ٭

 ٭عبدالرحمن عبد الشكور محمد 
74.6

 ٭عیس���ى عبدالقاسم محمد الل 
67.6

 ٭غالم سرور عبد الغفار موسى 
86.3

 ٭یوسف عتیق اهلل لعل محمد 
81.6

الفحيحيل/ حكومي - بنين
 ٭ابراهی���م فهید ماط���ر مبارك 

العازمي 64.1
 ٭احمد عب���داهلل علیان عایض 

الرشیدي 86.1
 ٭احمد یوس���ف م���رزوق بداي 

الضاوي 84.2
 ٭بن���در عبداهلل مطلق س���عید 

العازمي 70.5
 ٭حمد علي حمد محمد الهاجري 

86.7
ابراهیم   ٭حمود یوسف حمود 

السویلم 68.8
 ٭س���عود فالح س���عد املكمش 

العازمي 70.2
 ٭ص���ادق عبداهلل صادق محمد 

متولي 88.4
 ٭عبدالرحمن س���الم حمد جابر 

املري 75.9
 ٭عبدالرحمن موس���ى س���وید 

موسى الرشیدي 83.9
 ٭عبدالعزی���ز قبالن براك عواد 

العازمي 83.4
 ٭عب���داهلل حزام فهید حس���ن 

العجمي 87.5
 ٭عب���داهلل ظاهر صال���ح فالح 

الرشیدي 79.8
 ٭عب���داهلل عبدالعزیز عبدهلل 

راجح العتیبي 76.8
 ٭عبدالهادي مب���ارك فالح علي 

العجمي 73.8
 ٭عمر علي مبارك سالم العازمي 

78.4
 ٭فهد عید مداد سعد احلضیري 

العازمي 87.5
 ٭فه���د مفل���ح دهل���وس هادي 

الرشیدي 75.3
 ٭فیصل غامن ش���افي س���عود 

الدوسري 72.8
 ٭متع���ب ظاف���ر محم���د هادي 

العجمي 77.1
محمد عبداهلل احمد 77.7 ٭

 ٭محمد عبداهلل حس���ن حاجي 
فخري 69

 ٭محمد عبداهلل غلفیص ناجع 
العجمي 78.6

 ٭محمد عوض س���یف فرحان 
العازمي 70

 ٭محمد یوس���ف مس���لم حیدر 
الرشیدي 89.8

 ٭مسفر سالم حمد سالم العجمي 
74.9

 ٭ناصر فهد عب���داهلل احلداري 
املطیري 84.5

 ٭نای���ف عبدالهادي زیاد حباب 
احلربي 68.7

مراكز - بنين
 ٭حسنی عبداهلل حسن العتیبي 

71.7
 ٭س���الم خالد محم���د العجمي 

80.8
سالم محمد حمد العجمي 75 ٭

العجمي   ٭سعد راش���د س���عد 
82.2

 ٭ع���ادل طالل عادل الدس���وقي 
73.5

مريم بندق
أعلن وكيل وزارة التربية املس�اعد للتعليم النوعي محمد 
الكن�دري نتائج الصف الرابع الثانوي للمعهد الديني عن العام 
الدراسي 2010/2009، مشيرا الى ان عدد املتقدمني لالختبار 

بلغ 669 طالبا وطالبة.
واشار الكندري خالل اعالن نتائج الصف الرابع الثانوي بحضور 
وكيل وزارة التربية متاضر السديراوي ومدير ادارة التعليم الديني 
حمود بن ثاني الى ان نسبة النجاح للطالب الكويتيني في جميع 
املناطق بلغت 69.7% ونسبة جناح غير الكويتيني بلغت %50.3 
حيث كان االجمالي العام للنجاح 50.4%، مبينا ان هذه النسبة 
سترتفع بعد اداء طالب الدور الثاني الختباراتهم والذين كان 
عددهم 342 طالبا وطالبة. واوضح الكندري ان توزيع الشهادات 
على الطالب سيبدأ غدا السبت في مقر ادارة التعليم الديني في 
منطقة العديلية، مشيدا جلهود العاملني واجلنود املجهولني 
الذين عملوا حتى الساعة الثانية من صباح امس الظهار النتيجة 

بأسرع وقت ممكن، مهنئا اولياء األمور والطالب على هذه النتيجة 
والتي انبثقت من تضافر جهودهم، مشيرا الى ان العام الدراسي 
املاضي كان ناجحا بتضافر اجلهود بني جميع قطاعات الوزارة 
املختلف�ة، مؤكدا على دور الهيئت�ني التعليمية واإلدارية في 
املدارس املختلفة. وأكد الكندري ان التعليم الديني يعد ركيزة 
اساس�ية من ركائز التعليم التي اجنحت هذا العام الدراسي، 
مثمنا دور وسائل اإلعالم في تغطية احداث العام الدراسي قائال 
»الصحافة هي الش�عاع والنبراس الذي نسير معه طوال العام 
الدراسي خلدمة ابنائنا«، الفتا الى ان نتائج الصف الثاني عشر 
املوحد ستعلنها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود الساعة السابعة من مساء اليوم اجلمعة وستظهر على 

املوقع االلكتروني مبجرد اعالنها.
ومن جانبه اشاد مدير ادارة التعليم الديني حمود بن ثاني 
بجهود العاملني على اظهار النتيجة بأسرع وقت ممكن، متمنيا 

عاما دراسيا جديدا وموفقا للطالب، وفيما يلي األسماء:

669 طالبًا وطالبة تقدموا لالختبارات

)اسامة البطراوي( متاضر السديراوي ومحمد الكندري خالل اعالن نتائج الناجحني في املعهد الديني

أسماء العشرين األوائل
النسبةالمجموعالمدرسةالجنسيةاالسم

446.0097.0معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بننیتنزانيمنیر سعود خمیس

444.5096.6معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتكویتيآالء داوود عبدالوهاب العسعوسي

444.5096.6معهد دیني فروانیة / ثانوي دیني � حكومي � بناتالصنی الشعبیةطیبة سعید تشنی داولیاجن

441.5096.0معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بننیكویتيعیسى ولید عیسى العود

440.5095.8معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بننیفلبینيمزمل داغسداس كالالغان

439.5095.5معهد دیني فروانیة / ثانوي دیني � حكومي � بناتكویتيآمنة یوسف حمد الشطي

439.0095.4معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتكویتيفاطمة عبدالعزیز جاسم محمد املسعد

437.5095.1معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتكویتينور خالد عبدالكرمی عثمان الدویسان

436.5094.9معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتكویتيمنیرة احمد حمود مبارك اجلناعي

435.5094.7معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بننیاوغندياسماعیل جاد اهلل مروثا

434.5094.5معهد دیني االحمدي/ ثانوي دیني � منازل � بننیافغانستانيابراهیم محمد بورجان

433.0094.1معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بننیتنزانيحمود سعید حمد

432.5094.0معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بننیباكستانيإسماعیل موسى

431.5093.8معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتباكستانيثمینة رؤوف عبدالرؤوف

430.5093.6معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتكویتيطیبة عبداخلالق یاسنی االنصارى

430.0093.5معهد دیني فروانیة / ثانوي دیني � حكومي � بناتكویتيامیان یوسف خالد محمد املطیري

429.5093.4معهد دیني فروانیة / ثانوي دیني � حكومي � بناتكویتيرمی على صالح صقر القحطاني

429.0093.3معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بننیمالیزيمحمد ذو االمنی محمد ذكي

428.0093.0معهد دیني فروانیة / ثانوي دیني � حكومي � بناتكویتيمرمی حسن على ابراهیم سالم

426.0092.0معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتكویتياروى سعود محمد عبداهلل الربیعة

أسماء العشرين األوائل الكويتيين
النسبةالمجموعالمدرسةاالسم

444.5096.6معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتآالء داوود عبدالوهاب العسعوسي

441.5096.0معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بننیعیسي ولید عیسى العود

439.5095.5معهد دیني فروانیة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتآمنة یوسف حمد الشطي

439.0095.4معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتفاطمة عبدالعزیز جاسم محمد املسعد 

437.5095.1معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتنور خالد عبدالكرمی عثمان الدویسان

436.5094.9معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتمنیرة أحمد حمود مبارك اجلناعي

430.5093.6معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتطیبة عبداخلالق یاسنی االنصاري

430.0093.5معهد دیني فروانیة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتامیان یوسف خالد محمد املطیري

429.5093.4معهد دیني فروانیة/ ثانوي دیني � حكومي � بناترمی على صالح صقر القحطاني

428.0093.0معهد دیني فروانیة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتمرمی حسن على ابراهیم سالم

426.0092.6معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتاروى سعود محمد عبداهلل الربیعة

423.0092.0معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتنورة خالد علي حسنی القطان

423.0092.0معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتهند عادل جاسم عبدهلل الدمخي

422.0091.7معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتأروى احمد عبدالرحمن یوسف الكوس

419.5091.2معهد دیني فروانیة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتعائشة محمد علي مرزوق الهبیش

418.0090.9معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بننیاسماعیل مرزوق ناصر عبداهلل

417.0090.7معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتانفال خالد سلطان محمد السلطان

416.5090.5معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتسارة فؤاد ابراهیم محمد العوضي

416.0090.4معهد دیني فروانیة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتلولوة خالد ابراهیم محمد احلمیدي

413.5089.9معهد دیني قرطبة/ ثانوي دیني � حكومي � بناتسارة عبدالهادي عبید علي املسعود

البقية ص5

مجموعة سامسونايت  تطلق كوزمواليت – أقوى وأخف احلقائب
أطلق�������ت مجم���وع���ة 
الش���ركة  سامس���ونايت - 
ف���ي حلول  الرائ���دة عامليًا 
الس���فر – مجموعة حقائب 
كوزموالي���ت الت���ي طامل���ا 
انتظرها املستهلك الكويتي. 
تتمي���ز حقائب كوزمواليت 
اجلديدة بخفة وزنها وقوتها 
ومتانتها ُمحدثة بذلك ثورة 
إبداعية في س���وق صناعة 

حقائ���ب الس���فر في منطقة الش���رق 
األوس���ط. جتمع حقائب كوزمواليت 
اجلديدة بني القوة واملتانة واخلفة مع 
احلفاظ على رونق التصميم احلديث 
أنحاء  املميزين في جميع  للمسافرين 
منطقة الش���رق األوس���ط. ُصمم هذا 
املبدعة   "Curv" املنتج بتقنية كي���رف 
)العالمة التجارية املس���جلة لش���ركة 
بروبيكس فابريك���س احملدودة( التي 
أضفت صبغة ابتكارية ومنحته هيكل 
قوي عال���ي األداء مما يجعل احلقائب 
ذات قدرة عالي���ة في حتمل الصدمات 
القوية وتزي���د من عمرها االفتراضي. 
هذا وُصمم���ت التقنية اجلديدة بحيث 
تضمن توفير ق���وة ومتانة للحقيبة 
وخف���ة في ال���وزن. س���طح احلقائب 
اخلارجي مض���اد للخدوش وذلك ألنه 
يحتوي على منحنيات واسعة وأشكال 
خارجي���ة مس���تديرة تظهر ش���كلها 
املتناغ���م واملريح. لذل���ك فإن حقائب 

كوزمواليت اجلديدة ه���ي عبارة عن 
مزيج من االبتكار والفعالية واألناقة. 
تتوفر هذه املجموعة في أربعة أحجام 
مختلف���ة. وتتحرك العج���الت األربع 
للحقائب في كاف���ة االجتاهات. وذلك 
لتس���هيل مناولتها وتنقلها وفي ذات 
الوقت حتتوي عل���ى حقيبة إضافية 
ميك���ن تعليقه���ا باس���تخدام املقبض 
متع���دد احلماالت. ق���ال مدير العالمة 
التجارية في سامس���ونايت – الكويت 
س���وجو فرانس���يس أن كوزمواليت 
ُصمم���ت لتلبي���ة جمي���ع احتياجات 
أمناط احلياة املتغيرة حيث أنها جتمع 
التحمل  الط���راز احلديث وق���وة  بني 
الوزن والفعالية والكفاءة. هذا  وخفة 
وتتوفر مجموعة حقائب كوزمواليت 
اجلدي���دة  إل���ى جانب اكسس���وارات 
ولوازم السفر اخلاصة بها في محالت 
سامسونايت في مارينا مول/ األفنيوز 

ومول 360.
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69.7% نسبة نجاح الكويتيين و50.3% لغير الكويتيين

 ٭عب���داهلل محم���د عب���داهلل 
احلضرم 70.8

 ٭عمر مفلح دهلوس الرشیدي 
67.5

 ٭فایز حمود ابراهیم العبیان 
72.8

 ٭مبارك محمد مبارك العجمي 
71.4

 ٭محمد عبید مناحي شرفان 
العجمي 83.2

الرقة / مراكز - بنات
 ٭أنوار امعري محمد العازمي 

78.9
 ٭غزوة جفنی جازي العازمي 

73.5
 ٭غزیل مرزوق سالم العازمي 

69.7
 ٭فوزی�����ة حم�����اد ن��ج�����م 

العن��زي 81
 ٭نورة س���عد ج���زا العازمي 

63.9
 ٭نورة محمد سلیمان العنزي 

75.3
 ٭نوف طل���ب جابر الظفیري 

74.7

األحمدي/ منازل - بنين
 ٭ابراهی���م محم���د بورجان 

94.5
 ٭ناصر دلیل شمروخ الهضیبان 

73.4

بنات
 ٭بینة راش���د ش���افي سعید 

الهاجري 75.7
 ٭سارة سعود نشمي العتیبي 

78.6
 ٭مزنة سحمي رسام السبیعي 

77.4
 ٭من���ى یونس محم���د علي 

73.6

الجهراء � مراكز - بنين
 ٭بدر س���یف عجیم���ي كثیر 

الشمري 83.9
 ٭سعد عبداهلل فرحان قعود 

74.8
 ٭س���لطان محم���د س���لطان 

احلسیني 84
 ٭ف���ارس علي كس���ار جلود 

83.5
قیس بدر ناصر مرود 84.3 ٭

 ٭مصعب م���روان املس���املة 
78.4

همام مروان املساملة 79.7 ٭

منازل - بنين
 ٭س���ی��د ناج��ي عب���د املنعم 

نصر 83.5
مهدي سالمة 84.9 ٭

معهد مريم بنت طارق/ مراكز - بنات
 ٭أح���الم ف������ارس جخی��رم 

60.3
 ٭أف����راح احمد س���میر براك 

81.1
انوار محسن زیاد 69.1 ٭

 ٭دالل مدش���ر عای���د العنزي 
77.7

فاطمة عراك فزاع 58.9 ٭
 ٭فوزیة سعید سعد العتیبي 

69
 ٭ملك���ة دحلي عماش س���الم 

77.2
 ٭موضي علي عی���دان رحال 

87
 ٭نادی���ة صالح منوخ ثویني 

74.2

نسبة النجاح في كل مادة »المعهد الديني«
نسبة النجاحناجححاضرمتقدمالمادة

69159553289.4قرآن كرمی وشفوي

69158753190.5النقد والبالغة

69158753791.5األدب والنصوص

69159156295.1الفقه

69158749985.0املنطق

69158858299.0احلدیث

69160058998.2التفسیر

69159548180.8اللغة األجنبیة

69160331051.4النحو والصرف

69158958198.6التعبیر والقراءة

69158755694.7االجتماعیات

تتمة المنشور ص4

قرطبة � حكومي � بنين
 ٭أحمد عصام محمد العبیدان 

� النحو والنصرف
 ٭أحمد یوسف حاجي محمد 
� النق���د والبالغ���ة / النح���و 

والصرف
 ٭إبراهیم اكوالول عبدالكرمی � 

األدب والنصوص / املنطق
 ٭حمد محمد علي عبدالهادي � 
النقد والبالغة / املنطق / النحو 

والصرف
 ٭خالد لیل فالح العجمي � قرآن 

كرمی شفوي
 ٭راش���د فهد علي الفارسي � 

النحو والصرف 
 ٭سالم ماجد قراش العتیبي � 

اللغة االجنبیة
 ٭سالم محمد حزام الدوسري 

� النحو والصرف
 ٭سالم ولید ابراهیم العوض 

� النحو والصرف 
 ٭س���عود علي جابر جویر � 

النحو والصرف 
 ٭سلیمان هشام فرهود مبارك 

� النحو والصرف
 ٭عبدالرحم���ن عادل عبداهلل 

هادي � النحو والصرف
 ٭عبدالرحم���ن محم���د احمد 

العوضي � النحو والصرف
ادیو عبداجللیل   ٭عبدالرزاق 

� النحو والصرف
 ٭عبدالعزیزز خالد عبدالعزیز 

املرجتي � النحو والصرف
 ٭عبدالعزی���ز عص���ام احمد 
املریفع � قرآن كرمی ش���فوي / 

النحو والصرف
 ٭عبدالعزیز هادي عبدالرحمن 

العنزي � النحو والصرف
 ٭عبداهلل جمال محمد الراشد 
النحو  � االدب والنص���وص/ 

والصرف
 ٭عبداهلل خالد زامل الزامل � 

النحو والصرف 
 ٭عثم���ان ت���راوري ادریس � 

املنطق / النحو والصرف
 ٭عثم���ان مطلق اجدیع الهیم 

العازمي � النحو والصرف
 ٭عمر خالد حم���د اجلیران � 

املنطق / النحو والصرف
 ٭عمر محمد ادبیان املطیري � 

النحو والصرف
 ٭فواز جمعة علي الشرقاوي 

� النحو والصرف
 ٭محمد جاس���م محمد ربیع 

العوضي � النحو والصرف
 ٭محمد مبارك محمد الفریج � 

النحو والصرف
 ٭محمود عبدي علي عیسى � 

التعبیر والقراءة
 ٭ناصر خالد قزار اجلاس���م � 

النحو والصرف
 ٭نایف فرحان مبارك املطیري 

� النحو والصرف
 ٭نوان ش���امیا نی���ت � النقد 

والبالغة / النحو والصرف
ادیس���وكبي   ٭ولي التوندي 
� النق���د والبالغ���ة / النح���و 

والصرف
 ٭یوسف احمد محمد الربیعي 

� النحو والصرف
 ٭یوسف جمال عبداهلل الكندري 
� اللغ���ة االجنبی���ة / النح���و 

والصرف / االجتماعیات
 ٭یوسف جمال یوسف احلداد 

� النحو والصرف
 ٭یوسف عبداهلل جمعة � األدب 

والنصوص

بنات
 ٭رقی��ة عبدالرحم��ن عیس��ى 
الس���لی��م � املنط���ق / النحو 

/ النحو والصرف
 ٭ عبدالعزیز دخیل س���جدي 
العتیبي � قرآن كرمی ش���فوي 
النحو   / اللغ���ة االجنبی���ة   /

والصرف
 ٭عبدالعزیز عبداهلل عیسى 
النح���و   � عای���ض احلرب���ي 

والصرف
 ٭عبدالعزی�����ز مب��ارك رابح 
محم���د القحطان���ي � النح���و 

والصرف
 ٭عب���داهلل فهی���د دخیل فهد 

العتیبي � النحو والصرف
 ٭عثمان عبداهلل علي حسنی 

احلداد � النحو والصرف
 ٭عم���ر هادي محمد ش���بیب 
العجم���ي � اللغ���ة األجنبیة / 

النحو والصرف
 ٭عیسى حمد ابراهیم ضویان 
العتیبي �� األدب والنصوص / 

النحو والصرف
 ٭فالح محم���د فالح عبداهلل 

اجلمیعة � النحو والصرف
 ٭محمد راش���د محم���د حمد 

الهاجري � النحو والصرف
 ٭محمد س���عد س���اري سعد 

العجمي � النحو والصرف
 ٭منصور هادي محمد شبیب 
العجم���ي � اللغ���ة األجنبیة / 

النحو والصرف
 ٭ناصر حم���د مناحي عایض 
العجم���ي � اللغ���ة األجنبیة / 

النحو والصرف
 ٭نواف س���عود مرزوق عیاد 

الرشیدي � النحو والصرف

مراكز - بنين
 ٭أحمد محمد جودة جابر حمد 

� املنطق / النحو والصرف
 ٭بجاد عبداهلل بجاد الهاجري 

� النحو والصرف
 ٭تركي عبداهلل محمد العجمي 
� قران كرمی ش���فوي / النحو 

والصرف
 ٭س���ودان جمع���ان صعفك 
النق��د والبالغة   � املطی�����ري 
النح��و   / اللغ��ة األجنبی��ة   /

والصرف
 ٭علي محمد عامر الزامل � اللغة 

األجنبیة
 ٭محمد عبداهلل العلي � النقد 
والبالغ���ة / املنط���ق / اللغة 
األجنبیة / النحو والصرف / 

االجتماعیات
 ٭مصع�ب شلعان عبدالهادي 
العجم���ي � املنط���ق / اللغ���ة 

األجنبیة / النحو والصرف
 ٭مضحي عكاش سعد العبدلي 

� اللغة األجنبیة
 ٭هادي علي حمد الزویر � قرآن 
كرمی شفوي / النقد والبالغة / 

النحو والصرف
 ٭یاس���ر رجب العتر � اللغة 

األجنبیة

الرقة - مراكز � بنات
 ٭بشای��ر محم�د عبدالرحیم 
الهول��ي � النق��د والبالغ�ة / النحو 

والصرف / االجتماعیات
 ٭جواهر س���عدون س���عود 

العازمي � النحو والصرف
 ٭دالل هباس دحیم العتیبي � 
املنطق / اللغة األجنبیة / النحو 

والصرف
العجمي   ٭دلیل محسن حمد 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف
العجمي   ٭رثعاء خالد محمد 
����� النق���د والبالغ���ة / النحو 

والصرف
 ٭شیخة عوض ثالب املطیري � 

 ٭مرمی أنور سلیمان العتال � 
النحو والصرف

 ٭منیرة عبداحملس���ن طاهر 
النكاس � النحو والصرف

العازمي   ٭نورة یاسنی سعد 
� قرآن كرمی ش���فوي / النحو 

والصرف
 ٭هدى س���یدي احم���د البح � 

النحو والصرف
 ٭هدى نحیطر سیف النویعم 
� قرآن كرمی ش���فوي / النحو 

والصرف

فروانية � حكومي � بنات
 ٭أماني برغ���ش فهد برغش 

املطیري � النحو والصرف
 ٭سارة فهد خلف ناشي الفجي 

� النحو والصرف
 ٭ش���یماء محم���ود یوس���ف 
احمد الش���رقاوي � قرآن كرمی 

شفوي
 ٭ضح���ى عبدالعزیز صالح 
الدخی���ل احملط���ب  � النح���و 

والصرف
 ٭عائشة حامد مرزوق مزید 

الرشیدي � النحو والصرف
 ٭عفاف سلیمان فرحان ابراهیم 
البكمي � قرآن كرمی ش���فوي / 

النحو والصرف
 ٭عهد عواض عایض عوض 

املطیري � النحو والصرف 
 ٭فایزة شاهنی عبداهلل عیسى 

الفودري � النحو والصرف
 ٭لطیفة صالح عیسى احمد 

املطوع � النحو والصرف
 ٭ن���ورة احمد جاس���م محمد 

الشرقاوي � النحو والصرف

مراكز � بنات
 ٭أمان���ي علي حمد حش���ر � 
ق���رآن كرمی ش���فوي / النحو 

والصرف
 ٭العنود محیسن عبدالكرمی 
 / اللغ���ة األجنبیة   � املطیري 

النحو والصرف
 ٭بدریة جبان مزعل املطرفي 
� اللغ���ة االجنبی���ة / النح���و 

والصرف
 ٭حمیدة محمد عاید عبداهلل 
العنزي � اللغة االجنبیة / النحو 

والصرف
 ٭خلدة زید ع���واد املطیري � 

النحو والصرف
 ٭خلود غازي محمد الرشیدي 

� النحو والصرف
 ٭ش���ریفة مش���اري مشرف 

املطیري � النحو والصرف
 ٭شیخة متعب ماجد املطیري 

� النحو والصرف
 � الس���اجر  ابراهیم   ٭عزیزة 

النحو والصرف
 ٭عیدة ع���واد دایود العنزي 
�  اللغ���ة االجنبی���ة / النحو 

والصرف
 ٭غزیل عبداهلل زاید املطیري � 

املنطق / النحو والصرف 
 ٭فاطمة عبداهلل خالد الدهیمي 

� النحو والصرف
 ٭فاطمة محسن محمد الهاجري 
� قرآن كرمی ش���فوي / النحو 

والصرف
 ٭مشاعل محمد سالم عبداهلل 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف
 ٭نهی���ة احمد عبی���د محمد 

الشمري � النحو والصرف
 ٭ن���ورة مزعل جاس���م حمد 

الشمري � النحو والصرف

منازل � بنين
 ٭حس���نی محمد زینهم محمد 

والصرف
 ٭سعودا شاهیدا دابار � النحو 

والصرف
 ٭شیخة بدیع احمد السلیمان 
العجی���ل � األدب والنصوص 
النحو   / اللغ���ة األجنبی���ة   /

والصرف
 ٭ش���یماء طارق صالح علي 

العنزي � النحو والصرف
 ٭عائشة عبدالعزیز عبداهلل 
النح���و   � حس���ن  محم���د 

والصرف
 ٭فضة ابراهیم فهد علي املنیر 

� النحو والصرف
 ٭لطیفة صالح عبداهلل فرحان 

السرحان � النحو والصرف
ابراهیم محمد   ٭مرمی عدنان 

الربیعة � النحو والصرف
 �  ٭مرمی مطر علي مش���هدي 

النحو والصرف
 ٭مها جمال علي عبداهلل الدینی 

� النحو والصرف
 ٭نورة محمد حس���ن مسلم 

احلربي � النحو والصرف
 ٭هاجر بس���ام محم���د احمد 

اخللیفي � النحو والصرف
 ٭هب���ة ناصر س���عد صالح 

الرخیص � النحو والصرف
ابراهیم دخیل   ٭هنوف خالد 

العوض � النحو والصرف

مراكز � بنين
 ٭أنس مالك سعود السبیعي 

� النحو والصرف
جدع���ان  عقی���ل   ٭جاب���ر 
املطیري � قرآن كرمی ش���فوي 
/ اآلدب والنص���وص / النحو 

والصرف
 ٭حسنی سعد سعود القحطاني 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف
 ٭عبداهلل جمال ابراهیم اخلراز 
� األدب والنص���وص / النحو 

والصرف
 ٭علي خالد ناص���ر الفریج � 
النقد والبالغة / املنطق / النحو 

والصرف
 ٭عمر عبداللطیف یوس���ف 
الضلیعي � األدب والنصوص 

/ املنطق / النحو والصرف
 ٭عم���ر علي صال���ح الهزاع � 

النحو والصرف
 ٭فایز فالح محارب اجلسار � 

املنطق / النحو والصرف
 ٭كمال الدین الصادق علي منر 

� املنطق / النحو والصرف
 ٭محمد جمال غریب خمیس  

� النحو والصرف
 ٭محمد غافل زاید العدواني � 
املنطق / اللغة األجنبیة / النحو 

والصرف

بنات
 ٭أنف���ال عب���داهلل مب���ارك 
عبدالرحمن � النحو والصرف

 ٭إمیان احمد س���الم الراشد � 
النحو والصرف

 ٭بدریة علي مترج درع � املنطق 
/ النحو والصرف

 ٭بش���ایر نایف عبدالرحمن 
اللغة األجنبیة /   � الش���مري 

النحو والصرف
العواد   ٭س���حر حمود عواد 
� قرآن كرمی ش���فوي / النحو 

والصرف
 ٭فری���دة عبدالك���رمی محمد 
الش���رهان � املنط���ق / النحو 

والصرف
 ٭لطیفة عبداهلل سمیر هندال 
� قرآن كرمی ش���فوي / النحو 

والصرف

ابراهیم � اللغة االجنبیة
 ٭ریاض منسي العیسى � اللغة 

االجنبیة
 ٭صالح احمد صبري الشرقاوي 

� النحو والصرف
 ٭صالح محمود فرحان احملمود 
� قرآن كرمی ش���فوي / النحو 

والصرف

بنات
 ٭ابرار محمد یحیى سلیمان � 

النحو والصرف
 ٭ح���ال صال���ح برغش منش 

الدیحاني � النحو والصرف
 ٭فریدة محمد عبداهلل رشود  
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف
 ٭ن�����ورة حم�����ود س���ال��م 
اخلرین��ج الرش���ی��دي � قرآن 
كرمی شفوي / النقد والبالغة 
/ األدب والنص���وص / الفقه / 
املنطق / احلدیث / التفس���یر 
النحو   / اللغ���ة األجنبی���ة   /

والصرف

معهد اإليمان الشرعي � خاص � بنين
 ٭أیه���م خالد ن���واف البلخي 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف
 ٭جم��ال الدی���ن حضرت كل 

عبدالغفار � النحو والصرف
 ٭حس�����ام محمد عبدالعزیز 
عبداحلفیظ � النحو والصرف

 ٭خال��د ثاب���ت اعبید احملمد 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف
 ٭سلمان محمد أمنی مال حیدر 
اللغة   / � األدب والنص���وص 

األجنبیة / النحو والصرف
 ٭عبداحللی��م جمع��ة خ��ان 

نور محمد � النحو والصرف
 ٭فهد عبداهلل جاس���م احملمد 
العنزي � املنطق / اللغة االجنبیة 

/ النحو والصرف
 ٭مبارك فرحان نوري محمد � 

النحو والصرف
 ٭محم���د نب���ي عبدالوه���اب 
عبدالصمد � اللغة األجنبیة / 

النحو والصرف
 ٭مصعب عبداهلل فاضل حسن 

� النحو والصرف
 ٭موسى عباس مسلم خلف � 

النحو والصرف
 ٭نوح س���ید عباس السید � 

النحو والصرف

الفحيحيل � حكومي � بنين
 ٭اسماعیل حسنی حسن جالل 

� النحو والصرف
 ٭جابر سالم جابر مطر عبد � 

النحو والصرف
 ٭حم��ود محم��د حم��ود عاید 

املطیري � النحو والصرف
 ٭راش���د مهدي راش���د سعد 

العنزي � النحو والصرف
 ٭س���لط��ان فیص��ل عجی��ل 
النح���و   � الش���مري  عی���ادة 

والصرف
 ٭سلیمان خالد سلیمان محسن 

العجمي � النحو والصرف
 ٭صال�����ح عطا الل��ه صال��ح 
النح���و  عل�����ي الص���واغ � 

والصرف
 ٭عادل فیصل ابراهیم مطني 
محمد � قرآن كرمی ش���فوي / 

النحو والصرف
 ٭عبدالرحم���ن حمید عایض 
محم���د الرش���یدي � النح���و 

والصرف
 ٭عبدالرحم���ن عبداهلل علي 
حسنی احلداد � النقد والبالغة 

� النحو والصرف
 ٭سعد عبداهلل محمد املاجدي 

� النحو والصرف
 ٭س���ع��د ناص�����ر طمی��ش 
الس���عی��دي � ق���رآن كری�����م 
ش���ف��وي / النق��د والبالغة / 
الفقه /   / األدب والنص���وص 
املنطق / احلدیث / التفس���یر 
النحو   / اللغ���ة األجنبی���ة   /

والصرف
 ٭صال���ح محس���ن حم���دان 
احلسیني � قرآن كرمی شفوي 
النحو   / اللغ���ة األجنبی���ة   /

والصرف
 ٭عبدالعزیز س���لطان متعب 
� األدب والنصوص  مناح���ي 
/ الفق���ه / املنط���ق / النح���و 

والصرف
 ٭عبدالكری�����م رعی��د ه��ذال 
النح���و   � الش���مري  منخ���ي 

والصرف
 ٭عبداملجی����د عبداللطی����ف 
زغی���الن الضفی�����ري � ق�رآن 
كری�م شف��وي / النق��د والبالغة 
/ األدب والنص���وص / الفقه / 
املنطق / احلدیث / التفس���یر 
النحو   / اللغ���ة األجنبی���ة   /

والصرف
 ٭عطا اهلل احمد ختالن � النحو 

والصرف
 � الظفیري   ٭عواد زعل عواد 

النحو والصرف
 ٭عواد مشلح مزعل العنزي � 

النحو والصرف
 �  ٭فهید فالح فهید احلجرف 
قرآن كرمی ش���فوي / املنطق / 

النحو والصرف
 ٭فیصل جابر سرحان سالم � 

النحو والصرف
 ٭الفي عواد صحن عس���اف � 
املنطق / اللغة األجنبیة / النحو 

والصرف
 ٭محمد رشید ثمیل الشمري 

� النحو والصرف
 ٭محمد صنیتان شباب العتیبي 
� ق���رآن كرمی ش���فوي / النقد 
/ األدب والنصوص  والبالغة 
/ الفق���ه / املنطق / احلدیث / 
التفس���یر / اللغة األجنبیة / 

النحو والصرف
 ٭محمد مشعل عوض العنزي 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف
 ٭ه���ادي راكان دبوس صالح 
� النق���د والبالغ���ة / النح���و 

والصرف

منازل - بنين
 �  ٭احمد ناجح سلیمان علي 
املنطق / اللغة األجنبیة / النحو 

والصرف
 ٭حس���نی احمد السید علي � 

اللغة األجنبیة
 ٭خالد مزید صامل اخلالدي � 

النحو والصرف
 ٭عمش فهاد سلطان الشمري 
� اللغ���ة األجبنی���ة / النح���و 

والصرف
 ٭فهد هدیرس لوقان العنزي 
� ق���رآن كرمی ش���فوي / النقد 
/ األدب والنصوص  والبالغة 
/ الفق���ه / املنطق / احلدیث / 
التفس���یر / اللغة األجنبیة / 

النحو والصرف
 ٭محمود ناجي محمد محمود 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف

 بنات
 ٭أمینة فراج معاشي احلسیني 
� ق���رآن كرمی ش���فوي / النقد 

املنطق / النحو والصرف
 ٭عبیر محمد علي املري � اللغة 

األجنبیة / النحو والصرف
 ٭عواطف سعد فرحان الشمري 

� اللغة األجنبیة
 ٭فوزیة فالح عبداهلل العازمي 
اللغة   / � األدب والنص���وص 

األجنبیة / النحو والصرف
 ٭لطیفة س���میر مش���خص 
املطیري � قرآن كرمی شفوي / 

النحو والصرف
 ٭مری��م جام��ع عم��ر العازم��ي 
� ق�����رآن كری����م ش���ف����وي 
/ اللغ�����ة األجنبی���ة / النحو 

والصرف
 ٭جنود سعد عبداهلل القحطاني 

� اللغة األجنبیة
 ٭نورة حسنی محمد آل سالم 

� النحو والصرف
 ٭نویر مفرج محمد النش���اط 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف

األحمدي � منازل � بنين
 ٭أحمد خالد هرماس العازمي 

� النحو والصرف
 ٭احمد عبداحلمید یونس محمد 
� املنط���ق / احلدی���ث / النحو 

والصرف
 ٭جالل بركة فه���د املطیري � 
املنطق / اللغة األجنبیة / النحو 

والصرف
 ٭جمع��ة نصی�����ب مرزوق 
الدرع���ي � املنط���ق / النح���و 

والصرف
 ٭حمود الفي فالح املطیري � 
اللغة األجنبیة / النحو والصرف 

/ االجتماعیات
 ٭سالم ناصر جعیثن العتیبي 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف
الهاجري   ٭شنار فهید محمد 
� ق���رآن كرمی ش���فوي / النقد 
/ األدب والنصوص  والبالغة 
/ الفق���ه / املنطق / احلدیث / 
التفس���یر / اللغة األجنبیة / 

النحو
العقلة  ابراهیم   ٭عبدالرحمن 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف
 ٭عبداهلل خالد جاعد العتیبي � 
النقد والبالغة / املنطق / النحو 

والصرف
العجمي   ٭فهد فیصل سعود 
� األدب والنص���وص / الفقه / 

النحو والصرف
 ٭فهد محمد مبارك العجمي � 
قرآن كرمی ش���فوي/ املنطق / 

النحو والصرف 
 ٭محمد رجا ناصر رجا الهاجري 
النحو  � االدب والنص���وص/ 

والصرف/ االجتماعبات

بنات
 ٭فاطمة سبیل حسنی العازمي 

� النحو والصرف
 ٭منى متعب طریف العصیمي � 
النقد والبالغة / اللغة األجنبیة 

/ النحو والصرف
الهاجري   ٭نورة راشد سیف 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف

الجهراء � مراكز � بنين
 ٭جاس���ر احمد عقیل تركي � 

اللغة االجنبیة
 ٭حامد فارس شخیر الظفیري 

� اللغة األجنبیة
 ٭خالد منس���ي راشد املاجد � 

النحو والصرف
 ٭خالد هاشم نفل عواد الفضلي 

/ األدب والنصوص  والبالغة 
/ الفق���ه / املنطق / احلدیث / 
التفس���یر / اللغة األجنبیة / 

النحو والصرف
 ٭اسماء داود س���لمان نصار 
اخلال���دي � املنط���ق / النحو 

والصرف
لهیل���م خش���مان   ٭امی���ان 
� النق���د والبالغة /  الظفیري 
األدب والنص���وص / املنطق/ 
 / التعبیر والقراءة   / احلدیث 

االجتماعیات
 ٭بدریة محمد متعب املطیري 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف
 ٭حس���نة محمد یاسر شایع 
� قرآن كرمی ش���فوي / النحو 

والصرف
 ٭حصة مقبل صلبي املطیري 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف
 ٭سارة محمد شیحان الظفیري 
� قرآن كرمی ش���فوي / النحو 

والصرف
 ٭سعاد عبدالرزاق عبدالهادي 

� النحو والصرف
 ٭فوزیة جهز فارس العتیبي 

� النحو والصرف

معهد مريم بنت طارق – مراكز - بنات
 ٭هوی�����رة ع�����زارة فرتاج 
سحالن � قرآن كرمی شفوي / 

املنطق / النحو والصرف
 ٭هیا عاید خشمان الشمري � 
قرآن كرمی ش���فوي / املنطق / 

النحو والصرف
 ٭هیا نزال حضیري جوعان 
� اللغ���ة األجنبی���ة / النح���و 

والصرف

معهد مريم بنت طارق � ثانوي ديني � 
مراكز � بنات

 ٭ابتسام حمود سعود محمد 
محمد � اللغة األجنبیة / النحو 

والصرف
 ٭اقبال حواس عسكر محمد 
� الفق���ه / النح���و والصرف / 

االجتماعیات
 ٭امال عیال حمود ش���وكان � 

النحو والصرف
 ٭ام���ل علي ط���الع احلربي � 

املنطق / النحو والصرف
 ٭امیرة مسیر فرحان جاراهلل � 
النقد والبالغة / اللغة األجنبیة 

/ النحو والصرف
 ٭امینة عبداهلل دخیل العنزي � 
النقد والبالغة / اللغة األجنبیة 

/ النحو والصرف
 ٭تهاني حسن احملمد البرك � 

النحو والصرف
 ٭خزنة عاید عوض الشهد � النقد 
والبالغة / األدب والنصوص / 

النحو والصرف
 ٭عواطف معیوف دلیم � النحو 

والصرف
 ٭مشاعل مبارك غازي عوض 
� قرآن كرمی ش���فوي / النحو 

والصرف
 ٭منى عل���ي غال���ي هجاج � 
ق���رآن كرمی ش���فوي / النحو 

والصرف
 ٭مویض�����ي ع���وض عواض 
الرشی��دي � ق��رآن كرمی شف��وي 
النق�����د والبالغ���ة  / االدب   /
والنص��وص / الفق��ه / املنط��ق 
/ احلدی��ث / التفسی��ر / اللغ��ة 

األجنبیة / النح��و والص��رف
 ٭ه��دى عطش�����ان ش���ح��اذ 
اخلالدي � قرآن كرمی ش���فوي 
النحو   / اللغ���ة األجنبی���ة   /

والصرف

الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني


