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Al-Anbaa Saturday 3rd July 2010 - No 12316يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 21 من رجب 1431 ـ 3 يوليو 2010 الـــعـدد:

 الحمود: نسبة النجاح في العلمي ٩٢٫٣٪ واألدبي ٩١٫٥٪ للمدارس الحكومية 
 أكدت أن الطالبات استحوذن على المراكز األولى في القسمين ووصفت النسب بأنها متميزة 

 (كرم دياب)  د. موضي احلمود تتوسط متاضر السديراوي ومنى اللوغاني وفهد الغيص ومحمد الكندري خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن نتائج الثانوية العامة 

 تبدأ «األنباء» اعتباراً من اليوم استقبال الطلبة المتفوقين وإجراء اللقاءات معهم ونشرها على التوالي 

 www.alanbaa.com.kw «ابحث عن النتائج على موقع «األنباء 

 مريم بندق
  عّبرت وزيــــرة التربية ووزيرة التعليم 
العالــــي د.موضــــي احلمود عن ســــعادتها 
البالغــــة بنتائج امتحانــــات الصف الثاني 
عشر بقسميه العلمي واألدبي للعام الدراسي 

.٢٠٠٩-٢٠١٠
  وقالــــت الوزيرة احلمــــود أثناء املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته مســــاء أمس إلعالن 
النتائج ان النســــبة العامــــة للنجاح كانت 

متميزة في املدارس احلكومية واخلاصة.
  وأعربت الوزيرة احلمود عن بالغ الشكر 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
«أشــــكر صاحب السمو األمير قائدنا وأبانا 
للدعــــم الكبير الذي تتلقــــاه الوزارة دائما، 

خصوصا في ظروفها الصعبة».
  ووجهت كلمات الشــــكر ايضا الى سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد «الذي يسأل 

دائما عن مشاكلنا ويوجه لتالفي العقبات 
التي تواجهنا»، وشمل الشكر سمو رئيس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
  وثمنت الوزيــــرة جهود جميع العاملني 
في الــــوزارة واملناطق التعليمية واملدارس 
وإداراتها وديوان عــــام الوزارة وكنترولي 
القسمني العلمي واألدبي واملعلمني واملعلمات 
الذين عملوا كورشة عمل مستمرة للوصول 

الى هذه النتائج.
  وسردت الوزيرة إحصاءات عن املتقدمني 
موضحة انه تقدم المتحانات القسم العلمي في 
املدارس احلكومية ٨٨٠٣ طالب وطالبات حضر 
منهم ٨٨٠٣، جنح ٨١٢١ أي بنسبة ٩٢٫٣٪. أما 
في املدارس اخلاصة فتقدم ٢٧٨٨ حضر منهم 
٢٧٨٨ وجنح ٢٥٠٦ بنسبة ٩٨٫٩٪، وفي املدارس 
احلكومية للقسم األدبي تقدم لالمتحانات ١٠ 
آالف طالب وطالبة جنح منهم ٩ آالف و١٥٢ 

طالبا وطالبة بنســــبة جناح ٩١٫٥٪، أما في 
املــــدارس اخلاصة فتقدم لالمتحانات ٢٦٢٦ 
طالبا وطالبة حضر منهم ٢٦٢٦ جنح منهم 

١٧٧٥ طالبا وطالبة بنسبة ٦٧٫٦٪.
  من جانبها، أثنت وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي على جهود العاملني من الوكالء 
املساعدين ومديري املناطق التعليمية واجلنود 
املجهولني الذين سهروا حتى الفجر إلخراج 

النتائج بالصورة الرائعة التي نراها.
اللجان في    واستطردت قائلة: استمرت 
العمــــل يومي اخلميــــس واجلمعة دون أي 
إجازات أو فترات راحة واســــتطاعت إجناز 

العمل في وقت قياسي.
  وأعلنت عن ان تسلم الشهادات سيكون من 
املدارس غدا األحد فقط على أن يتم التسلم 
اعتبارا من صباح بعد غد االثنني من املناطق 

التعليمية. 

 ملحق بأسماء الناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي ومن يحق لهم دخول الدور الثاني 

 الحمود لـ «األنباء»: ٦٥ مقعدًا بجامعة 
الكويت للمتفوقين وأبناء أصحاب 

الخدمات الجليلة
  

  كشفت الوزيرة احلمود انه سيتم تخصيص ١٥ مقعدا 
للطلبـــة املتفوقني إلى جانب الــــ ٥٠ مقعدا املخصصة 
ألصحاب اخلدمات اجلليلة من غير الكويتيني بحســـب 

ما تراه الوزيرة.
  وقالت الوزيرة احلمود إنه لن يكون هناك تغيير في 
النسب املعلنة للقبول في جامعة الكويت وكليات الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 

 شكر خاص لمدير العالقات
  العامة ومراقب اإلعالم التربوي

  
  وجهت وزيـــرة التربية ووزيـــرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ووكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
شكرا خاصا الى مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم 
التربوي محســـن بورقبة ومراقـــب اإلعالم التربوي 
ضيدان العجمي علـــى اجلهود الواضحة التي بذالها 
في تنظيم احتفال إعالن نتائج الصف الثاني عشـــر 
وجهودهما الواضحة في تلبية طلبات وسائل اإلعالم 
املقروءة واملسموعة واملرئية، خصوصا ان االحتفال 

كان على الهواء مباشرة. 

 السديراوي: تسلُّم الشهادات غدًا في المدارس ومن المناطق اعتبارًا من اإلثنين



 2  محليات  السبت  ٣  يوليو  ٢٠١٠   

 البقية ص٣ 

 أوًال: الناجحون - علمي
  منطقة العاصمة التعليمية

  احمد البشر الرومي الثانوية للبنين
 ٭  ابراهيـــم عبدالناصـــر علـــى ابراهيم خريبط 

96.89
  احمد صادق عيسى ناصر بوعليان 84.39 ٭
  احمد عبدالقادر جاسم محمد القالف 85.25 ٭
  احمد عبداهللا مرزوق عبدالهادى محمد 80.69 ٭
  احمد عدنان على حسن بن نخى 76.14 ٭
  املهدى حسن سلطان قاسم جاسم البالم 86.08 ٭
  بدر جاسم محمود محمد اجلاسم 72.2 ٭
  بدر فاضل عباس على االستاذ 92.28 ٭
  بدر ناصر جاسم محمد الزيد 84.34 ٭
  بدر ناصر يوسف عيسى الصايغ 77.34 ٭
  بدر وائل محمود سيد اسماعيل بهبهانى 83.51 ٭
  جابر محمود عبدالعظيم االربش 82.24 ٭
  حسن حاجي خضير حاجيه محمد 82.16 ٭
  حسن عبداهللا حسن على جاسم الوزان 76.43 ٭
  حسن عبداحملسن موسى الغريب 85.21 ٭
  حسن هانى مختار حسني محمد على 78.15 ٭
  حسني صالح حبيب عبداحملسن القطان 88.04 ٭
  حسني عبد االمير محمد حسن البحرانى 80.76 ٭
  حسني عبداملطلب صاحب حسني اخلياط 88.8 ٭
  حسني على حاجيه عبد اهللا سنا 81.06 ٭
  حسني على حسني غلوم دشتى 91.81 ٭
  حسني مصطفى حسني احمد البغلى 83.39 ٭
  حسني وليد حسني يوسف التقى 86.51 ٭

  حمد عبداجلليل حسني على حسني 81.77 ٭
  حمود فيصل محمد عباس البزاز 91.41 ٭
  حيدر محمد عبدالصمد تقى الصفار 80.77 ٭
  خلف خالد خلف سعد عابر 66.42 ٭
  راشد عبداجلليل راشد احمد القالف 67.36 ٭
  راشد على عباس على حسني البكر 70.07 ٭

 ٭  سيد حسني هاشم حسن السيد هاشم الهاشمى 
88.78

 ٭  سيدحســـن مصطفى سيد حســـن سيد على 
الزلزله 79.48

 ٭  ســـيدحيدر عرفات كاظم ســـيدمحمود جعفر 
59.72

  ضاري سامي ابراهيم جاسم خليل اخلضر 79.56 ٭
  عبدالرحمن عبداللطيف ياسني بوحمد 66.35 ٭
  عبدالرحمن محمد عبداهللا سويد 89.27 ٭
  عبدالعزيز احمد سالم مبارك الكتيتي 76.44 ٭
  عبدالعزيز عبدالكرمي عبداهللا جاولى 89.13 ٭
  عبدالعزيز عطيه ياسني على احلداد 83.1 ٭
  عبدالعزيز محمد على حسني احلداد 84.05 ٭

 ٭  عبداللطيـــف طالب حســـني عبـــاس القطان 
70.29

  عبداهللا احمد عبداهللا باقر اشكنانى 81.66 ٭
  عبداهللا خالد عبداهللا مشعل العبداهللا 93.68 ٭
  عبداهللا عادل احمد حسني القطان 84.38 ٭
  عبداهللا على عبدالرزاق على النصار 76.18 ٭
  عبداهللا هانى عبداهللا عبدالرسول ماجكى 67.12 ٭
  عدنان محمد عمران عبداهللا القالف 86.74 ٭
  على جاسم عيسى جاسم املهنا 79.82 ٭
  على حسن غلوم ابراهيم العلى 61.87 ٭
  على عباس جاسم محمد كمال 74.81 ٭
  على عبداالمير عبداهللا امان القالف 79.98 ٭

  على عبداهللا عيسى سلطان املتروك 63.72 ٭
  على عيسى على حسن القالف 87.2 ٭
  على محمد سلما ن احمد اال ستا ذ 82.26 ٭
  على ناصر على ابراهيم املناعى 73.11 ٭
  على يوسف حسني يو سف التقى 81.04 ٭
  علي حسن عبداهللا حسني القالف 72.42 ٭
  علي كامل احمد حسني بو عبا س 87.43 ٭
  عمرو عبدالرزاق على قاسم حماده 92.8 ٭
  عيسى احمد عبداهللا حسن الهزمي 90.51 ٭
  عيسى عبدالرحمن محمد النصراهللا 97.41 ٭
  محمد ابراهيم محمد على حياتى 94.94 ٭
  محمد احمد حسني عبداهللا على اتش 81.6 ٭
  محمد احمد حسني قمبر محمد 69.32 ٭
  محمد احمد طالب مالعلى املسرى 70.16 ٭
  محمد جاسم محمد سليمان السليمان 83.26 ٭

 ٭  محمد حســـن حمزه محمد حسن عباس احمد 
الشواف 91.59

  محمد خليل ابراهيم حسني 91.65 ٭
  محمد صالح عبد الرزاق احمد العبد الرزاق 97.97 ٭
  محمد عادل حسن عباس حسني 77.9 ٭

 ٭  محمـــد عـــادل عبدالرحيم جاســـم احلمدانى 
92.54

  محمد عبداحلكيم ناصر على القطان 83.59 ٭
  محمد على محمد حجى عباس الصفار 66.63 ٭
  محمد علي عبداهللا يوسف 68.23 ٭
  هاشم راشد عبداهللا احمد الشطى 83.61 ٭
  هاشم عبداهللا هاشم محمد العوضي 76.11 ٭
  يوسف احمد موسى على بو البنات 95.95 ٭
  يوسف امني سيدمحمد حميد يوسف 88.17 ٭
  يوسف حسن عبد احلميد املطوع 77.39 ٭
  يوسف راشد سالم محمد الشالح 76.13 ٭

  يوسف مرتضى عبد الصمد الصفار 79.09 ٭
  يوسف يحيى فهد عبد الكرمي معراج 72.81 ٭
  يوسف يعقوب ابراهيم جاسم صادقى 83.27 ٭

  احمد شهاب الدين الثانوية للبنين 
  ابراهيم فهد ابراهيم محمد حسني 63.54 ٭
  احمد حسني علي بخش 90.46 ٭
  احمد سراح محمد سراح الصليلى 62.13 ٭
  احمد سيد غامن عابد 94.28 ٭
  احمد عبداهللا ثقيل راشد العجمي 78.81 ٭
  احمد عبيد مشعل ضيف اهللا العنزي 70.84 ٭
  احمد ماهر السيد ابراهيم مطر 93.33 ٭
  اسماعيل احمد صالح اسماعيل صالح 68.51 ٭
  بدر احمد بدر ناجي الهرشاني 76.4 ٭
  تركي سعد عابد بهش املطيري 78.71 ٭
  حسن عبدالرحيم احمد علي 72.09 ٭
  حسني علي عبدالكرمي عبود خلف 88.47 ٭
  حمد عبدالكرمي خلف مجول العنزى 88.49 ٭
  خالد بشير خليف ناصر العنزي 74.81 ٭
  سعد ابوسريع سعد سويلم 91.58 ٭
  سلمان محمد سوعان غثوان العنزي 74.85 ٭
  صالح ظاهر شريان سراح العنزي 72.32 ٭

 ٭  عادل حســـن عبدالرحمن عبد الرسول قاسم 
75.99

 ٭  عبدالرحمـــن عبـــداهللا احمد عبداهللا الســـند 
80.79

  عبداهللا ساير عبداهللا تركي الرشيدي 78.37 ٭
  عبداهللا عزيز حبيب ظاهر الشمري 66.05 ٭
  عبداهللا محمد ادن اسحاق 73.44 ٭
  علي احمد محمود غلوم اشكناني 77.23 ٭

  علي رضا اكبر على تقى 72.58 ٭
  فيصل مناور مجبل خلف اخليوطى 76.29 ٭
  محمد علي عبيد حمود الشمري 84.5 ٭
  محمد مرتضى محمد جعفر 80.86 ٭
  مشعل بدر عبيد مشعل العنزي 92.26 ٭
  معاذ علي رفاعى احمد الرفاعى 64.51 ٭
  ناصر هالل مجبل خلف احلربى 72.48 ٭
  نواف مطلق صفران حريبي الرشيدي 81.11 ٭
  يوسف ابراهيم جاسم قاسم دشتى 68.96 ٭
  يوسف سيد محمد سيد علي املوسوي 82.27 ٭

  احمد مشاري العدواني الثانوية للبنين 
  أحمد سالم حسني رمضان جمعة 77.8 ٭
  أحمد عصام محمد عبدالرحمن محمد العمران 79.04 ٭
  أحمد كمال راشد محمد حسني الدريعي 78.1 ٭
  بدر حمد عبداحلميد حمد بوقريص 72.42 ٭
  جاسم يوسف خالد سعود العنجري 66.59 ٭
  حسني احمد محمد احمد احلمد 87.09 ٭
  حمد أحمد عبداللطيف حمد الفالح 83.28 ٭
  خالد عادل خلف عبداهللا البيشي 78.07 ٭
  خليفة عادل خليفة هالل السويدان 77.75 ٭
  سعدون خلف ابراهيم السعدون 65.96 ٭
  سعود عبدالعزيز عبدالرحمن العصيمي 89.84 ٭

 ٭  سيد عبدالوهاب عبداللطيف سيد عبدالوهاب 
سيد عبداللطيف الرفاعي 74.91

  صالح عادل محمد علي العليمي 85.16 ٭
  عبدالرحمن أحمد ابراهيم حمدان الفيلكاوي 92.41 ٭
  عبدالرحمن حسني جمعة سعيد السناوي 76.07 ٭
  عبدالرحمن عبداهللا أحمد عبداهللا املنيس 84.85 ٭
  عبدالرزاق عبداهللا عبدالرزاق السجاري 71.38 ٭

  عبدالعزيز راشد عيسى عبداهللا بوفرسن 83.13 ٭
  عبدالعزيز على حاجى حداد ابراهيم 83.48 ٭
  عبدالعزيز محمد ابراهيم البديوي 73.44 ٭
  عبداهللا يحيى منصور عباس 76.39 ٭
  عثمان عبداهللا سليمان احلميدان 68.89 ٭
  علي أحمد علي حسني العسعوسي 77.2 ٭
  عمر سامي عبداهللا سلطان الرميان 75.24 ٭
  فهد عبدالرحمن سعد عبدالرحمن شنيبر 70 ٭
  مشاري راشد مبارك الشمروخ 73.24 ٭
  مشاري طالل ثنيان مشاري الياقوت 90.69 ٭
  يوسف سعد محمد عبدالعزيز احلوطي 73.17 ٭
  يوسف طارق عبيد علي املسعود 77.44 ٭
  يوسف عادل يوسف يعقوب الشراح 86.41 ٭

 ٭  يوســـف عيســـى عبدالعزيز عبداللطيف بن 
عيسى 70.89

  االسراء الثانوية للبنات 
  ابرار عبدالعزيز على مطلب كرم 76.48 ٭
  اسماء محمد طالب احمد املال 91.92 ٭
  انوار جالل فؤاد نعمه البدر 78.49 ٭
  اميان عبدالرحمن صالح محمد النسيم 73.95 ٭
  حصه خالد سيف اسنافى الشطى 87.69 ٭
  روابى سمير عبد احلميد اسماعيل احلمر 82.04 ٭
  روان احمد ناصر عبداهللا الدعيجانى 88.7 ٭
  زهراء محمد عبداهللا محمد الصفار 83.21 ٭
  سارا صالح نبجى هجاج اجلناح 84.84 ٭
  ساره خالد محمد احمد املطاوعه 76.75 ٭
  ساره عدنان عثمان محمد احمد األنصاري 89.45 ٭
  شهد هشام ناصر حجى الطليحى 75.74 ٭
  فجر جواد عبداهللا جنم جابر 88.35 ٭

  فرح سالم على حسني زمانان 75.36 ٭
 ٭  لولوه حســـن عيد خالـــد عبداهللا بـــن زايد 

74.98
  مها اسعد رجا حمد الغضورى 85.51 ٭

  االصمعي الثانوية للبنين 
  ابراهيم مساعد مدلج محمد املدلج 95.01 ٭
  احمد ابراهيم فرج ذياب اخلشتى 92.35 ٭
  احمد حمود سليمان العبداهللا االحمد 93.37 ٭
  احمد خالد ابراهيم احمد الفيلكاوى 90.5 ٭
  احمد عادل احمد نايف اخلليفي 71.64 ٭
  احمد عبداهللا محمد عبداهللا الدعيجاني 94.09 ٭
  احمد عثمان علي عثمان يوسف العثمان 86.34 ٭
  احمد محمد احمد فهد الفهد 81.6 ٭
  احمد محمد سعد عبداهللا العبيد 91.04 ٭
  بدر محمد حمود احملارب احلمود 78.55 ٭
  بدر ناصر خليفة عبد اهللا الدوسري 71.66 ٭
  جاسم ابراهيم يوسف محمد العسيرى 67.29 ٭
  جاسم محمد عطيه عيد صغير 78.33 ٭
  حازم ابراهيم عبد اهللا جاسم الريحان 88.64 ٭
  حسني رياض عبدالرحيم عباس علي 73.73 ٭
  حسني محمد خليل ابراهيم الطشانى 84.24 ٭
  حمد بدر حمد خليفة اخلضر 71.03 ٭
  حمد بدر سعدون ياسني عبداهللا 77.16 ٭
  حمد سلطان مهنا سلطان السداني 91.45 ٭
  حمد عاطف محمد زبار اجلميلي احلربي 89.91 ٭
  حمد عبداهللا الزم على محمود اجلهيري 77.9 ٭
  حمد عبدالوهاب حمد عبداهللا العسعوسي 82.51 ٭
  حمد محمد احمد جمعة ارحمة 76.36 ٭



 3  محليات  السبت  ٣  يوليو  ٢٠١٠   

 البقية ص٤ 

 ٭  عهدي عبدالوهاب أحمد إبراهيم عبداهللا 
الراشد 69.99

 ٭  فهد سالم محمد سالم رجب االنصارى 
81.2

  فهد طالل فهد عبداهللا العناز 64.45 ٭
  فهد عادل صالح حمد النجدي 68.2 ٭

 ٭  فهد عبدالسالم عبدالرحمن السيد عمر 
90.76

 ٭  فهـــد عبداملعبود عبدالعزيـــز مبارك 
الدواس 80.92

 ٭  فواز سعود عبدالرحمن عبداهللا التركي 
80.39

 ٭  فيصل عبدالرحمن عبداهللا محمد املجلى 
92.08

 ٭  فيصل غـــازي ابراهيم فهـــد اخلليفة 
74.19

 ٭  فيصـــل محمد ذعار تركى الدوســـرى 
89.22

 ٭  فيصل منصور عبداهللا عبداحملســـن 
محمد أبوعبيد 81.25

الودعانى   ٭  مبارك وليد ناصر مبـــارك 
76.73

 ٭  محمد جمال محمد ابراهيم العبداملنعم 
86.15

 ٭  محمد حســـني عبدالرحيـــم عبداهللا 
76.93

 ٭  محمـــد خالد علـــى عبـــداهللا الرميح 
86.24

 ٭  محمد سعد محمد عبدالرحمن الرشيد 
91.13

 ٭  محمد طالل يعقوب يوســـف حســـني 
اليوسفي 90.15

 ٭  محمـــد عـــادل أحمد حمود احلســـن 
92.53

 ٭  محمد عادل عبدالكرمي عبداهللا الهلبان 
80.23

 ٭  محمد عادل عوض محمد احمد العتيبي 
78.65

 ٭  محمد عادل محمد عبدالرزاق الرشيدان 
80.71

 ٭  محمـــد عبداللطيف عبـــداهللا غريب 
76.91

 ٭  محمد عصام احمد حسني حيدر رضا 
ندوم 68.68

 ٭  محمـــد مســـاعد عبدالســـالم محمـــد 
العبدالسالم 83.68

 ٭  مســـاعد احمد محمد جلوي العجيري 
80.79

 ٭  مشارى احمد مصطفى يوسف احلماد 
82.74

 ٭  مشاري ابراهيم راشد عبداهللا احلفيتي 
87.76

  ناصر احمد على احمد قاسم 98.1 ٭
 ٭  ناصر بدر ناصر عبدالعزيز الشميمري 

82.31
 ٭  وليـــد خالد ســـليمان محمد احلصان 

68.15
 ٭  يوسف اسعد يوسف عبدالعزيز الوزان 

90.44
 ٭  يوسف اسماعيل جمعه محمد العابدين 

95.84
 ٭  يوســـف بدر ناصـــر عبـــد اهللا ملك 

82.63
 ٭  يوسف توفيق عبداللة املشاري السيف 

76.69
 ٭  يوسف جاسم محمد رمضان بوشهري 

74.43
 ٭  يوســـف خالد عبداجلبار عبدالرسول 

علي 79.16
 ٭  يوسف عدنان عبدالكرمي جوهر الشطي 

77.16
  يوسف غامن احمد راشد حماده 85.17 ٭

امـــني عبـــداهللا محمد   ٭  محمد حســـني 
عبدالرزاق 61.05

  محمد نايف سلمان داود األحمد 88.99 ٭
 ٭  منصور حمود مهلهل مشحن اخلصيلى 

74.84
 ٭  ناصـــر ميزر نـــا يف مذري الشـــمري 

75.76
 ٭  يوســـف ذيـــاب مطـــر ذياب محســـن 

75.29
 ٭  يوسف مســـعود فريج نعيس ضاحي 

املطيرى 79.62

  الجزائر الثانوية للبنات 
 ٭  االء عبـــد اهللا عبد احملســـن عبد اهللا 

السبيعى 92.55
 ٭  حصـــه ابراهيم عبـــد اهللا عبد الوهاب 

احلسينان 80.55
  حصه بـدر راشد احمد الراشد 95.46 ٭

 ٭  حصـــه ناصر علـــى الناصـــر العمران 
84.61

 ٭  حـــوراء ماجـــد دحام مزعل الشـــمرى 
87.35

 ٭  دانه شرحبيل محمد فتحى صبح الصدر 
94.07

 ٭  دالل صالح عبد الرحمن يوسف املزينى 
91.72

ابراهيـــم بوعركى   ٭  دالل عـــادل عثمان 
85.14

 ٭  دالل عبد اهللا محمد أحمد شاهني اجلالهمه 
89.89

 ٭  روان عبد العزيز خليف عبداهللا العنزي 
92.73

 ٭  روان فواز جاســـم عبـــد اهللا النجاده 
75.07

 ٭  ســـاره فيصل حمزه عبـــاس الكندرى 
84.78

 ٭  ساره يوسف جاســـم يوسف الهاشـل 
94.26

 ٭  سلمى خميس جمعان عوض اليزيدى 
88.18

 ٭  شــــوق صالح مطلق الســـعد السعيد 
69.3

  شهد احمد سعيد عبد اهللا علـى 85.86 ٭
 ٭  شـــهد اعتقاد الرحمن انيـــس الرحمن 

74.13
 ٭  شـــوق ســـليمان فهد شـــافى محبوب 

90.95
  شيخه اشرف عبد الوهاب موسى 73.66 ٭

 ٭  شـــيخه جاســـم عبد الرحمن سليمان 
الكـوح 83.98

 ٭  شيخه محمد عبد العزيز محمد العبـيـد 
83.11

 ٭  عائشـــه انـــور صالح فليح الســـهلى 
91.76

 ٭  عاليه محمد ســـليمان محمد النفيسى 
90

 ٭  عهـــود عبد اهللا ثانى طعمـــه الرويلي 
71.24

 ٭  غاليه ناصر محمد عبد الرحمن البديوى 
72.76

 ٭  فاطمـــه أحمد ذياب صالـــح ذياب غامن 
الذياب 89.11

 ٭  فاطمه سليمان فالح ســـليمان السالم 
93.19

 ٭  فاطمه عبد اللطيف حسن عباس الطيب 
88.29

  فاطمه فيروز مرزوق فيروز 91.22 ٭
 ٭  فاطمـــه يونـــس غلوم محمـــد حاجيه 

86.32
 ٭  فـــرح محمد حلـــدان يوســـف اللحدان 

77.04
 ٭  لطيفه فهد عبدالرحمن ناصر القطيفي 

67.84
 ٭  مرمي خليـــل حبيـــب خليفـــه عريان 

76.67
  مرمي عادل على حمود احلمدان 70.17 ٭
  مرمي فوءاد يوسف محمد املطر 92.44 ٭
  مرمي قاسم حمزه حسن تقى 92.73 ٭

 ٭  مزنـــه صالح علـــى عبـــداهللا العليوه 
75.01

 ٭  منيره خالد راشـــد عبـــد اهللا الطرموم 
73.92

  مها جاسم محمد على عباس 92.59 ٭
 ٭  نوال عيســـى محمد عبد احلميد احمد 

البلهان 83.36
  نور حسن بخيت رضوان 79.86 ٭

 ٭  نور عامر اســـماعيل ابراهيم الشرهان 
75.62

  نور فهد فهد يوسف البالول 75.32 ٭
 ٭  نور منصور أحمد حمود محارب املهينى 

85.52
 ٭  ياسمني صالح عبد الرضا محمد حيدر 

90.28

  الدوحة الثانوية للبنات 
 ٭  أماني ابراهيم عبـــد الغفار محمد علي 

بركات 95.74
الرشـــيدي   ٭  ابرار عيســـي فالح مناور 

94.42
 ٭  اســـماء مطر حمـــود نغيمش الهاجرى 

86.68
 ٭  امار عبداهللا شـــايع شـــريف الشمري 

76.52
  امل بدر مفرح خليفه اجلميلى 70.43 ٭
  امل علي حويل مطر السليماني 79.98 ٭

 ٭  انوار ســـالم ماطر عيـــد ماطر البححه 
العازمى 77.04

  اميان ابوخليل املهدى احمد 88.57 ٭
 ٭  حتريـــر علـــي كـــرمي ســـعيد العنزي 

76.28
  رباب شاكر كرمي مسير جنديل 91.77 ٭

 ٭  رفعه احمـــد عوده كردوش الشـــمري 
75.31

  روان زافور مناحى زافور العازمى 94 ٭
 ٭  رمي ظـــاوي قليفص ضـــاوي العازمي 

92.17
 ٭  ســـاره احمد محمد محمـــد علي عثمان 

89.03
 ٭  شوق ابراهيم عبدالعزيز ثامر الفضلي 

72.01
  غدير حسني علي احمد الرشيد 83.76 ٭

 ٭  غروب مبارك محمد ديحان الهرشـــانى 
85.53

العازمي  ادبيس عـــوض   ٭  فاطمه محمد 
82.36

  فجر محمد سلمان داود االحمد 91.3 ٭
  كوثر حسن جمعه غلوم دشتى 79.01 ٭
  مرمي احمد غامن عرفى اخلالدى 90.42 ٭

 ٭  مـــرمي عبد احلميد غلوم حســـن احمد 
94.63

 ٭  مـــرمي فهد عبـــد الرحمن عبـــد املجيد 
عبداللطيف العوضي 82.51

 ٭  معالـــى هـــادي مطلق حصـــني املفرج 
84.77

 ٭  مها فرحـــان مهاوش جـــادح الظفيري 
87.67

 ٭  موضـــي حمد عايض مبـــارك العازمي 
81.61

  ندى نبيل عبد السالم احلو 97.63 ٭
البذالى   ٭  نـــوره ظافر حمـــود عـــوض 

93.59
 ٭  نوره عبداهللا مخلـــف طارش العنزي 

69.34
  نوف محمد نفال محمد السلمي 80.77 ٭

 ٭  يوسف محمد يوســـف محمد الدعيج 
83.75

  االوزاعي الثانوية للبنين 
  أحمد راشد خالد الصابري 74.84 ٭

 ٭  أحمد شـــفاقة مطخان عمـــاش العنزي 
90.18

  أحمد شهيد سلطان عبداهللا 82.01 ٭
 ٭  أحمـــد محمد حســـن محمـــد عبداهللا 

66.78
  جابر خالد حسني قمبر محمد 76.05 ٭
  حسن سعد حسن خلف فهد 72.1 ٭

ابراهيم   ٭  حســـن شـــاكر عبداهللا أحمد 
76.78

  حسني على بهروز على فرج 79.1 ٭
  خالد أحمد خالد حسن علي 76.9 ٭

 ٭  خالـــد بـــدر خالـــد اجللهمـــي احلربي 
75.76

 ٭  خالـــد راكان بن خلف بن هليل العنزي 
79.73

 ٭  سعود عبد العزيز عباس حسني الكندري 
89.03

 ٭  عبدالرحمن بدر عبدالوهاب غلوم سند 
74.24

 ٭  عبدالعزيز مطلق محمد عواد احلريجى 
88.5

 ٭  عبـــداهللا رعد محمد ســـعد الهوشـــه 
71.84

 ٭  عبـــداهللا عبد الرحمن إبراهيم جاســـم 
الشطي 79.07

 ٭  عبداهللا محمد عبد اهللا محمد اسماعيل 
83.17

 ٭  عبداهللا نايـــف محمد عيد الرشـــيدى 
77.95

 ٭  عذبي محمـــد مطلق محمـــد املطوطح 
90.87

  على يوسف حميد مجيد العطار 81.13 ٭
 ٭  عيسى عبداهللا عيســـى يوسف محمد 

الشاهني 88.06
  فهد جاسم محمد أحمد الوهيب 72.16 ٭

 ٭  فـــواز بـــدر ســـالم محمد الرشـــيدى 
76.35

 ٭  ماجد مطلب رجعان ســـعود اخلصيلي 
81.76

  مبارك سالم زبن سعيد الصانع 87.86 ٭
 ٭  محمـــد ترحيب محمد دغـــش العجمى 

88.61
  محمد جواد حمزة زعالن محمد 70.43 ٭

  هبه زايد حمود زايد العازمى 92.19 ٭
  هدى محمد جابر علي جوير 90.48 ٭

 ٭  هنـــادى علـــى جلـــوى فـــرج العنزى 
83.76

  هيام محمد شهاب أحمد حمادي 92.3 ٭

  الروضة الثانوية للبنات 
 ٭  ابتســـام صالـــح احمد ربيـــع نصيب 

٩٤٫٦١
 ٭  ابرار داود سليمان سالم العلى السالم 

٧٣٫٧٢
 ٭  اسراء صقر عبد احملسن محمد ابو عبيد 

٧٣٫٧٧
  افراح فهد عقال ثقيل ٧٩٫١٢ ٭
  االء علي عوض كرامه بن رزق ٨٩٫٨٦ ٭

 ٭  امينـــه فتحي جنم محمـــد املنصوري 
٨٤٫٢٢

  اميان خالد صالح بالل الصالح ٧٠٫٠٤ ٭
  بيبى سامى فرج ذياب اخلشتى ٨١٫٤٨ ٭

 ٭  حصه خالد عبداهللا ماجد الصقر املاجد 
٧٨٫٦٩

  دانه سامي بدر حمد الشايجي ٦٨٫٦٦ ٭
 ٭  دالل جاســـم يوســـف محمد الكندرى 

٨٨٫٨٧
  دالل سعود بدر جاسم السالم ٨٢٫٤٥ ٭

 ٭  دالل عـــادل عبـــد اهللا محمد حســـني 
٨٠٫٧٩

  دنيا يوسف محمد صفر مندني ٧٢٫٤٦ ٭
  رواء بدر حمد عبداهللا املاص ٨٤٫٩ ٭

 ٭  روان يعقوب علي حسني شمس الدين 
٧٩٫٣٢

  رمي على عبداهللا العبدالغني ٨٠٫١٥ ٭
 ٭  زهرة علي عيســـى حســـن املوســـوي 

٨٩٫٨٥
  زهره اسامه محمد اسد محمد ٩٢٫٤١ ٭
  زينب ناصر يوسف على فرس ٩٠٫١٩ ٭

 ٭  ساره احمد سلطان احمد سالم االنصاري 
٧٩٫٥١

 ٭  ســـاره عبد الرزاق جاسم عبد اللطيف 
البناى ٨٩٫٢٥

 ٭  ســـاره عبد العزيز عبد الرزاق عبداهللا 
الدعي ٩٤٫١٥

 ٭  ساره عبداهللا ابراهيم عبداهللا القفيلى 
٨١٫٠٩

 ٭  ســـاره عدنان ســـعد محمـــد اخلطاف 
٨٨٫٥٧

  سالم احمد عزام البطاينه ٩٣٫٨١ ٭
 ٭  سلمى عبداهللا سعد عبدالعزيز الوهيب 

٧١٫٨٣
 ٭  ســـندس يوسف شـــعبان محمد بهزاد 

٨٤٫٨٢
  شهد خالد مال اهللا على اجلزاف ٩١٫٦١ ٭
  شهد عايد خابور خلف العنزى ٨٩٫٨٣ ٭

 ٭  شيخه احمد صقر مبارك عيد اخلالدى 
٨٣٫٠٥

 ٭  شيخه عبداحملسن جاسم احمد القصار 
٧٦٫٢٩

 ٭  شيماء خالد جاسم عبدالرحمن احمليطيب 
٩٠٫٥٩

 ٭  شـــيماء عبداهللا عبد الرحمن عبداهللا 
التركي ٨٣٫٥٩

 ٭  عائشه هاني عبداهللا احمد راشد الصدى 
٨٤٫٥٩

 ٭  فاطمه احمد مريخان ســـالم الرشيدى 
٨٥٫٦٧

  فاطمه اسامه محمد اسد محمد ٨٨٫٢٩ ٭
 ٭  فاطمه حبيب منصور عباس عبدالعزيز 

٧١٫٣٩
  فاطمه خالد محمد احمد الناصر ٧٧٫٩٢ ٭

 ٭  فاطمه ســـالم علـــى حســـني الوهيب 
٨٩٫٥٦

 ٭  فاطمه محمـــد على حاج مراد حســـن 
الكندري ٨٠٫٩١

 ٭  فجر علـــي عبـــداهللا شـــيخان الدابي 

 ٭  حمد ناجي فهد عبداهللا محمد الصقر 
88.2

 ٭  خالد عبداحملسن عمر عيسى العتيق 
95.01

 ٭  دعيج عبد اهللا دعيج عبداهللا اخلالدي 
81.23

 ٭  راشد ســـعد عبيداهللا سند الديحانى 
83.06

  راشد عادل محمد حمد الزعابي 87.21 ٭
  راشد محمد راشد على الراشد 82.7 ٭

 ٭  راشد مســـاعد راشـــد داود العبداهللا 
66.88

  زيد عبداهللا زيد عبداهللا الزيد 82.9 ٭
 ٭  ســـالم راشـــد علـــي حســـني بوجره 

85.84
 ٭  سعود خالد سعود عبدالعزيز الغامن 

68.34
 ٭  ســـعود خالد مســـاعد فايز الدبوس 

80.31
 ٭  سعود عبدالعزيز محمد يوسف العريفان 

76.71
 ٭  سليمان جمال ســـليمان عبداللطيف 

احمد 84
 ٭  سليمان داود سليمان عبداللة حسني 

77.96
 ٭  ســـليمان عبدالعزيـــز محمـــد صالح 

الصبيحى 81.76
الشـــويب   ٭  ضاري ناصـــر علي احمد 

84.07
 ٭  عبدالرحمن عيســـى عبداهللا عيســـى 

الفودري 75.14
 ٭  عبدالرحمن فهد خالد عبداهللا املقهوى 

75.31
 ٭  عبدالرحمن ناصر سيار شاجي العنزي 

88
 ٭  عبدالرحمن نواف خالد مشاري املطوع 

77.75
 ٭  عبدالرزاق ياسني عبداللطيف يوسف 

العومي 70.41
 ٭  عبدالعزيز خليل ابراهيم حسن حمادي 

76.58
 ٭  عبدالعزيز رمضان عبداهللا على يوسف 

الكندرى 74.68
 ٭  عبدالعزيـــز عبداهللا خرصـــان علي 

احليان 81.2
 ٭  عبدالعزيز علي عبدالرحمن مشـــاري 

الدخيل 92
 ٭  عبدالعزيز مبارك طالل محمد اجلري 

62.98
 ٭  عبدالعزيز محمد خزام ناصر القصير 

92.72
 ٭  عبدالعزيز يوسف حمد سعد اخلضر 

76.37
 ٭  عبداللطيف منـــذر عبداللطيف محمد 

الوزان 72.77
 ٭  عبداهللا ضاحي عبداهللا علي الضاحي 

77.62
 ٭  عبداهللا عادل عبـــداهللا محمد صالح 

الرشود 83.5
 ٭  عبداهللا يحي عبداهللا صالح احلجيالن 

86.3
 ٭  عبدالوهاب زامـــل عبداهللا عبدالعزيز 

الزامل 72.79
  علي طالب غلوم علي حسني 67.05 ٭

 ٭  عمر ســـليمان حمد سليمان السلطان 
87.58

 ٭  عمر عبدالعزيز عبداهللا سعد الرشيد 
91.68

 ٭  عمـــر عبداهللا اســـد عبـــداهللا عمادى 
68.16
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 كشف بالطلبة األوائل للقسم العلمي 
 النسبة  الجنسية  الجنس  المدرسة  اسم الطالب  القسم  مسلسل 

 ٩٩٫٧١  اردني  بنات  اجليل اجلديد االهلية الثانوية للبنات  فرح محمود محمد زيد الكيالني  العلمي  ١ 
 ٩٩٫٣٨  مصري  بنات  اجليل اجلديد االهلية الثانوية للبنات  منة اهللا مصطفى علي محمد مصطفى  العلمي  ٢ 
 ٩٩٫٣٨  مصري  بنات  النجاة االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة  رمي ضياء الدين يوسف علي عبيد  العلمي  ٢ 
 ٩٩٫٣٨  سوري  بنني  جابر االحمد الصباح الثانوية للبنني  طارق فايز ياسني لطفي  العلمي  ٢ 
 ٩٩٫٣٤  مصري  بنني  الكندي الثانوية للبنني  شريف عبداحلميد البيلي حشيش  العلمي  ٥ 
 ٩٩٫٣٢  مصري  بنات  املنقف الثانوية للبنات  منار محمود محمد سعداوي  العلمي  ٦ 
 ٩٩٫١٦  مصري  بنات  الفروانية الثانوية للبنات  اسماء عزت حمزة صالح  العلمي  ٧ 
 ٩٩٫١٦  سوري  بنات  صفية بنت عبداملطلب الثانوية للبنات  وئام محمد نبيه مجنى  العلمي  ٧ 
 ٩٩٫١٥  سوري  بنات  الكويت االهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة  شذى سمير بيازيد  العلمي  ٩ 
 ٩٩٫١٢  مصري  بنني  النجاة االهلية الثانوية للبنني  احمد احمد حمدنا اهللا رفاعي  العلمي  ١٠ 

 كشف بالطلبة األوائل الكويتيين للقسم العلمي 
 النسبة  الجنسية  المدرسة  اسم الطالب  مسلسل 

 ٩٨٫٩٤  كويتي  النهضة الثانوية للبنات  فاطمة خميس عبداهللا خميس الفيلكاوي  ١ 
 ٩٨٫٩٠  كويتي  النهضة الثانوية للبنات  حصة عبدالعزيز إبراهيم فوزان القريشي  ٢ 
 ٩٨٫٨١  كويتي  انس بن مالك الثانوية للبنني  عذبي عذاب زيدان نايف  ٣ 
 ٩٨٫٧٥  كويتي  عبداهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنني  عبدالعزيز عالء عبدالعزيز عبداهللا بوقريص  ٤ 
 ٩٨٫٧٣  كويتي  العدان الثانوية للبنات  مرمي عادل جاسم محمد غلوم  ٥ 
 ٩٨٫٦٨  كويتي  اجلهراء الثانوية للبنني  خالد حجرف فالح مبارك احلجرف  ٦ 
 ٩٨٫٥٨  كويتي  بيان الثانوية للبنات  منيرة يعقوب جعفر حسني الكندري  ٧ 
 ٩٨٫٥٥  كويتي  فجر الصباح الثانوية للبنات ـ املشتركة  روان حمد محمد حسن الراشد  ٨ 
 ٩٨٫٥٤  كويتي  سالم املبارك الثانوية للبنني  أحمد سمير أبو زيد خليل   ٩ 
 ٩٨٫٥١  كويتي  العصماء بنت احلارث الثانوية للبنات  بدور أحمد شمالن أحمد البحر  ١٠ 
 ٩٨٫٥٠  كويتي  بيان الثانوية للبنات  أمينة مهدي قطيف موسى الشمري  ١١ 
 ٩٨٫٣٩  كويتي  الساملية الثانوية للبنات  رقية حسن عبداهللا حسني  ١٢ 
 ٩٨٫٣٩  كويتي  قرطبة الثانوية للبنات  دعاء أحمد محمد عيسى العيسى  ١٢ 
 ٩٨٫٣٧  كويتي  بيان الثانوية للبنات  سارة محمد هالل راشد آل بن علي  ١٤ 
 ٩٨٫٣٠  كويتي  بيبي السالم الثانوية للبنات  زهراء حسني إبراهيم علي عرب  ١٥ 
 ٩٨٫٣٠  كويتي  فجر الصباح الثانوية للبنات ـ املشتركة  شيخة سالم فرحان مشاي عويد  ١٥ 
 ٩٨٫٢٤  كويتي  ث.٢٥ فبراير الثانوية للبنات  رواء أحمد راشد عبدالسيد علي حسني الشطي  ١٧ 
 ٩٨٫٢٢  كويتي  بيبي السالم الثانوية للبنات  زهراء عبدالوهاب عبدالهادي عبداحلسني فرج  ١٨ 
 ٩٨٫٢٢  كويتي  ث.٢٥ فبراير الثانوية للبنات  زهراء كاظم محمد حسني احلسيني  ١٨ 
 ٩٨٫١٧  كويتي  فجر الصباح الثانوية للبنات ـ املشتركة  فاطمة علي سلمان علي السلمان اخلواري  ٢٠ 
 ٩٨٫١٦  كويتي  الواحة الثانوية للبنني  خالد سعد ماطر هالل الشمري   ٢١ 
 ٩٨٫١٦  كويتي  عبداهللا العتيبي الثانوية للبنني  محمد خالد فرج السعيد  ٢١ 

 كشف بالطلبة األوائل الكويتيين للقسم العلمي 
 النسبة  الجنسية  المدرسة  اسم الطالب  مسلسل 

 ٩٨٫١٣  كويتي  شريفة العوضي الثانوية للبنات  لولوة عبدالسالم أحمد عبدالكرمي العبدالكرمي  ٢٣ 
 ٩٨٫١١  كويتي  الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات  شوق محمود حسن عباس البلوشي  ٢٤ 
 ٩٨٫١٠  كويتي  األصمعي الثانوية للبنني  ناصر أحمد علي أحمد قاسم  ٢٥ 
 ٩٨٫٠٧  كويتي  برقان الثانوية للبنات  كوثر عادل إبراهيم علي حسن  ٢٦ 
 ٩٨٫٠٤  كويتي  قرطبة الثانوية للبنات  هند فوزي علي محمد فرج  ٢٧ 
 ٩٨٫٠٣  كويتي  عبداهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنني  علي عادل علي أحمد مظفر  ٢٨ 
 ٩٧٫٩٧  كويتي  اجلابرية الثانوية للبنات  جمانة قاسم محمد جرخي  ٢٩ 
 ٩٧٫٩٧  كويتي  أحمد البشر الرومي الثانوية للبنني  محمد صالح عبدالرزاق أحمد  العبدالرزاق  ٢٩  
 ٩٧٫٩٦  كويتي  يوسف بن عيسى الثانوية للبنني  مشاري محمد أحمد خالد املشاري  ٣١ 
 ٩٧٫٩٤  كويتي  النوار بنت مالك الثانوية للبنات  سلوى غايب مرضي فهيد العازمي  ٣٢ 
 ٩٧٫٩٤  كويتي  الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات  هديل صالح يوسف عباس العنزي  ٣٢ 
 ٩٧٫٩٣  كويتي  عبداهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنني  عبدالرحمن طارق عبدالرحمن عبداهللا البدر  ٣٤ 
 ٩٧٫٨٦  كويتي  العصماء بنت احلارث الثانوية للبنات  فرح لؤي علي سعدون البدر  ٣٥ 
 ٩٧٫٨٢  كويتي  جابر مبارك الصباح الثانوية للبنني  فهد عبداحملسن أحمد محمد اخلليفة  ٣٦ 
 ٩٧٫٨٠  كويتي  جابر األحمد الصباح الثانوية للبنني  علي مهدي عيسى ناصر بوعليان  ٣٧ 
 ٩٧٫٧٩  كويتي  املنصورية الثانوية للبنات  إميان عبداحلسني محمد سعيد محمد رشيد محمد  ٣٨ 
 ٩٧٫٧٨  كويتي  الطاهرة بنت احلارث الثانوية للبنات  زينب ناصر غلوم محمد علي  ٣٩ 
 ٩٧٫٧٧  كويتي  برقان الثانوية للبنات  إميان طامي شبيب طامي العجمي  ٤٠ 
 ٩٧٫٧٦  كويتي  النهضة الثانوية للبنات  هيا سليمان سعيد ناصر علي الفيلكاوي  ٤١ 
 ٩٧٫٧٥  كويتي  النهضة الثانوية للبنات  سارة أحمد حمد نافع الشتيلي  ٤٢ 
 ٩٧٫٧٤  كويتي  أمامة بنت بشر الثانوية للبنات  حوراء فيصل صادق خلف اجلمعة  ٤٣ 
 ٩٧٫٧١  كويتي  الهدى األهلية الثانوية للبنات ـ املشتركة  حنان سعود عبداهللا الشمري  ٤٤ 



 4  أسماء  السبت  ٣  يوليو  ٢٠١٠   

 ٭  شــــهـد طــــالل محمـد أحمــــد حـجـى 
٨٢٫٤٥

 ٭  شفاء عبداجلليل يوسف صالح الكندري 
٩٤٫٦٥

الشنفا   ٭  شـــهد احمد خليفه عبدالهادى 
٨٥٫٨٥

 ٭  شهد جاسم محمد العبدالرحمن الفارس 
٨٨٫٩٩

  شهد حمد ابراهيم سالم الوهيب ٨٣٫٨٧ ٭
 ٭  شـــهد خالد عبد الـله ابراهيم اخلبيزى 

٧٤٫٦٣
  شهد على مرضى عياش العنزى ٩١٫٤ ٭
  شهد محمد مرشد محمد املرشد ٨٨٫١٩ ٭

 ٭  شـــوق عبدالرزاق عبداللطيف ادريس 
العبداللطيف ٨٧٫٦٣

 ٭  شيخه احمد عبداحملســـن فهد احلماد 
٩٠٫٥٧

 ٭  شـــيماء ايهاب محمد عبداملنعم حتاته 
٨٢٫٨٨

 ٭  شـــيماء حسني احمد حســـن العوضى 
٦٦٫٩٧

 ٭  ضحـــى محمد بتال مـــرزوق الديحانى 
٩٠٫٧١

 ٭  طيبه عادل احمد ســـالم عبـــد الرزاق 
الوهيب ٩٢٫٢٧

 ٭  طيبـــه قيس عبدالرزاق ســـلطان امان 
٧٤٫١

 ٭  طيبه يحيى حســـني عبدالعزيز الكهيم 
٨٣٫٨٢

  عائشه فهد صالح فهد الركف ٩٢٫٠٧ ٭
 ٭  عبير ســـالم غازى ســـليمان املطيرى 

٩٣٫٩٣
 ٭  عذاري نبيـــل محمد خليفه الصالحات 

٦٨٫٨١
 ٭  عذبه عبد الــله عيسى يوسف العبداجلليل 

٩٢٫٧٧
 ٭  عليـــاء عبدالعزيز محمـــد عبدالعزيز 

الرومى ٨٢٫٠٧
الهنيدى   ٭  علياء عبدالـله احمد عبدالـله 

٨١٫٤٩
  فاطمه جراح سالم خالد جحيل ٩٥٫٥٢ ٭

 ٭  فاطمه حامد عبدالعزيز عمر الشـــلفان 
٨٤٫٤٢

 ٭  فاطمه خالد جاســـم محمـــد اللوغانى 
٨٦٫٢٥

 ٭  فاطمه سعود عبدالعزيز صالح الصالح 
٧٥٫٨٨

 ٭  فاطمه صادق عبداحملسن عبداحلسني 
العلى ٩٥٫٩٤

  فاطمه محمد احمد محمد احمد ٧٧٫٥٩ ٭
 ٭  فاطمه محمد جاســـم ســـيف العتيقى 

٧٥٫٣٨
 ٭  فاطمه يعقوب محمـــد يعقوب البنوان 

٨٢٫٦
 ٭  فجر طارق محمد شريف زينل العوضى 

٨٩٫٦٣
 ٭  فجر عبد اللــه سليمان عبد اللــه العيبان 

٨٥٫٠٣
 ٭  فجر عبدالعزيز راشـــد عبـــد الـله مال 

محمد ٩٤٫٠٦
 ٭  فجـــر عبداللطيف احمـــد عبداللطيف 

العبدالرزاق ٨٠٫٤٦
 ٭  فرح خالـــد جعدان جبيهـــان العتيبى 

٩١٫٥٢
  فرح لؤى على سعدون البدر ٩٧٫٨٦ ٭

 ٭  فوزيه خالد عبدالكرمي عبدالعزيز الشيحه 
٨٦٫٣٧

 ٭  فى احمد عبداحملســـن احمد السبيعى 
٨٢٫٨٤

  فى بدر سالم احمد العميرى ٦٥٫٠٤ ٭
  فى فيصل على احمد الشويب ٨٠٫٦٢ ٭
  في صالح عبد اللــه احمد مدوه ٩٠٫٨٨ ٭

 ٭  كلثم فوزى عبد الـله احلميدان النجدى 
٨٨٫٥

 ٭  جلني محمد ســـعود محمد الدوســـرى 
٧٥٫٨٨

 ٭  جلني يوســـف خالد ســـعود العنجرى 
٧٦٫٩٤

 ٭  لطيفه جاسم عبد الــله محمد احلسينى 
٧٧٫٥٩

 ٭  لولوه عـــادل عبدالرحمن محمد العبيد 
٩٥٫٢

 ٭  لـــني عبدالرحمن مصبـــح عبدالرحمن 
احلزمى ٧٩٫٤٣

  مرمي عادل صالح محمد الياسني ٩٠٫٧١ ٭
 ٭  مرمي على حسني على عبد اللــه السبيعى 

٨٧٫٩
العميرى   ٭  مرمي مســـاعد ثنيان احمـــد 

٩١٫١٥
 ٭  منيره حامد حمود عبدالعزيز املقهوى 

٨٨٫٣٣
 ٭  منيره ربيع ســـعد يوســـف العدسانى 

٩٢٫٤٧
 ٭  منيره صالح ابراهيم ســـليمان اخلراز 

٨٨٫٩٦
 ٭  منيره عادل سالم شهاب سالم الشهاب 

٨٢٫٣٢
 ٭  منيره علـــى عبدالـله ابراهيم الســـند 

٨٨٫٦٩
 ٭  منيره فضل على راشـــد على احلوطى 

٨٠٫٣٧
 ٭  منيره محمد عبدالكرمي عبد الـله الفوزان 

٨٢٫٨
 ٭  موضى عادل ســـالم راشـــد اليحيوح 

٨٥٫٣٩
 ٭  مى ســـمير عبدالرزاق صالح الصالح 

٧٨٫٩٢
 ٭  ميســـم حمود عبدالرحمن عبدالعزيز 

التويجرى ٩٢٫١٩
 ٭  جنـــاه محمـــد صالح موســـى العجيل 

٧٤٫٣٧
الشـــرهان   ٭  نســـيبه خالد احمد محمد 

٨٥٫٧٤
 ٭  نور انـــور عثمان مشـــارى العنجرى 

٩٤٫٥٥
 ٭  نـــور غـــازى داود ســـليمان احلمدان 

٩٥٫٣٩
  نور فهد عيسى ابراهيم املناعى ٧٩٫٠٥ ٭
  نور مسعد احمد مجبل الفرج ٨٦٫٢٦ ٭

 ٭  دالل محمد عبـــداهللا ابراهيم الصيرفى 
٩١٫٥

 ٭  رؤيا ناصر ابراهيم يوســـف اخلليفى 
٧٩٫٠٥

 ٭  رؤيه عادل حسن ابل بن حسن صادق 
٨٧٫٠٨

  روان عادل حسني على عباس ٩٢٫٠٧ ٭
 ٭  روان عبداهللا محمد عبداحلسني بهبهانى 

٧٥٫٢٥
  زهراء حسني ابراهيم على عرب ٩٨٫٣ ٭

 ٭  زهراء حسني عيسى عبدالعزيز القالف 
٧٠٫٢١

 ٭  زهراء صادق ســـلمان سلطان املتروك 
٨٢٫٦٧

  زهراء عبداهللا على عبداهللا اتش ٩٧٫٣ ٭
 ٭  زهراء عبدالوهاب عبدالهادي عبداحلسني 

فرج ٩٨٫٢٢
 ٭  زينـــب احمد بابـــا غلوم اكبـــر خاجه 

٧٧٫٦١
 ٭  زينب حسني على عايد السيد عبداحلسني 

٨٢٫٨١
البغلى   ٭  زينـــب خالد حســـني حســـن 

٩٢٫٠٢
  زينب عبداهللا حسن علي تقى ٨٧٫٧٨ ٭
  زينب محمد حسن على ٩٢٫٠٣ ٭

 ٭  زينب يعقوب حســـن عباس حســـني 
٦٦٫١١

  ساره بدر حسني على حسن ٧٨٫٢٣ ٭
 ٭  ساره جعفر سيدشبر هاشم املوسوى 

٨٢٫٠٩
  ساره جمال بباوى محمد ٩٥٫٤٧ ٭

 ٭  ساره حسني على حسني عبداهللا احملمد 
على ٨٢٫٤

 ٭  ســـاره محمد ســـالم فهد اجلويسرى 
٩٢٫٧٦

 ٭  ساره مشـــعل سلمان ســـعد اخلرافى 
٧٦٫٤٢

 ٭  ســـاره مصطفى يونس حســـني على 
٩١٫٩٤

 ٭  ســـلمى فيصل زايد جريـــس املطيرى 
٩٤٫٢٥

  شاهه خلف احمد عيسى الوزان ٧٨٫٦٥ ٭
 ٭  شروق حســـن عبداهللا حسن اخلضر 

الشطي ٧٢٫٦٦
 ٭  شـــروق عبدالرســـول احمد اسفنديار 

كمال ٩٠٫٣٥
 ٭  شريفه هاشـــم عبداهللا على اسماعيل 

محمد ٧٨٫٥
النجدى   ٭  شـــوق خالد عبداهللا محمـــد 

٨٣٫٧١
  شيخه علي ناجي علي القالف ٨٠٫٨ ٭

 ٭  شـــيخه عمر علـــى ابراهيـــم خريبط 
٩٢٫٧١

  صديقه احمد على محمد ندوم ٨٣٫٦ ٭
 ٭  ضحـــى فيصل ابراهيـــم عبداهللا احمد 

٧٢٫٤٧
 ٭  طوعه عبد العزيز محمدعلى عبد البنى 

شمساه 85.04
 ٭  طيبـــه على محمـــد حســـني بوعليان 

95.48
 ٭  عائشه عبداهللا احمد عبداهللا التركيت 

80.83
 ٭  عبيـــر عيســـى صالح راشـــد اجليماز 

78.44
 ٭  عـــذارى محمود جاســـم محمد عباس 

76.48
  علياء علي محمود امير غلوم 90.14 ٭

 ٭  غديـــر علـــى احمـــد محمود االشـــوك 
93.77

 ٭  غزايل جعيدان مسعود عبداهللا بن بالل 
82.26

 ٭  فاطمـــه تقى ســـيد طالـــب عبدالنبى 
مصطفوى 87.62

 ٭  فاطمه جعفر ســـلمان سلطان املتروك 
84.06

  فاطمه جميل فهيم وهبه حنا 84 ٭
 ٭  فاطمه حسن عيسى عباس ابو احلسن 

97.09
 ٭  فاطمـــه حســـني كاظم حســـن القالف 

82.54
 ٭  فاطمه سيد عبد اهللا سيد عابد سيد احمد 

املوسوى 73.62
  فاطمه عبداحلميد اسد عابدى 92.63 ٭

 ٭  فاطمـــه عبداهللا جابر عبـــداهللا اجلابر 
77.24

 ٭  فاطمـــه عيد مبارك عويـــض الصابرى 
95.13

 ٭  فاطمـــه ماهر يوســـف ماجد ســـلطان 
81.59

  فجر حسن احمد احمد العيد 90.76 ٭
 ٭  فجر صـــالح عبدالرحمـــن عبدالوهاب 

معرفى 89.56
  فرح احمد جعفر مال جمعه 84.97 ٭
  لطيفه بدر سعد على العمير 71.67 ٭

القالف   ٭  لولـــوه خالد جاســـم محمـــد 
87.59

 ٭  ليلــــى محمــــد عبــــاس احمــــد القالف 
76.73

 ٭  مرمي ســـيد هاشم سيد عابد سيد احمد 
املوسوى 94.27

 ٭  مرمي ناصر ســـليمان مرزوق العازمى 
84.5

 ٭  معصومه عبداهللا صالح حسن النجاده 
71.33

 ٭  مكيه أحمد عباس عبداهللا ابواحلســـن 
88.76

 ٭  منـــى جميل ناشـــى عبـــداهللا اخلرس 
89.3

  ميساء فريد احمد حسني خاجه 89.6 ٭
 ٭  نـــوال احمـــد مســـاعد ســـعود الدهام 

90.73
 ٭  نور عبداهللا حســـن عبـــداهللا القالف 

81.62
ابراهيم   ٭  نور عصام عبدالعزيـــز احمد 

العبود 81.68
 ٭  نوره عبدالرزاق حســـني احمد البغلى 

79.19
  هديه ناصر سرور الناصر 94.82 ٭
  هيا رشيد جابر محمد اللوغاني 89.9 ٭

  ساره وليد داود سليمان النجار ٧٠٫٨٨ ٭
  سكينه هاني علي موسى احلداد ٧١٫١٢ ٭

 ٭  شروق صالح عبداهللا محمد الشرقاوى 
٨٠٫٤٤

 ٭  شريفه رشيد ســـعيد محمد بن سالمه 
٨٥٫١٩

 ٭  شـــهد صالح عبـــداهللا ناصر البســـام 
٨٠٫٧٤

ابراهيم حاجى جاسم عبداهللا   ٭  شـــوق 
٧٩٫٣٦

 ٭  شيماء احمد فاخر السيد احمد املوسوى 
٩٣٫٨

  عذاري محمد بالل سعد السعد ٦٦٫٦٣ ٭
 ٭  عزيزه عبدالعزيـــز احمد محمد عباس 

املال ٩٦٫٥٤
  عهود غامن فيحان صنقور ٨٦٫٣ ٭

 ٭  غديـــر عادل جمعـــه محمـــد العابدين 
٨٤٫٢٧

 ٭  غـــزل اوس علـــى احمد اصطـــى احمد 
٧١٫٧٦

  فاطمه بدر على حسن جاسم ٨٩٫٠٩ ٭
  فاطمه حسن على حسني اخلياط ٨٠٫٤ ٭

 ٭  فاطمه حميد عبداحملسن ناصر احلرز 
٧٣٫٤٥

 ٭  فاطمه سالم عبدالرسول ياسني حاجيه 
٨٢٫٣٦

  فاطمه عدنان جاسم محمد احلداد ٨٤٫١ ٭
  فاطمه على حسن على العلى ٩٣٫٠٣ ٭

 ٭  فاطمه فاضل ســـيد عباس سيد حسني 
سيد على ٧٩٫٣٥

 ٭  فاطمه كمال مصطفى يوســـف الدشتى 
٩٠٫٠٣

 ٭  فاطمه مصطفـــى محمد صالح الصالح 
٩٠٫٩

 ٭  فاطمه وليد سعود عبدالعزيز السلطان 
٦٨٫٨٩

  فاطمه يحيى على محمد على ٩٠٫٥٣ ٭
 ٭  فجـــر احمد عبـــداهللا عبدالرضا محمد 

عوض ٨١٫٩١
 ٭  كوثـــر مبـــارك صالح حســـن النجاده 

٨١٫٨٣
 ٭  كوثـــر محمد علـــى محمد ابـــو زلوف 

٩٢٫٤٣
 ٭  جلني اســـامه ابراهيم عبداهللا الصالح 

٩٠٫٩٨
  ليال عارف احمد محمد العوضى ٩١٫٧٣ ٭

 ٭  مراحـــب عامر ســـعد عامر احلشـــان 
٨٩٫٤٩

  مرمي جليل مطر فرج مطر ٨٤٫٧٦ ٭
 ٭  مرمي حســـن ابراهيم حســـن عبداهللا 

الشطي ٨٠٫٥٥
  مرمي خالد محمد محمد احلرز ٨٨٫٢٥ ٭

 ٭  مـــرمي محمد جالل حســـني على الهزمي 
٨٩٫٠٣

 ٭  منيـــره طارق عبدالعزيـــز على اخلالد 
٧٩٫٤

  ميار عادل محمد شعت ٩٤٫٦٧ ٭
 ٭  نائله حســـام جاســـم محمد املسيليم 

٨٢٫٩٤
  نور محمد راشد محمد الرميضى ٨٧٫٤ ٭

 ٭  نـــورا حيدر حســـني صالـــح املطوع 
٨٢٫٠٥

 ٭  نورا محمد عبدالرحمن صالح الصرعاوى 
٨٥٫٠٦

 ٭  نوره محمـــد صالح زيد محمد النتيفى 
٧٥٫٨٨

  هنوف حسن ابراهيم حسن ٩٤٫٥٧ ٭
 ٭  هيـــا عبداهللا عبداهللا جبـــر عمر البكر 

٩٠٫٧٦
 ٭  وسميه فوءاد محمد معرفى عبدالرحمن 

معرفى ٧٨٫٦١
 ٭  وضحه حمود مبارك اجلاسم اجلناعى 

٨٩٫٩١

  اليرموك للبنات الثانوية للبنات 
  أسيل خالد طه محمد مال اهللا ٨٥٫٦٦ ٭

 ٭  اثير وليد عبداحملسن محمد احمد الرويح 
٨٦٫٧٤

 ٭  اســـراء حبيـــب محمد حاجـــى طاهر 
٩٥٫٢٣

 ٭  اســـراء عماد جاســـم محمـــد بوحمره 
٦٩٫٢٢

 ٭  امنه محمود شـــريف محمود العوضى 
٩٧٫٢٤

 ٭  انفـــال جمال عبداهللا مخلـــف العنزى 
٧٠٫٢٦

 ٭  انوار حمد عبدالرزاق عبداهللا اخلبيزى 
٨٢٫٦٦

  انوار سليم سالم احمد الوهيب ٨٠٫٢٧ ٭
 ٭  انوار على عبداهللا درويش اســـماعيل 

٩١٫٦٧
  اميان احمد يوسف على املال ٩٦٫٣ ٭

 ٭  اميان علـــي عبدالعزيز محمد احلصان 
٨٨٫٤٥

 ٭  بتـــول محمد عبد الهـــادى بندر مبارك 
٩١٫٣٧

 ٭  بدور حســـني علـــى ابراهيـــم احلافظ 
٧٩٫٤٥

  بشاير خليفه دلى فرحان ٧٢٫٧٥ ٭
 ٭  جمانه عبدالرحمن عبداحملسن عبدالرحمن 

البابطني ٨٥٫٩٦
 ٭  جمانه عبدالسالم محمد مبارك اجلوهر 

٨٩٫٥٣
 ٭  حصـــه صالح بـــدر يعقـــوب ابوغيث 

٨١٫٠٦
 ٭  حوراء عبدالكرمي حسني جاسم الراشد 

٧٣٫٨٨
 ٭  دانه ســـهيل محمد عبـــداهللا اجلالهمه 

٩٥٫٠٩
  دالل خالد جاسم محمد ذياب ٦٨٫٧٤ ٭

 ٭  دالل طـــارق راشـــد امان املســـعودى 
٧٨٫٣٤

 ٭  دالل مشـــعل محمـــد صالـــح منصور 
٧٤٫٠٦

  رقيه عثمان محمد عثمان املوسى ٨٨٫٥ ٭
 ٭  روان جاسم محمد حسني عبداهللا على 

االنصارى ٨٠٫٢٣
  رمي احمد محمد عثمان املوسى ٩٣٫٢٣ ٭

 ٭  فهد عبداحملســـن احمد محمد اخلليفه 
97.82

 ٭  فهـــد ناصر محمـــد خليفـــه بوعركي 
79.68

 ٭  فواز احمد عبداهللا ميـــرزا علي محمد 
90.04

  فواز محمد يوسف صالح العمر 91.21 ٭
 ٭  فيصـــل ابداح عســـكر زايـــد احلربش 

89.66
السيدماجد   ٭  ماجد جمعه السيدهاشـــم 

الشماع 68.57
 ٭  مبارك فيصل ابراهيم عبدالكرمي عسك 

79.3
  محمد جاسم محمد جاسم املهنا 84.85 ٭

 ٭  محمد جاسم محمد عبدالكرمي احلسينان 
88.69

  محمد خالد مبارك مالك الصباح 88.81 ٭
الدويسان   ٭  محمد سعيد محمد ســـعيد 

84.56
 ٭  محمـــد فهد محمـــد عبـــداهللا احلملي 

85.28
 ٭  محمـــد مبـــارك محمد حامـــد العتيبي 

88.6
  محمد نادر محمد صادق حسني 78.15 ٭

 ٭  مشـــاري مانع محمد علي السديراوي 
76.29

 ٭  مشـــعل عاصي اعجمي محمد الهاجري 
91.35

 ٭  مشـــعل فاروق حسني جاســـم الزنكي 
87.31

 ٭  معاذ صالـــح ابراهيم صالـــح الربيعه 
83.98

  ناصر بدر ناصر سالم الريش 64.88 ٭
  ناصر رضا ناصر حسني محمد 85.98 ٭
  ناصر علي محمد علي الفودري 93.77 ٭

 ٭  ناصر محمد عبداهللا محمد بو دستور 
77.99

 ٭  وليد خالد سليمان يوسف العبدالهادي 
88.12

 ٭  يعقوب نبيل عبداهللا الســـيد يعقوب 
احلنيان 71.26

  يوسف احمد جمعة محمد هاشم 78.31 ٭
 ٭  يوســـف احمد يوســـف احمد اجلسمي 

89.49
 ٭  يوســـف صالح ابراهيم احمد موســـى 

92.97
 ٭  يوســـف طارق يوســـف علي العميري 

78.31
  يوسف عادل يوسف علي أحمد 81.99 ٭

 ٭  يوســـف علـــي باتـــل علي الرشـــيدي 
90.72

 ٭  يوســـف فيصل يوســـف علي ابوقماز 
92.75

  جمانه بنت ابى طالب الثانوية للبنات 
  آالء مؤيد حسني محمد البصام 90.43 ٭

 ٭  أميمه مســـاعد ســـيف محمد العتيقي 
95.68

  إسراء محمد علي مال علي 74.44 ٭
  إقبال سليمان محمد علي بالل 78.4 ٭
  إلهام علي أحمد املهري 70.17 ٭
  إميان محمود ابراهيم رشيد 95.62 ٭

 ٭  إميـــان مصلـــح مطلـــق صقـــر مطلق 
76.62

  بدور خالد محمود جمعه 97.83 ٭
  بدور محمود ابراهيم العكيلي 68.72 ٭

 ٭  بســـمه نبيل عبـــداهللا أحمد املســـلم 
95.78

  تسنيم محمد غلوم على بارون 87.42 ٭
 ٭  حصه عبد اهللا ياقـــوت صالح العواد 

87.65
العبداللطيف   ٭  حصه فهد عبدالرحمـــن 

الدعي 74.7
  حصه محمد عبداهللا اليعقوب 92.25 ٭

 ٭  حنني عبدالعزيز أحمــــد صالح الغني 
78.03

  دانه على كمال حسن على 93.4 ٭
 ٭  دميه ســــعد محمد طــــوارى الطوارى 

96.2
 ٭  روان حمــــد عبــــداهللا احملمد املســــند 

88.39
  روان زياد خالد سالم الوهيب 71.4 ٭

 ٭  روان عبداهللا راشــــد فريــــح االصابعه 
86.51

 ٭  رمي ســــعد أحمــــد عبــــداهللا الصالــــح 
87.76

 ٭  ساره حســــني عبدالوهاب علي التمار 
82.22

 ٭  ساره على ابراهيم حسني علي اجلاسم 
85.31

 ٭  ســــاره محمد ســــالم جويهل اجلويهل 
95.57

 ٭  ســــاره ناجي حســــني علــــي املنصور 
88.95

 ٭  ســــجى أحمد ســــليمان احمد املنصور 
89.39

 ٭  ســــكينه حيدر اســــماعيل كــــرم أحمد 
76.78

 ٭  شريفه عبداهللا فهد عبدالعزيز السبيتى 
84.53

  شهد فاضل عيدان اخلليفه 68.87 ٭
 ٭  شهد فوزي يوسف يوسف عبدالرحمن 

السويلم 70.42
 ٭  شــــوق علي أحمد ياســــني الشــــايجي 

85.25
 ٭  غنيمه فهد عبدالرحمن أحمد الشرقاوي 

83.47
 ٭  فاطمة أحمد عبداحملسن عبداهللا الروضان 

68.66
 ٭  فاطمة أمير محمد احمد حسني بو حمد 

96.96
 ٭  فاطمــــة بدر محمــــود حاجى حســــن 

72.38
 ٭  فاطمه عبداالمير طاهر احمد على بوحمد 

91.97
 ٭  فاطمه عبداحلميد حسن علي الصايغ 

78.79
  فاطمه عبداهللا حسني سعد احلامد 95.57 ٭

 ٭  نور يوسف احمد عبدالرحمن القبندى 
٩١٫١٧

 ٭  نورا السيد مؤيد السيد يوسف السيد 
هاشم الرفاعى ٨١٫٣

  نورا جهاد حسني الفار ٨٢٫٠٧ ٭
 ٭  نورا صـــالح بندر ســـليمان القمالس 

٩١٫٠٣
  نوره بدر خالد حمد الزمامى ٨٦٫٠٥ ٭
  نوره حمد خالد حمد الهدلق ٩٣٫٩٨ ٭

 ٭  نـــوره خالـــد ابراهيم خيـــران الزامل 
٨٥٫٥٧

  نوره زيد عقاب محمد اخلطيب ٧٨٫١٨ ٭
 ٭  نوره سامى ســـليم عبدالـله احلليبى 

٧٩٫٨١
 ٭  نوره عبد اللــه عبداللطيف عبد اللـــه 

الفليج ٨٣٫١٤
 ٭  نوره عبدالوهاب مساعد احمد املجرن 

٨٣٫٩٣
  نوره فؤاد شمالن احمد البحر ٩٠٫٣٥ ٭

 ٭  نوره محمد عثمان مشـــارى العنجرى 
٨٦٫٤٩

 ٭  نوره محمد عيسى عبدالرزاق العميرى 
٨٥٫٨٢

 ٭  نوف رشـــيد عبداحملسن الرشيد البدر 
٨٥٫٢٧

 ٭  نـــوف طارق نايـــف عبداللــــه العامر 
٨٨٫٤٨

  نوف محمد خالد صالح الرومى ٩٢٫٧٧ ٭
ابراهيم  الســـيد   ٭  هبه حامـــد مســـاعد 

الطبطبائى ٨٣٫١٦
  هبه خالد راشد احمد الهارون ٩٠٫٢٣ ٭

 ٭  هدى رعد عبدالكرمي عبدالرحمن النعمه 
٨٦٫٦

 ٭  هال خالد ســـليمان ابراهيم الســـلمان 
٧٣٫٨٦

  هال سعود ماجد جنم الفضلى ٨٨٫٦٣ ٭
  هيا بدر احمد اكبر احلسينى ٨٨٫٤٧ ٭

 ٭  هيا سعد فهد سعد عبدالعزيز بن شكر 
٩٣٫١٥

 ٭  هيا ســـليمان احمد ســـليمان الســـعد 
٩٣٫٤٣

  هيا على احمد على اخلميس ٨٧٫٧١ ٭

  المنصورية الثانوية للبنات 
  ابرار ميثم عبدالنبى على االربش ٧٢٫٧ ٭
  احرار عبداهللا اكبر جبر اكبر ٩٤٫٧ ٭
  االء حميد جاسم مطرود زاده ٩٣٫١٢ ٭

 ٭  اجلنان حمود سعود عبدالعزيز السلطان 
٦٧٫٣٦

  انفال حسن محمد على اتش ٨٩٫٧١ ٭
 ٭  انفال حسني اســـماعيل حسني محميد 

٨١٫٤٦
 ٭  انفـــال عابديـــن على حســـني عابدين 

٨٤٫٩٣
 ٭  انفـــال نايف عبـــداهللا خالـــد ابراهيم 

٧١٫٠٢
 ٭  انـــوار عبدالوهـــاب على نقـــى النقى 

٧٩٫٣٧
  انوار فيصل حمد سلطان العمر ٧٩٫١٨ ٭

 ٭  اميـــان جابر عبـــداهللا حســـن صادق 
٨٤٫١٦

 ٭  اميان حسن عبداجلبار محسن القالف 
٨٦٫٠٥

 ٭  اميان عبد احلســـني محمد سعيد محمد 
رشيد محمد سعيد ٩٧٫٧٩

  بدور يحيى عباس حسون على ٨٩٫٥٦ ٭
  بنان على حسني على صالح ٩٣٫٣٥ ٭

 ٭  حصه عبدالكرمي يوسف حسن شمس 
الدين ٩٥٫٦٧

 ٭  حوراء جواد عبدالوهاب ابراهيم العوض 
٩٢٫١٣

 ٭  خديجـــه احمـــد محمد موســـى احملمد 
٦٩٫٥٨

 ٭  خديجه عبـــداهللا صالح عبداهللا التقى 
٨٤٫٣

  دانه انور على حسن الشطى ٩١٫٧٣ ٭
  دانه مساعد عيسى على املراقى ٨٢٫٢ ٭

 ٭  دعاء صالح عبد اهللا امان اهللا املوسوى 
٩٣٫٨٣

 ٭  دالل ابراهيـــم ســـلمان على الســـلمان 
٨٨٫٢

 ٭  دالل عبدالنبى يوسف عبدالنبى القطان 
٨١٫٥٦

 ٭  دالل عبدالهـــادى احمـــد ابراهيـــم ملك 
٨٤٫٤١

  رقيه احمد محمد حجى اكبر ٩٢٫٥٥ ٭
 ٭  روان خالـــد جاســـم محمـــد الربيعان 

٧٢٫٥٦
 ٭  روان سعدى عثمان عبداللطيف العثمان 

٩٧٫٠٨
 ٭  روان عبدالرضا حيدر اسماعيل معرفى 

٩١٫٠٥
  روان محمد على حسن الهزمي ٩٠٫٣٧ ٭

 ٭  زهـــراء عبدالرحيم احمد محمد قاســـم 
٧٩٫٦

 ٭  زهراء كمال مصطفى يوســـف الدشتى 
٩٦٫١١

 ٭  زهره علي حسني أحمد حسن أشكناني 
٨٧٫٠٧

 ٭  زهره يوســـف محمد احمـــد اخلميس 
٩١٫٠٢

 ٭  زينـــه خالد محمود محـــى الدين احمد 
احمدى ٧٤٫٣٢

 ٭  ســـاره احمـــد عبدالعزيز احمـــد الفهد 
٨٩٫٥١

 ٭  ساره جاســـم محمد على حمد الثويني 
٩٤٫٠٣

 ٭  ساره عماد محمد سيد اسماعيل بهبهانى 
٩٥٫٤

 ٭  ســـاره فاضل خليل ابراهيم الطليحى 
٨١٫٢٢

 ٭  ســـاره فاضل يوسف عبدالنبى القطان 
٧٩٫٣٢

 ٭  ســـاره فايز محمـــد عبـــداهللا ازهرى 
٧٤٫٩٦

 ٭  ســـاره جنم عبدالهادى صالح احلمدان 
٨٥٫٨٨

  ساره نورى عطيه محمد الراشد ٨٦٫٣٢ ٭

 ٭  ياســـمني طارق ســـعيد العبد اسبيته 
74.58

  جابر مبارك الصباح الثانوية للبنين 
 ٭  احمد اسحاق احمد عبدالرحيم الكندري 

79.57
 ٭  احمد شـــاكر محمـــود محمد حســـني 

85.74
 ٭  احمد عبدالســـالم احمد عبداهللا الهزاع 

91.2
 ٭  احمد علـــي عبداهللا ابراهيم الشـــطي 

65.75
 ٭  احمـــد محمد جاســـم محمـــد البعنون 

95.78
 ٭  بدر عبدالوهاب محمد صالح عبد الوهاب 

الهندى 71.65
 ٭  بـــدر ناصر عبداهللا عيســـى املســـري 

72.44
 ٭  جاســـم صالح جاســـم محمد الهاجري 

78.28
 ٭  حامد وليد عبدالوهاب عبدالعزيز اخلراز 

74.55
 ٭  حسني حسن علي عايد السيد عبداحلسني 

93.98
 ٭  حسني يوســـف محمد حسني الكندري 

93.87
 ٭  حمد عبداللطيف يوسف حسن بوناشي 

88.06
  حمد هيف حمد محمد العسكر 92.17 ٭

 ٭  حمـــد وليد محمد احمد محمد املطاوعه 
88.14

  حمود بدر حمود عبداهللا القالف 88.3 ٭
 ٭  حمـــود فؤاد عبـــداهللا فهـــد الهاجري 

92.41
 ٭  خالد طالل ســـعيد يوســـف بن سيف 

78.58
  خالد مشرى على حسني املشرى 70.18 ٭

 ٭  خالد نوري احمد جاســـم احلســـاوي 
73.63

  خالد وليد خالد صالح العسكر 88.59 ٭
 ٭  خليفه شـــاهني عبداهللا خليفه شاهني 

89.63
 ٭  داوود إســـماعيل محمـــد حاجية بهمن 

81.66
 ٭  راشـــد جمال عبداهللا منصور اجلاسم 

79.88
  زعابي فهد علي محمد الزعابي 67.66 ٭

 ٭  سامي محمد عبدالوهاب محمد الصانع 
74.85

 ٭  ســـليمان بيان يعقوب يوسف حسني 
خلفان اخللفان 83.54

 ٭  ســـليمان عبـــداهللا ســـليمان املطيري 
78.15

 ٭  سليمان فاضل سليمان علي النغيمشي 
95.67

 ٭  سليمان محمد سليمان محمد السليطي 
94.74

 ٭  شـــاهني احمد خالد ابراهيـــم القبندى 
81.12

  صالح مهدي علي رجب حسن 75.61 ٭
 ٭  ضاري عدنان حســـني علـــي الفضلي 

78.54
  عادل علي احمد يوسف على 74.03 ٭

 ٭  عبـــاس فاضل محمد حســـن عســـكر 
82.93

 ٭  عبدالرحمن خالد عبدالرحمن عبدالعزيز 
احلسينان 65.2

 ٭  عبدالرحمن طارق محمد ناصر الناصر 
79.12

العزيز أحمد   ٭  عبدالعزيـــز احمد عبـــد 
العجيل 81.64

 ٭  عبدالعزيز راشد ابراهيم راشد الراشد 
69.81

 ٭  عبدالعزيز طارق ابراهيم عيسى الراشد 
83.5

 ٭  عبدالعزيز فؤاد عبدالعزيز عثمان ابراهيم 
العيسى 73.24

 ٭  عبدالعزيـــز فيصـــل عبداللطيف فهد 
الفوزان 89.67

 ٭  عبدالعزيز نبيل إبرهيم محمد احلبيل 
88.72

 ٭  عبداللطيـــف احمد محمـــد احمد الزهر 
83.66

 ٭  عبداهللا احمد عبد املجيد خاطر يعقوب 
املاجد 81.3

 ٭  عبداهللا اسماعيل محمد طالب عبداهللا 
العوضي 87.82

 ٭  عبـــداهللا محمـــد حاجي علـــي خاجه 
84.94

 ٭  عبـــداهللا وليد محمد مجيـــد البغدادي 
88.48

 ٭  عبداحملسن هاشم سيد عبداحملسن السيد 
عيسى الرفاعي 76.07

 ٭  عبداحملسن وليد عبداهللا ابراهيم السند 
74.52

 ٭  عبداحملسن يوسف عبداحملسن عبداهللا 
الشايجي 85.43

 ٭  عبدالوهاب صقر شـــمس الدين محمد 
صالح شمس الدين 91.44

ابراهيـــم جويهل   ٭  عبدالوهـــاب فيصل 
اجلويهل 94.08

 ٭  عثمان ســـعد سلطان ســـعيد العجيل 
85.21

 ٭  عصام حمود عبداهللا عيد فالح الرقبه 
96.41

 ٭  علـــى عبداهللا احمـــد عبـــد اهللا البدر 
74.27

 ٭  علـــي عبدالهادي احمـــد محمد ثويني 
القالف 86.36

  عمر خالد نهابه خلف حماده 82.2 ٭
  عمر وليد محمد عيسى الغزالي 64.29 ٭

 ٭  عيســـى فيصل احمـــد جعفر العوضي 
71.5

  فهد جمال حمد على احلمد 79.09 ٭
 ٭  فهد صالح عبداللطيف صالح الصالح 

86.07
 ٭  فهد عـــادل علـــي موســـى احملمدعلي 

74.39

٩٥٫٦٧
ابراهيم اجلريدان   ٭  فرح رياض خليـــل 

٨٩٫١٧
 ٭  فرح عبداهللا عيســـى عبداهللا الرويح 

٨٧٫٠٥
البديوى  ابراهيم   ٭  لولوه جمال محمـــد 

٩٢٫٩٣
 ٭  لولوه وليد احمد شـــهاب احمد محمود 

٧١٫٥١
 ٭  مرمي جمـــال ســـليمان خالـــد التوره 

٦٨٫٧٣
  مرمي حاجى حسني على بور ٩٧٫٩١ ٭

 ٭  مرمي عماد حمـــد عبدالرحمن الضبيان 
٨٢٫٨٢

  منى خالد يوسف التركيت ٨٥٫٧٢ ٭
  مي عبداهللا محمد حمد الصقر ٦٨٫٥٥ ٭

 ٭  نوره عبد الباقى عبد اهللا صالح السيفى 
٦٤٫٩

 ٭  نـــوره محمـــد ابراهيم حمد الشـــطى 
٩٣٫٤٦

  نوف خالد على حسن الصابرى ٧٩٫٦٨ ٭
  نوف صالح مرزوق غريب ٧٥٫٨٧ ٭
  هاشميه فؤاد حمزه خورشيد ٨٥٫٢٢ ٭
  هبه جابر عبدالرضا عبداهللا ٧٥٫٣٤ ٭
  هديل محمد جاسم ياسني املاجد ٧٨٫٩ ٭
  هناء راشد احمد سعد العبيد ٨٥٫١٥ ٭
  هيا فهد سعد عبدالعزيز الهباد ٨٠٫١٨ ٭

 ٭  وضحه جاسم محمد جاسم احلساوى 
٩٠٫٣٦

  ياسمني اغوس عالم شاه ابراهيم ٧٣٫٧ ٭

  العصماء بنت الحارث الثانوية للبنات 
 ٭  ابرار طارق حمود عبدالعزيز الصقعبى 

٩٤٫٧٢
 ٭  اروى فوزى عبدالعزيز عبداللطيف بن 

عيسى ٧٧٫٨٥
 ٭  اسراء فهد احمد عبدالرحيم عبدالرحمن 

٩٦٫٨٣
 ٭  الزين أنور عثمان مشـــارى العنجرى 

٩٣٫٧٢
 ٭  امـــواج عبدالـله احمـــد صالح الرومى 

٨٧٫٢
 ٭  اوراد ريـــاض عبدالـــرزاق عبداملجيد 

الكاظمى ٩٠٫٣
 ٭  بدريه فيصل محمد عبد الرحمن مندنى 

٨٥٫٤٨
  بدور احمد شمالن احمد البحر ٩٨٫٥١ ٭

 ٭  بزه ناصر عبدالعزيز مبارك بن ناصر 
٨٧٫٩٢

 ٭  بيبـــى محمد ابراهيم راشـــد الشـــطى 
٩٣٫١٩

 ٭  جنا وليد محمد حسني سلمان اخلويتيم 
٩٥٫٠٨

  جنان عماد جاسم عبدالرزاق ٧٩٫١٥ ٭
 ٭  حصه احمد يوســـف عبد الـله الرويح 

٧٧٫٣٨
املنيفى   ٭  حصه عبدالرحمن سعد محمد 

٧٦٫٧٧
 ٭  حصـــه عبدالرحمن فهـــد عبدالرحمن 

البديوى ٩٥٫٦٢
 ٭  حصـــه عبداللطيف فهـــد عبدالرحمن 

البديوى ٩٤٫٩٤
 ٭  حصـــه عبدالوهاب محمـــد عبدالعزيز 

عبدالسالم الشعيب ٧٣٫٨١
 ٭  حصه فهد عبدالرحمن عبدالعزيز اجلاسر 

٨٦٫٣٩
 ٭  حنني حمود ابراهيم غنام رشيد احلمود 

٩٣٫٨٤
 ٭  دانة يوسف ابراهيم عبد الـله اجلناحى 

٧٨٫٥٩
  دانه باسل احمد سالم الهارون ٩٤٫١ ٭

 ٭  دانه ســـالم عبدالوهاب رشـــيد املفتى 
٧٠٫٧٦

 ٭  دالل احمـــد ماجد احمـــد املاجد البطي 
بوطيبان ٨١٫٩٨

 ٭  دالل حســـن عبدالكرمي احمد الفرحان 
٦٢٫٧٥

 ٭  دالل حمـــود ابراهيـــم صالح الراشـــد 
٧٧٫٥٣

 ٭  دالل عـــادل فهـــد عبدالعزيـــز الوهيب 
٧٣٫١١

  دالل فهد محمد عثمان بوغيث ٩٢٫٤٣ ٭
 ٭  رغد على ســـيف بطى البطى بوطيبان 

٨١٫٧١
 ٭  رقيه محمـــد عبدالعزيز موســـى على 

النقى ٨٨٫٠٢
 ٭  رناد عبدالعزيز خليفه حمد العسعوسى 

٨٢
 ٭  رهف محمـــد عبدالرحمـــن عبدالعزيز 

الدعيج ٨٧٫٣٧
 ٭  روان انـــور عبدالعزيـــز محمد الوزان 

٨٩٫٥٩
 ٭  روان سليمان صالح عبداحملسن السليمان 

٧١٫٢٤
 ٭  روان عدنـــان جاســـم دخيـــل الرهيف 

٨٣٫٢٤
 ٭  ريانه حمود عبد الــله عثمان النجدى 

٨٩٫٨
 ٭  ســـارة بدر حمـــود معروف الشـــطى 

٩٢٫٧٢
 ٭  ساره جاسم عبد الـله محمد احلسينى 

٧٧٫٥
 ٭  ســـاره صالح احمد عبدالكرمي الدليمى 

٨٦٫٧٨
 ٭  ســـاره عبد الــله عبدالكرمي عبد الـله 

املنيس ٩٤٫٣٦
 ٭  ســـاره عمـــاد عثمان صالح مـــال الـله 

٧٦٫١٦
 ٭  ســـاره عمر عبدالعزيز مهلهل الياسني 

٨٧٫٠٧
 ٭  ســـاره مبارك مبارك شـــريده املجدلى 

٧٦٫٨٩
 ٭  ســـاره مرتضى حســـن حســـني على 

٩١٫٦٩
  سعاد سعود مبارك سعد الفرج ٩٤٫٢٢ ٭

 ٭  شـــريفه وضـــاح خالد ســـعود الزيد 
٩٥٫٥٥

 ٭  زكيه عبدالعزيز عبـــداهللا عبدالعزيز 
احلساوي ٧١٫٦٣

 ٭  زينـــب عبداملجيـــد احمد كـــرم نيروز 
٦٨٫١٩

  ساره باسم محمد ناصر املظفر ٨١٫٢٢ ٭
  ساره علي محمد علي السالم ٨٥٫١٦ ٭

 ٭  ســـاره عماد جاســـم محمـــد بوحمره 
٧٠٫٧٧

 ٭  سلمى ســـامى عبدالعزيز عبداللطيف 
اخلترش ٩٥٫٤٣

 ٭  شريفه عبدالعزيز عبداهللا عبداللطيف 
الشعيب ٧٤٫٥١

  شهد محمد عبداهللا محمد احمد ٦٥٫٨٤ ٭
 ٭  شـــهد محمد عبـــداهللا محمـــد العجيل 

٧٩٫٨٦
 ٭  شـــهد مســـاعد احمد عبداهللا املقهوى 

٩٠٫١٨
  شيخه بدر حمد على اخلنينى ٨٠٫٥٧ ٭
  شيخه جمال سليم سالم السليم ٩١٫٣١ ٭

 ٭  شـــيماء عادل محمد عباس أشـــكناني 
٩١٫١٤

ابراهيم   ٭  ضحـــى هاشـــم عبدالـــرزاق 
الطبطبائي ٧٢٫٧٣

 ٭  طيبه عبدالعزيز عبداهللا محمد الضعيان 
٩٠٫٢٤

 ٭  عائشة زهير عبدالرحمن حسن الربيعة 
٨٦٫٣١

 ٭  عائشه عبدالعزيز يوسف ابراهيم رجب 
االنصاري ٧٧٫٢٣

 ٭  عائشه محمد عبدالعزيز حمد احلويس 
٨٤٫٦١

 ٭  غدير عبدالعزيـــز عبدالوهاب احلمود 
العبدالوهاب ٩١٫٩

 ٭  فاطمه عبدالرحمن صالح خالد اجلاسر 
٩٠٫٥٣

 ٭  فجر ابراهيم يوســـف جمعه الدرباس 
٨٧٫٢

 ٭  فجر صبـــاح احمد حســـن االنصارى 
٧٧٫٩٩

 ٭  فجر عدنان عيسى ابراهيم رجب الراشد 
٧٩٫٣١

 ٭  فـــي ابراهيـــم احمد ســـالم املنصورى 
٧٢٫٩٦

 ٭  لولـــوه خالـــد خضر مبارك الشـــمري 
٨٣٫٤٣

 ٭  لولوه ســـليمان عبداهللا حمد العيسى 
٩٤٫٠٣

 ٭  لولـــوه عبدالعزيز علـــى عبدالرحمن 
الشراح ٨١٫٣٥

الدعيج   ٭  مروه بدر عبداهللا عبدالرحمن 
٩٢٫٩٩

 ٭  مرمي خالـــد احمد درويـــش الدرويش 
٩٦٫٦٦

 ٭  مـــرمي خورشـــيد محمد عقيـــل احمد 
٧٣٫٤٦

 ٭  مرمي عبداحملسن يوسف جاسم احلجى 
٨٣٫٦٨

 ٭  مـــرمي عبدامللك جاســـم حســـن محمد 
الطليحى ٧٧٫٢٤

 ٭  منيره خالد سالم عبدالكرمي السبيعى 
٩٤٫٠٦

 ٭  منيره طارق عبـــداهللا احلمد اخلميس 
٨٧٫٨٢

 ٭  منيـــره عبدالوهاب علـــى فهد اخلليفه 
٨٢٫٥٢

  مها علي محمد على اشكنانى ٦٥٫٤٩ ٭
 ٭  موضى عبدالسالم على حسن حمادى 

٧٤٫٨٤
  موضي خالد أحمد محمد املطاوعه ٨٥ ٭

 ٭  نسرين صالح الدين محمد على البداح 
٦٩٫٦١

 ٭  نسيمه ناصر عبدالصمد جدوع اجلوهر 
٨٩٫٨٣

  نور احمد عبداهللا بدر البدر ٧٩٫٢٥ ٭
  نور خالد سعيد علي العدواني ٨٣٫٢٥ ٭

 ٭  نوره سلطان عبدالصمد جدوع اجلوهر 
٩١٫٠٣

 ٭  نوف ســـعود عبدالعزيـــز على الغيث 
٩٥٫٨

  نوف محمد عبداهللا النجار ٩١٫٢٣ ٭
 ٭  هنـــد خالد يوســـف علـــى األنصارى 

٨٦٫٨٧
 ٭  هيـــا انور يوســـف عبداهللا الشـــريده 

٧٠٫٦٣
 ٭  هيـــا جمال يحيـــى عبدالعزيز اليحيى 

٨٢٫٥٤

  بيبي السالم الثانوية للبنات 
 ٭  ابرار محمد عبداهللا فنجان جاسم محمد 

اليعقوب ٨٣٫٠٩
 ٭  اسماء يوســـف احمد مضحى املضحى 

٩٥٫٥٤
  افنان عوض محمد باغوزه ٨٤٫٢١ ٭

 ٭  الزهـــراء على حســـني غلوم حســـني 
٨٧٫٨٤

  انوار سامر حسني محمد دشتى ٦٨٫٧٣ ٭
 ٭  اميان ســـليمان ابراهيم غلوم حســـني 

٩٤٫٠٢
 ٭  بيبـــى فيصل عبدالنبـــى على االربش 

٨٢٫٩٧
  تسنيم سالم يحيى حبيب ٩٥٫٨٨ ٭

 ٭  جمانه طارق عبد اهللا على غلوم الصراف 
٩٧٫٣٩

 ٭  جنان عباس ســـيدرجب على الرفاعى 
٧١٫٥٥

  جورى عبد القادر امني احمد ٨٠٫٣٧ ٭
 ٭  حنان حسن سيد محمد السيد اسماعيل 

السيد عبدالرسول ٩٠٫٩
 ٭  حوراء جابـــر عبداهللا غلـــوم الصفار 

٨٦٫٨٤
  حوراء على محمد على السقاى ٨٩٫٧٤ ٭

 ٭  خديجه امير احمد سيد امير على سيد 
محمد مهدى القزوينى ٨٠٫٨٢

 ٭  خديجه ناجى حجى عبدالرسول العيدي 
٩٣٫٦٤

 ٭  دانه جمـــال عبد احلميـــد خالد محمد 
احلمدان ٨١٫٢٤

  دعاء نوار صالح جمال عبداهللا ٨٧٫٣٩ ٭

 تتمة المنشور ص٣ 



 5  أسماء  السبت  ٣  يوليو  ٢٠١٠   

 ٭  عبداهللا امجد عبداهللا احمد الســــميط 
86.06

 ٭  عبداهللا جاســــم عبداهللا حســــن املذن 
81.9

 ٭  عبداهللا جمعه ابراهيم رجب يوســــف 
االنصاري 79.65

الراشد   ٭  عبداهللا طارق عبداهللا ســــالم 
83.41

 ٭  عبداهللا عبدالرزاق حســــني عبدالرضا 
علي 94.63

  عبداهللا وليد خالد العتيقى 70.27 ٭
 ٭  عبداحملســــن توفيق عبدالعزيز دخيل 

العصيمي 72.8
  عثمان عادل عثمان صالح مال اهللا 79 ٭

 ٭  عثمــــان فيصــــل عايــــد محمــــد الفايز 
82.46

 ٭  على حســــني علــــى دخيــــل العوضى 
66.58

  علي عهدي علي راشد الدعيج 80.34 ٭
 ٭  عمر خالد جاســــم شــــعبان العميرى 

78.96
  عمر عادل احمد ابراهيم املسلم 77.46 ٭

 ٭  عمــــر عادل ماجد عبدالهــــادي الزيادي 
79.13

  عمر عوض خلف خميس العنزى 81.4 ٭
 ٭  غصاب مبــــارك غصاب محمد الغصاب 

74.87
 ٭  فهــــد جمال عاشــــور حســــني كنكوني 

77.28
 ٭  فهد عدنان جاســــم محمد الشــــرقاوي 

76.75
 ٭  فهد محمود اســــماعيل حسن الشهابي 

86.77
  فواز سالم خالد مبارك البدر 73.44 ٭

 ٭  محمد احمد عبدالعزيز عبداهللا املعجل 
87.84

 ٭  محمد جاســــم محمد ابراهيم احلوطى 
78.57

 ٭  محمد سيد فيصل عبدالرحمن عبداحملسن 
الطبطبائي 85.95

 ٭  محمد صالح الرفاعى ســــعيد بن على 
67.27

 ٭  محمد عادل محمد عبدالعزيز الشعالن 
79.26

 ٭  محمــــد عبدالرحمن علــــى محمد على 
القطان 62.25

 ٭  محمــــد عبدالرزاق محمــــد على الغيث 
85.76

 ٭  محمد عبدالقــــادر عمران أحمد البنوان 
79.38

 ٭  مشعل عبدالرحمن عبداهللا محمد على 
65.2

  مصطفى حمدي محمد عفيفي 95.76 ٭
  مصعب احمد طالب احمد املال 81.83 ٭
  مهند مرعى محمد حمد املرعى 82.21 ٭
  ناصر احمد احمد عبدالعال 92.5 ٭
  هشام عبدالعزيز على احلبيب 90.25 ٭

 ٭  هيثــــم محمــــد أحمــــد محمد يوســــف 
94.77

 ٭  ياسني يونس عبدالرحمن ياسني الياسني 
78.43

  يوسف صالح حسن غريب 85.03 ٭
 ٭  يوسف عبداهللا سلطان علي السمحان 

77.18
 ٭  يوســــف فاضــــل عبدالرحمن حســــني 

السكوني 76.76

  سعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنين 
  احمد عادل حسني أحمد حسن 89.02 ٭

 ٭  احمد عبداللطيف شخير ثامر روضان 
89.26

  احمد فهد يوسف عراك الشمري 83.2 ٭
 ٭  بــــدر بســــام صالــــح عباس الشــــراح 

70.93
 ٭  تركــــى ابراهيم تركــــي إبراهيم الوزان 

78.27
  جاسم محمد غامن محمد ذياب 71.12 ٭

 ٭  جــــراح ناصــــر جمعة محمــــد الكعاك 
67.32

  حسني عبداهللا حسني عباس 65.13 ٭
 ٭  حمد محمد ســــرتيب حمدي الشــــمري 

87.69
 ٭  حيــــدر داوود عبــــداهللا حاجيه محمد 

95.79
  خالد سلطان احمد السلطان 84.91 ٭

 ٭  سعد حميد ســــعد هبر فاضل الفضلى 
78.79

  سند نهار خطار عوض 79.1 ٭
  شعيب ابراهيم خليل عبد اهللا 79.02 ٭

 ٭  صالح حامد صالح عجيمان العجيمان 
75.67

 ٭  صالح مرزوق مرزوق صقر املخاجني 
70.21

 ٭  طالل سليمان عبيد درويش الرشيدي 
85.3

 ٭  عبد العزيز حسن خليل حسني العلي 
70.87

 ٭  عبدالعزيز محمد نادر مسعود الشمري 
71.43

 ٭  عبداللطيف حســــن غلوم قاسم محمد 
80.93

 ٭  عبــــداهللا احمــــد كاظم طاهر املســــري 
94.52

 ٭  عبداهللا ســــعود شارع شالل الظفيرى 
70.29

 ٭  عبــــداهللا عبدالعزيز عبداهللا احلميدى 
الهوالن 72.64

 ٭  عبداهللا فــــراج الفي احميد الشــــمري 
72.02

 ٭  عبــــداهللا محمد حســــن محمــــد احلرز 
79.02

 ٭  عبــــداهللا منصور عبد اهللا عبد العزيز 
املنصور 71.19

 ٭  عدنان عبد الرضا عباس خليفة صقر 
79.14

  علي حمدان علي محمد العنزي 72.95 ٭
 ٭  عمر يونــــس محمد شــــريف عبد اهللا 

84.1

  شيخه أنور على مساعد املزيد 89.84 ٭
 ٭  شــــيخه فاضــــل عبداهللا علــــى املندى 

71.27
 ٭  شــــيخه محمــــد حامد محمــــد الرويح 

79.26
 ٭  ضحــــى حامد عيــــد صالــــح الهدهود 

82.42
  طيبه عادل حسني احمد الهالل 77.82 ٭
  طيبه فوزى عيد سند الفضاله 81.5 ٭

 ٭  طيبه ناجى عبدالرحمن عيسى البالول 
92.02

 ٭  ظبيــــه عبــــداهللا احمد محمــــد عياده 
85.36

 ٭  عائشــــه بدر محمد عبدالكرمي الديولى 
89.62

 ٭  عائشــــه وليد محمد عبداهللا الشايجى 
78.33

 ٭  عنان عبدالرزاق ابراهيم جويهل اجلويهل 
94.7

  فاطمة خالد يوسف الشالل 70.25 ٭
  فاطمه اسامه خالد الفهيد 86.65 ٭

 ٭  فاطمه عادل حمود مســــاعد اخلضارى 
77.19

 ٭  فاطمه عيسى عبداهللا عيسى بن ثانى 
83.73

 ٭  فاطمه جنيب عبداحملسن عيسى العيسى 
73.89

  فجر طالل بدر محمد القطان 93.75 ٭
  فى جاسر مطلق فارس اجلاسر 88.17 ٭
  فى زامل محمد عبداهللا الزامل 95.21 ٭

 ٭  فى علــــى عبدالوهاب اســــماعيل علي 
الفودري 90.13

العتيبى   ٭  جلني خالد ســــاير عبــــداهللا 
77.83

 ٭  لطيفه داود سليمان عبدالعزيز العصفور 
92.34

 ٭  ملياء نادر محمد نور عبداهللا العوضى 
94.91

 ٭  لولوه أحمد عبدالعزيز احمد املســــلم 
66.75

 ٭  لولــــوه باســــل محمد حمــــود الهديب 
78.34

 ٭  لولوه عبدالســــالم احمــــد عبدالكرمي 
العبدالكرمي 98.13

 ٭  لولوه علــــى احمد جاســــم العبد اهللا 
87.8

 ٭  مرمي جاســــم محمد حســــني الكندري 
96.03

 ٭  مرمي جمال ناصر محمد عبداهللا الرويح 
72.4

 ٭  مرمي عادل عبداحلســــني خضر رئيس 
على 81.04

  مرمي فوزى محمد احمد حسني 76.73 ٭
 ٭  مزاين عبداحلكيم سليم سالم السليم 

87.11
 ٭  مشــــاعل عبدالرحمن محمد عبدالعزيز 

العبيدى 95.21
 ٭  منيــــره عبدالرحمن حمود عبدالرحمن 

البرجس 95.34
 ٭  منيــــره مفيد خليفه صالح الدغيشــــم 

85.39
 ٭  منيره وحيد عبداهللا عيســــى الفرحان 

94.74
 ٭  ميســــم دعيج خليفه عبداهللا سويدان 

85.99
 ٭  ناديه فيصل عبــــداهللا محمد الصباح 

87.32
 ٭  نشــــور خالد محمــــد احمد النشــــمى 

83.41
  نور ناصر على عبداهللا اخلباز 71.36 ٭

 ٭  نورا عصام عبداهللا سعود العصيمى 
89.57

العوضى  ابراهيم حســــني   ٭  نوره خالد 
85.6

  نوره زياد خالد احمد احلمد 92.31 ٭
 ٭  نوره ســــامى عبدالعزيز محمد الشايع 

94.3
 ٭  نوره عبدالوهاب حســــن مال عبداهللا 

94.86
 ٭  نــــوره محمد غصاب محمــــد الزمانان 

91.91
 ٭  نوره وحيد عبداهللا عيســــى الفرحان 

93.63
 ٭  هيا ضارى ســــليمان عبداهللا العيبان 

96.16
 ٭  وضحه يوسف عبداهللا عثمان يوسف 

العثمان 94.81
 ٭  ياسمني وليد عبداهللا عبدالرحمن مندنى 

96.15

  عبداهللا الجابر الثانوية للبنين 
 ٭  ابراهيم اسماعيل ابراهيم خليل القطان 

82.26
 ٭  احمد اســــامة احمد عبــــداهللا البديوي 

69.17
 ٭  احمد سعود عبدالعزيز عبداهللا املذكور 

77.59
 ٭  احمد يوسف احمد عبداللطيف املاص 

92.79
 ٭  احمــــد يوســــف محمد صفــــر مندنى 

77.36
 ٭  اســــماعيل عبدالرحمن اسماعيل محمد 

الصغير 92.04
  انس احمد عبداهللا علي حسني 89.37 ٭

 ٭  بدر يوســــف ابراهيم شــــاهني الربيع 
70.43

 ٭  جابر بدر محمد اســــماعيل البلوشــــى 
65.28

 ٭  جاسم محمد امير محمد أحمد النجاده 
95.2

 ٭  جاســــم محمد جاســــم محمــــد الفالح 
71.78

 ٭  جراح قيس بطــــى حرمييس العتيبى 
77.87

 ٭  حسن مبارك حسن بن مبارك الرشدان 
83.95

 ٭  حســــني وليد عبداهللا مشعل العبداهللا 
73.24

 ٭  فهــــد ســــلمان مزيد ناصر الهرشــــانى 
80.14

 ٭  فهــــد مثال هويدي نغيمــــش الهاجري 
71.47

 ٭  فيصــــل غالــــب فيصل جابــــر الفارس 
64.21

 ٭  محمد جاسم عبد الرزاق جاسم احلسن 
72.84

 ٭  محمد عبد اهللا راشــــد عبود الهاجري 
81.42

 ٭  محمــــد عبد املجيد عبــــد احلميد جواد 
فرج 80.85

  محمد عوض ذياب محمد حجي 82.86 ٭
 ٭  محمد عيســــى عبد اهللا محمد الدريع 

95.95
ابراهيم عبدالسالم   ٭  محمد هشــــام بدر 

74.69
 ٭  مرزوق غريب مرزوق مبارك الرشيدي 

86.83
 ٭  مشارى عصام عســــاف عقيل العنزي 

78.19
 ٭  مشــــاري يوسف علي حســــن الشراح 

79.75
  ناصر سالم فهد ناصر اخلالدي 79.28 ٭

   شريفة العوضي الثانوية للبنات 
  أمل عبدى يوسف على 84.21 ٭

 ٭  اســــتبرق عبداهللا سعد فالح الشالحى 
76.82

 ٭  اسراء بسام خالد عبدالعزيز اجلناعى 
95.54

 ٭  اســــماء عثمــــان ناصر علــــى اخلضر 
89.79

  اسماء علي خليف غامن العنزي 86.15 ٭
الشــــمرى   ٭  امل عبــــداهللا محمد رحيل 

94.64
 ٭  امنه جاسم عبداهللا يوسف محمد جمعه 

الربيع 91.91
 ٭  اميره ماهر خليفه عبداحملسن العبوه 

75.32
  انفال احمد عياف محمد العياف 91.43 ٭

 ٭  اميان توفيق ابراهيم حســــن الدمخى 
88.03

 ٭  اميان عدنان فهد عبدالرحمن اجلســــار 
92.11

الشــــمرى   ٭  بدريه محمود محمد جعفر 
84.86

 ٭  بدور على عبدالعزيز حســــن املتروك 
83.84

 ٭  بشــــائر يعقــــوب يوســــف اليوســــف 
85.98

 ٭  حصه جاسم محمد حسني جمعه عطيه 
امليعان 87.56

 ٭  حصــــه محمــــد عبداخلالق ســــليمان 
الدوسرى 81.07

  حنان صالح موسى راشد 72.86 ٭
 ٭  حنان محمد منصور غلوم محمد على 

92.64
 ٭  خالده عادل ياقــــوت مرزوق الدحملى 

95.27
 ٭  دان عبداحملســــن طاهر حسن البغلى 

94.12
 ٭  دانه صــــالح عبداهللا عثمان يوســــف 

العثمان 90.09
  دانه على حسن حسن ابراهيم 89.1 ٭

 ٭  دانه محمــــد عبدالرحمن على العميرى 
90.46

 ٭  دالل احمـــد صالـــح حســـن غريب 
73.46

 ٭  دالل خالــــد ابراهيم عبــــداهللا القفيلى 
93.86

 ٭  دالل خالــــد احمــــد عبدالرحمن االحمد 
78.61

 ٭  دالل سليمان عبدالعزيز سعود العكارى 
88.58

 ٭  دالل عبدالرزاق عبداهللا سعد السبيتى 
68.92

 ٭  دالل عبدالعزيز عيسى سليمان السلطان 
92.81

  دالل عماد سالم على املندى 92.94 ٭
 ٭  دالل فــــؤاد محمــــد عبدالرحمن صرام 

89.95
  دالل فهد عبداهللا جاسم الغامن 78.31 ٭

 ٭  دالل مؤيــــد عبدالعزيــــز عبداحملســــن 
العريفان 89.42

الغامن   ٭  دالل محمد ســــعود عبدالعزيز 
89.72

 ٭  دالل منصــــور علــــى ناصــــر اخلزمي 
93.48

  دالل ناصر غامن صقر االرملى 95.66 ٭
 ٭  دالل نبيــــل يعقــــوب احمــــد بورحمه 

69.69
 ٭  رغد وليد عبدالعزيــــز عبداهللا العمار 

85.95
 ٭  روعه سامى حمد عبدالرزاق العبداجلليل 

78.07
 ٭  ريام عبداهللا محمد عبداحملسن البناى 

97.1
الدين محمد   ٭  زينب عبدالرحمن شمس 

صالح 83.39
 ٭  ســــارة جمــــال محمد نايــــف اخلليفى 

85.28
 ٭  ســــاره خالد مال اهللا ابراهيم مال اهللا 

94.61
 ٭  ساره عبدالسالم حمود سليمان السميط 

91.21
 ٭  ســــاره عمــــاد خليفه حســــني احلليل 

85.38
  ساره وليد سعد محمد الدعيج 88.84 ٭

 ٭  سندس حسني حســــن محمد الدوخى 
95.15

 ٭  شروق محمد عبالعزيز محمد السديراوى 
88.52

  شهد سالم عباس خداده 92.73 ٭
 ٭  شهد سليمان ياســــني عبداهللا الراشد 

83.6
 ٭  شــــوق احمد ثوينــــى العلــــى ثوينى 

91.55

  فاطمه عبداهللا هاشمي مرواني 75.44 ٭
 ٭  فاطمه فــــواز عبداهللا ســــويد العنزي 

75.81
  فجر عماد يوسف الشطي 75.89 ٭

 ٭  فجــــر محمد حميــــد درويــــش كنعان 
81.66

  فرح منصور حسن العجمي 67.38 ٭
 ٭  كوثــــر بدر حســــن حســــني اخلواجه 

80.61
 ٭  كوثر حسن عبدالرسول أحمد الشواف 

87.92
املنيع   ٭  كويــــت عاليه جاســــم محمــــد 

76.24
 ٭  لبابه يوسف سليمان عبدالعزيز املطوع 

97.7
 ٭  لطيفه صالح ابراهيم صالح املسبحى 

79.15
 ٭  مرمي عبداهللا دخيل الروشــــيد اجلبلي 

65.01
 ٭  مشاعل عبدالعزيز عبداهللا فالح صالح 

89.84
 ٭  منوه بسام ابراهيم عبدالرحمن العصفور 

82.41
 ٭  منيره حمد راشد سلطان حديد ال بن 

علي 97.45
 ٭  نســــيمه مهدى ابراهيم خليل اســــود 

75.95
 ٭  نور خليفة عبــــداهللا احمد العصفور 

86.12
  نور عدنان محمد غزال 96.22 ٭

 ٭  نور ناصر مســــعود ســــالم املسعود 
86.4

 ٭  نور وليــــد جالل الدين الســــيد طالب 
النقيب 79.11

  نورا عبداهللا محمد العصفور 75.35 ٭
 ٭  نــــوره محمد يوســــف احمد الســــيف 

92.39
  نوف صالح احمد عبداهللا 70.22 ٭

  حمد عيسي الرجيب الثانوية للبنين 
  ابراهيم اسامه بدر بوعباس 82.93 ٭

الطبطبائي  انــــور مســــاعد   ٭  ابراهيــــم 
71.93

  احمد خالد هالل زيد العتيبي 75.88 ٭
 ٭  احمد شــــعيب عبداهللا محمد شــــعيب 

87.02
 ٭  احمد عبدالرزاق احمد عبدالرزاق الشريدة 

81.98
  بدر عادل احمد منصور احلجى 80.84 ٭

 ٭  بدر ناصر عبدالعزيز علي الســــمحان 
84.81

 ٭  براك عبداهللا احمد علي عبداهللا تيفوني 
64.03

 ٭  ثنيــــان وليد جاســــم صالح الرشــــود 
84.62

  جراح محمد جابر صخي 91.98 ٭
 ٭  حســــني ثابت محمد عبــــداهللا البناى 

73.94
  حمد بدر ناصر بورسلي 84.06 ٭

 ٭  حمد جمــــال علــــي محمــــد الصبحان 
81.35

  حمد عادل حمد صالح البناي 75.31 ٭
 ٭  حمود عبداهللا عبدالغفور حسن تيفوني 

64.9
 ٭  خالد ســــليمان عبدالســــالم العدساني 

79.32
  خالد ناصر صالح زايد العبيد 77.23 ٭

 ٭  زواوى وائل عبدالوهــــاب عبدالعزيز 
الزواوى 78.39

 ٭  زيــــاد عــــادل جاســــم محمــــد الصانع 
66.52

  سالم على سالم على السالم 69.54 ٭
 ٭  سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الفرهود 

68.13
 ٭  ســــليمان جمــــال احمــــد عبداللطيف 

العبداجلليل 91.24
 ٭  ســــليمان ســــعد صالح مهدي الغيص 

80.85
 ٭  سليمان شاكر ســــليمان ياقوت مبارك 

84.99
  صالح عبداهللا حسن احلربى 79.51 ٭

 ٭  طــــالل احمد شــــنار ســــعود املطيري 
82.04

  طالل حسيب على مبارك العلى 88.08 ٭
 ٭  طالل فيصل محمد عبدالعزيز السنعوسي 

91.38
 ٭  طــــالل مشــــعل عبدالغفــــور تيفوني 

69.29
 ٭  عباس جاســــم احمد حســــني دشــــتي 

91.81
 ٭  عبدالرحمن حامد حسني عبداهللا اخلنفر 

82.42
 ٭  عبدالرحمن عبداهللا عمران احمد البنوان 

72.42
 ٭  عبدالرحمن فراس محمد حامد احلمدانى 
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 ٭  عبدالرحمــــن فهد صالح مهدي الغيص 

87.2
 ٭  عبدالرحمن فهد عبدالرحمن احمد التنيب 

91.38
 ٭  عبدالعزيز جمال خلف ســــعد املسعود 

85.54
 ٭  عبدالعزيز حامد سليمان ياقوت مبارك 

73.3
 ٭  عبدالعزيز ســــعود عبدالعزيز محمد 

الفيروز 85.63
 ٭  عبدالعزيز فوزي عبداهللا احلمد اخلميس 

83.84
 ٭  عبدالعزيــــز محمــــد عبداملجيد برغش 

ادريس 78.51
 ٭  عبدالعزيــــز منصور عمــــاش مرزوق 

الشالحى 67.75
 ٭  عبدالعزيز مهدي صالح عيسى النهابة 

79.95
 ٭  عبدالعزيز يوســــف عثمان فهد الرباح 

68.08
 ٭  عبداهللا ابراهيم عبداهللا محمد الداحس 

78.17

 عذبي العنزي الثالث على الكويتيين علمي 
بـ ٩٨٫٨٪ : بالمثابرة حققت أهدافي

 فرح الكيالني األولى على الكويت  علمي 
  بـ ٩٩٫٧١٪: الوزيرة أبلغتني بالخبر السعيد 

 أسامة دياب 
  أعـــرب الطالب عذبي 
عـــذاب العنـــزي الثالث 
على الكويتيني في القسم 
العلمي بنســـبة ٩٨٫٨١٪ 
من مدرسة أنس بن مالك 
الفروانية عن  مبنطقـــة 
البالغة لتفوقه  سعادته 
وحصوله على مركز مميز 
العام، الفتا  الترتيب  في 
الى ان تفوقه جاء محصلة 
جهد وعرق ومثابرة وسهر، 
مثمنـــا دور والديه بعد 
املولى عز وجل في دعمه 
وتوفير األجواء املالئمة 

 عذبي عذاب العنزي للدراسة. 

 أسامة دياب
  أكـــدت الطالبـــة فرح 
زيد الكيالني التي حققت 
املركز األول على الكويت 
من مدرسة اجليل اجلديد 
القســـم العلمي بنســـبة 
٩٩٫٧١٪ انهـــا تلقت خبر 
تفوقها عن طريق اتصال 
هاتفي من وزيرة التربية 
ووزيـــرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، معربة 
عن سعادتها ألن النتيجة 
كانت واقعية وعادلة جدا 
وتوجت جهودها على مدار 

العام.  
 (كرم دياب) التفاصيل  الكاملة غدا   التفاصيل  الكاملة غدا   فرح زيد الكيالني 
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حمد خالد عبداهلل مال اهلل 81.18 ٭
حمد صادق جعفر صادق احلمادي 85.78 ٭
حمد فؤاد يوسف العجيل 76.82 ٭
حمود محمد عبدالوهاب سعد الصالح 86.95 ٭
خالد احمد محمد هزمي الهزمي 81.32 ٭
خالد حسني خليفه فهد الطبيخ 74.79 ٭
خالد فهد خليل ابراهيم احلشاش 85.78 ٭

دخي���ل محمد دخي���ل عبداللطي���ف الديولى   ٭
74.83

راشد عادل راشد محمد بورسلى 70.01 ٭
راكان فارس عبداهلل فارس املسبحى 66.45 ٭
سالم خميس مسعود ناصر العلوى 92.5 ٭
سعود عبدالعزيز احمد الديولى 81.94 ٭
سليمان ابراهيم راشد سالم شتيل 92.16 ٭
سليمان عبداهلل سعد محمد اخلطاف 79.64 ٭
سليمان عبداملنعم سليمان سالم 78.73 ٭
شهاب سالم عباس خداده 91.97 ٭
صقر سامي محمد فهد الدباسي 85.94 ٭
طالل محمد حسني عبداهلل الربيع 85.32 ٭
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الباز 77.7 ٭
عبدالرحمن جمال عبدالرزاق احلسن 75.34 ٭

عبدالرحمن س���الم غ���امن س���الم عبدالرزاق   ٭
87.61

عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الذياب 91.17 ٭
عبدالرحي���م محمد س���عد صال���ح الرخيص   ٭

73.46
عبدال���رزاق ضويحى عبدال���رزاق الضويحى   ٭

84.2
عبدالعزيز احمد محمد جاس���م خليل الناجم   ٭

79.9
عبدالعزيز بدر عبدالعزيز املذكور 78.55 ٭
عبدالعزيز صالح محمد جحيل 75.2 ٭
عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز البشير 78.06 ٭

العليوى  عبداللطي���ف نبي���ل عبداللطي���ف   ٭
83.35

عبداهلل اسامة محمد اسد محمد 74.9 ٭
عبداهلل جاسم عبداهلل جاسم الغامن 78.63 ٭
عبداهلل حامد صفيان عبداهلل محمد 82.99 ٭
عبداهلل سامى عبداهلل احمد الياقوت 81.07 ٭
عبداهلل عدنان كاظم كرمي 69.88 ٭
عبداهلل على احمد على الهولى 66.9 ٭
عبداهلل مشعل عبداهلل راشد الزير 68.91 ٭

عبداحملس���ن عبداهلل عبداحملس���ن الروضان   ٭
78.9

عبدالهادى سعيد فرج مبارك العجيل 85.75 ٭
عدنان محمد رضا سلمان ابراهيم 72.98 ٭
على حسني مرشد العابد الشمرى 64.35 ٭
على وليد عبداهلل مشعل العبداهلل 73.44 ٭
على يوسف احمد غلوم حسني 78.35 ٭

علي حس���ن محمد س���الم رج���ب األنصاري   ٭
76.92

عمر جاسم محمد سالم السعد 68.89 ٭
عمر حامد حمد زامل الفجى 65.36 ٭
عمر نبيل عمر جبر البكر 64.52 ٭
عيسى مشعل عيسى حسني احلربان 87.98 ٭
فرحان جمال فرحان نصيب مبارك 73.93 ٭
فهد خالد سعد صالح الرخيص 80.38 ٭
فهد صالح مبارك خليفه بورسلى 69.67 ٭
فهد عادل على خليل االسود 92.26 ٭
فهد وليد خالد راشد الوهيب 68.13 ٭
فيصل سمير مساعد محمد الرويح 72.62 ٭
فيصل فهد خليل ابراهيم احلشاش 69.09 ٭
فيصل محمد على محمد اجلاركى 71.08 ٭
محمد ابراهيم اسماعيل مال اهلل 73.47 ٭
محمد اسامه محمد اسد محمد 79.28 ٭

محمد اس���حق طاه���ر محمد عل���ى الصراف   ٭
83.57

محمد حسني عيسى عباس املوسوى 71.35 ٭
محم���د خال���د عبدالوهاب عباس خورش���يد   ٭

74.33
محم���د ص���الح عب���د اهلل عبداللطيف املاص   ٭

71.92
محمد عامر محمد جاسم شاه 88 ٭
محمد عبداهلل عبدالعزيز العبود 76.56 ٭
محمد فؤاد جاسم راشد الوهيب 81.53 ٭

محم���د مش���عل عبدالوه���اب زي���د اخلبيزى   ٭
73.64

مرزوق عبداهلل مرزوق بخيت االحمد 71.7 ٭
مساعد مبارك شريده مبارك املجدلي 84.18 ٭
مشعل سامي ابراهيم طاهر يوسف 90.86 ٭
مهدي علي عبدالعزيز عباس الصفار 83.17 ٭
ياسني محمد عماد محمد ياسني العوا 75.8 ٭
يوسف احمد جاسم محمد الصفار 92 ٭
يوسف سعيد شرباتى 90.68 ٭

 عبداهلل العتيبي الثانوية للبنين 
احمد خالد احمد البصيري 97.7 ٭
احمد عبداهلل أحمد على العبيد 70.8 ٭
احمد عبداهلل محمد بعركي 74.15 ٭
احمد عبداحملسن جاسم احلميضي 74.43 ٭
بدر عبداحملسن إبراهيم البحر 85.07 ٭
بدر محمد بدر أحمد الهندي 72.41 ٭
براك عبداحملسن صادق صادق 89.83 ٭
بشير عبداهلل طقن عمر 70.89 ٭
ثنيان زايد صالح العبيد 69.72 ٭
جاسم محمد حسني فريدون 76.75 ٭
جاسم محمد خميس على 90.58 ٭
حسني محمود حسني فريدون 74.41 ٭
حمد باسل ربيعه شاهني الربيعة 72.41 ٭
حمد مساعد خالد ناصر الغيث 80.28 ٭
راشد مزيد رشيد العدواني 94.08 ٭
سعود محمد احمد املسيعيد 97.01 ٭
سليمان نوري داود الداود 66.51 ٭
صالح محمود ياسني الشطي 77.97 ٭
عبدالرحمن بسام محمد الفودري 69.62 ٭

عبدالرحم���ن عبدالعزي���ز س���عود العميري   ٭
95.14

عبدالرزاق محمد عبدالرزاق النصار 93.89 ٭
عبدالعزيز ابراهيم خليل مراد 80.1 ٭
عبدالعزيز خالد ابراهيم علي الكندري 80.47 ٭
عبدالعزيز صالح حسني علي احلرز 93.51 ٭
عبدالعزيز عادل احمد الناصر 80.17 ٭

عبدالعزي���ز عبدالك���رمي عبدالعزي���ز املنيس   ٭
79.78

عبدالعزيز فهد عبداهلل الربيعة 78.18 ٭
عبدالعزيز يحيى ابو بكر شايف 90.64 ٭
عبدالعزيز يوسف ابراهيم احلمادي 89.22 ٭

عب���داهلل ابراهي���م عبدالعزيز س���عد املجرن   ٭
66.87

عبداهلل احمد عبدالوهاب الصلحات 71.98 ٭
عبداهلل سامي ابراهيم بوزيد 88.47 ٭
عبداهلل عبدالرزاق خلف السعيد 68.31 ٭

عبداهلل مس���اعد غضي���ان ناصر الش���مري   ٭
82.87

عذبي راشد عذبي مبارك 77.67 ٭
عمر جاسم محمد الصالح 77.55 ٭
عمر علي ناصر املعيلي 76.54 ٭
فهد سليمان جاسم غلوم الهندياني 81.63 ٭
فهد عاطف صالح الشهاب 65.97 ٭
فهد عبدالرحمن عبدالكرمي احملارب 83.51 ٭
فهد مجاهد صعصيع العنزي 92.34 ٭
فيصل سعدون عبدالرحمن الصفران 87.21 ٭
قتيبة يوسف محمد شريف عبداهلل 76.17 ٭
ماجد مبارك سلطان العدواني 82.62 ٭
محمد جاسم محمد الهولي 94.81 ٭
محمد خالد فرج السعيد 98.16 ٭
محمد سالم عيسى العبدالهادي 95.86 ٭
مرتضى بدر حسن اخلواجة 72.84 ٭
مشعل ضياء مهدي رشيد الكاظمي 78.48 ٭
منصور عبدالعزيز منصور املنصور 85.37 ٭

الروضان  ناصر عب���داهلل ناص���ر عب���داهلل   ٭
67.89

ن���واف عبدالق���ادر عبدالعزيز عل���ي العبيد   ٭
84.69

وليد خالد على فهد بوزبر 68.91 ٭
يحيى انور يحيى اليحيى 71.25 ٭
يوسف ابراهيم دخيل الرهيف 67.22 ٭
يوسف بدر مشاري الظبيبي 77.24 ٭
يوسف سالم احمد حسن االنصاري 72.44 ٭
يوسف عادل محمد العتال 85.03 ٭

عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين 
احمد صادق حسني محمد عباس 72.19 ٭
بدر عبدالرحمن محمد عبدالرحيم بدر 88.81 ٭
براك صالح عبدالرحمن اجلسار 89.07 ٭

جاس���م محمد عب���داهلل عاش���ور املصيليخ   ٭

80.36
جراح خالد يوسف جاسم مبارك 69.85 ٭
جعفر عادل عباس حيدر محمد 70.9 ٭
حسن عبدالعزيز محمد بن شيبه 70.98 ٭
حسن على موسى على احلداد 69.19 ٭
حسن علي عبدالنبي علي املطوع 71.98 ٭
حسن يوسف سلمان سلطان املتروك 76.36 ٭
حسن يوسف محمد صالح الصالح 88.73 ٭
حسني سمير عبداحملسن ناصر حسني 91.42 ٭
حسني طاهر عبداهلل عبداهلل العامر 73.95 ٭
حسني علي كاظم سالم عثمان 76.15 ٭

الوزان  حس���ني يوس���ف عبدالرزاق حس���ن   ٭
87.76

حمد احمد حمد على العريفان 81.3 ٭
حمد عبدالكرمي حس���ني عبدالك���رمي القصار   ٭

81.68
خالد اسامة محمود سوركلى 66.67 ٭
خالد فهد فايز على كريديس 59.49 ٭
راشد حبيب راشد جاسم ماجكى 68.74 ٭
راشد سعود فهد ثومان العبهول 72.15 ٭
سعد خالد سعد الزيد 70.92 ٭
سعود عبدالوهاب سعود عمر الغرير 84.61 ٭
صالح فيصل على راشد سهل 64.75 ٭
ضارى عبد الرحمن مرزوق قرينيس 63.42 ٭
عامر طاهر عبد اهلل عبداهلل العامر 68.32 ٭
عبد الرحمن نبيل عبد الرسول الزيد 61.95 ٭
عبد اهلل جمال عبد العزيز السلطان 87.01 ٭
عبد اهلل رياض بندر عبد اهلل يوسف 68.76 ٭
عبدالعزيز فؤاد فهد يوسف املشعل 89.82 ٭
عبداهلل جابر عبداهلل عيسى الطراح 85.14 ٭
عبداهلل عبدالكرمي حسني القصار 83.03 ٭
عبداهلل فيصل جعفر طاهر املسري 67.42 ٭
عبدالوهاب سلمان هزمي الهزمي 75.48 ٭
عثمان جاسم عثمان الفهد 72.02 ٭
على اسماعيل ابل على اشكنانى 96.17 ٭
علي خليل غلوم محمد جعفر 79.43 ٭
علي عبدالعزيز أحمد محمد مراد 72.45 ٭
علي عبدالعزيز علي احمد القطان 70.57 ٭
علي هادي علي عبداهلل احلداد 80.85 ٭
علي يوسف عبدالرحيم املطوع 67.6 ٭
عمر عبد العزيز محمد شمس الدين 92.4 ٭
عمر فوزى على مساعد املزيد 94.7 ٭
عياف وليد خالد جاسر العياف 75.4 ٭

فه���د عبدالرحمن محم���د ابراهي���م أبوحيمد   ٭
79.58

فيصل كمال عثمان عبداهلل األيوبي 81.69 ٭
قاسم عبداجلليل قاسم حسن بولند 78.09 ٭
محسن فهد عايض هادى العازمى 67.01 ٭
محمد حسن مأمون العيناوى 94.02 ٭
محمد خالد علي محمد الرمضان 87 ٭
محمد سامى محمد محمد احلرز 93.4 ٭
محمد شيبه ابراهيم بن شيبه 71.69 ٭
محمد عبد اللطيف محمد حمد بوحمد 74.2 ٭
محمد ناصر محمد صالح الصالح 74.22 ٭
مساعد خالد مساعد محمد احلميده 71.08 ٭
مساعد درويش عبدالسالم عباس 74.84 ٭
مشارى جمال ابراهيم الدعيج 67.53 ٭
معن يوسف علي جعفر الكندري 70.32 ٭
مهدي عبدالصمد مختار اسد بهمن 83.34 ٭
يعقوب مرتضى حسن على حسن 93.27 ٭

يعقوب يوس���ف حاج���ي محم���د عبدالهادي   ٭
89.67

يوسف حميد محمد حسني املقصيد 76.23 ٭
يوسف خالد ابراهيم قمبر باقر 87.51 ٭

فاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات 
أرزاق خزع���ل مه���دى على ماطر الرش���يدى   ٭

82.33
ابرار حبيب سلمان داود االحمد 81.4 ٭
ابرار محمد أحمد عبداهلل الشيخ 76.29 ٭
اسرار عبد اهلل حسن محمد الكندرى 73.42 ٭
البندرى سويد قطيم ساير احلربى 81.54 ٭
اجلازى رواد مناحى عيد الشمرى 88.02 ٭
امثال جاسم راضى ضاحى املطيرى 95.31 ٭
امل صقر فيصل عبداهلل العنزى 72.14 ٭
امنه عباس عبداهلل فرج عبداهلل 73.23 ٭
امنه عبداهلل عبداملجيد سويد سالم 86.95 ٭
اميره شناتي ن�ا ي���ف محمد الظفيري 71.68 ٭
اميره وليد سعود عبداهلل الفضلي 76.4 ٭
انفال جواد محمد غلوم محسن 94.53 ٭
انوار سعود احلميدى القحص 73.38 ٭
انوار عباس حسن حاجى على عبداهلل 88.41 ٭
بدريه صالح عبيد قريعيط الهاجري 82.82 ٭
بسمه سعد محمد سعد الهاجري 72.83 ٭
تسنيم على دوشى شبرم العراده 91.83 ٭
حفصه خلف احمد عيسى العود 93 ٭
حنان حاجى محمد حسني قاسم 66.63 ٭
حنان مضحى غضيان مجبل العازمى 69.25 ٭

حوراء جاس���م قاس���م عبدالواح���د املطرود   ٭
68.29

حوراء على غالم خياط 78.33 ٭
خديجه جاسم محمد أحمد احلمادى 67.22 ٭
دانه شفاقه مطخان عماش العنزى 94.09 ٭
راويه جابر سمير هندي العدواني 71.76 ٭
روان جاسم حسن محمد ابراهيم 90.54 ٭
رمي عبد اهلل رسام براك الهاجري 90.46 ٭
زهراء عدنان مبارك غ�ل��و م على 92.4 ٭
زينب حمزه عباس عبدالرضا البناى 83.34 ٭

س���اره عبد الل������ه محم���د احمد الهاش���مى   ٭
94.25

ساره محمد ايوب سند على 72.08 ٭
سنابل فالح مشلح فرحان الهاجري 77.16 ٭
سند س عبداهلل عبداحملسن الفضلى 92.97 ٭
شريفه قاسم محمد قاسم دشتي 80.35 ٭
شوق رافع شالش عبد الضايع 91.87 ٭
شيخه احمد متعب شريده الشمرى 89.66 ٭
شيخه فريح نزال فدعوس الهرشانى 93.12 ٭
ضحى هويدى رشيد سعد العراده 75.31 ٭
عائشه محمد بخيت محمد الهاجري 76.94 ٭
غدير ذريع ن��زال فدعوس الهرشانى 93.26 ٭
فاطمه احمد قاصد الشمرى 81.95 ٭
فاطمه عبداللطيف عبداللطيف توينه 78.05 ٭
فاطمه محمود محمد احمد بو دريد 92.06 ٭
فاطمه مصلح حمود حمدان الهليلى 89.69 ٭

ف�ج������ر خ����ا ل������د محم����د احم���د بو دريد   ٭
94.49

لطيفه سالم عيدان حمد الرشيد 87.5 ٭
م���رمي ابراهيم دخيل س���يف فهي���د اخلرينج   ٭

80.74
مرمي بدر عبد مجيد عبداهلل حسن 91.29 ٭
مرمي جابر عبد الرحمن حميدى 87.79 ٭
مرمي سعد عايض عياد الرشيدى 88.41 ٭

مرمي عبد احملس���ن بش���ير محم���د العتيقى   ٭
75.27

مرمي وليد فيروز سرور اليوحه 78.94 ٭
ملوك كامل عبد الرحمن سلطان الفضلى 86 ٭

مناير عبداهلل محمد مخل���ف طارش العنزي   ٭
86.96

مناير كامل شريف فهد اخلالدى 85.32 ٭
من��ا ل منصور صالح خليف العنزى 87.73 ٭
مي حمد فهد سالم الرشيدى 80.41 ٭
نوره فيصل محمد صغير العنزى 92.53 ٭
نوره ناصر صياح مسفر العراده 86.68 ٭

نوريه حس���ي��ن ش���ا ي��ع صياح ابو ش���يبه   ٭
79.69

نوف نواف محمود عبدالرحيم اخلالدى 72.3 ٭
هيا فريح عبداللطيف فريح الكوح 88.89 ٭
هيا جنم عبداهلل ابراهيم اخلضر 72.02 ٭

 قرطبة الثانوية للبنات 
إنعام حميد عطية خلف العجل 97.03 ٭
اسراء عادل معتوق جابر فارس 82.8 ٭
اسماء ناصر حسني على السليم 84.29 ٭
اسيل أنور محمد احمد كلندر 91.03 ٭
الطاف عبداهلل فرحان مشاي عويد 91.86 ٭
امل رضا علي بابا توكلي 77.74 ٭
امينه عبداهلل عبداحملسن املاجد 91.57 ٭
انفال خالد عبداهلل حمد البصيلى 94.24 ٭
انفال عدنان خالد حجى احلجى 91.83 ٭
انفال محمد ابراهيم محمد الكندرى 97.66 ٭
انوار مصطفى عبداللطيف علي خان 80.33 ٭
بدرية عدنان احمد محمد العوضى 78.08 ٭
بيبى وليد محمود محمد العوضي 93.05 ٭

حص���ة عب���داهلل عبدالعزي���ز محم���د الهزاع   ٭
82.96

حصه عبدالعزيز محمد ناصر احلمد 87.65 ٭

حصه عماد جاسم محمد بوراشد 94.66 ٭
حصه محمد عبدالعزيز الشمالى 75.93 ٭
حنان عبدالعزيز ناصر الهمالن 87.1 ٭
حنان نبيل حمد أحمد العمار 77.14 ٭
حوراء بدر عمران احمد القالف 84.95 ٭

حوراء عبدالرزاق عيدان يوس���ف عبد الرزاق   ٭
91.47

دانه عادل محمد ربيعه الثويني 90.95 ٭
دانه مساعد خليل ابراهيم السعيد 80 ٭
دعاء أحمد محمد عيسى العيسى 98.39 ٭
دالل حمود سالم حمد الناصر 82.44 ٭
دالل خالد على شاهني أحمد 74.8 ٭
دالل سلمان مبارك حمد الزوير 77.5 ٭
دالل عبداجلليل سعيد احلسن 89.23 ٭
دالل محمد راشد موسى السعد 94.49 ٭
دالل مصطفى السيد علي السيد احمد 77.53 ٭
دينا وليد حسني يعقوب السالحي 96.24 ٭
روءى فالح راضى ابراهيم اخلفاجى 96.68 ٭
روان جاسم محمد قمبر 87.95 ٭
روان خالد عبد العزيز البعيجان 87.92 ٭
روان سليمان خليل ابراهيم الياسني 88.38 ٭

روان صالح عبدالوهاب احلمود العبدالوهاب   ٭
88.9

روان عادل على محمد الفاضل 86.53 ٭
روان عدنان عبدالعزيز زيد السبيعي 86.2 ٭
روان علي محمود البلهان 78.91 ٭
روان محمد عبداهلل حسن الشهابي 95.86 ٭
روان محمد فيحان غازى العتيبى 82.02 ٭

روان ولي���د عبداحملس���ن عبداملجي���د احملمد   ٭
96.04

روان يحيى عبداهلل صالح احلجيالن 79.71 ٭
رواند خليفه حمد محمد الهاجري 78.28 ٭
ريانه ناصر محمد خميس اخلميس 81.72 ٭
رمي عبدالعزيز فهد الفهيد 82.7 ٭
زهراء طالب محمد احمد السلمان 80.54 ٭
زهره صالح حسن حسني ارتى 79.09 ٭
ساره احمد عبدالعزيز احمد راشد 81.22 ٭

س���اره بسام يعقوب حس���ني خلفان اخللفان   ٭
92.26

ساره جميل محمد يعقوب البلوشي 76.46 ٭
س���اره خالد عبداللطيف عبداحملسن السيف   ٭

91.13
ساره ضافر سلمان محمد العصيمي 93.77 ٭
ساره عاطف حمد الشطي 90.11 ٭

س���اره عبدالوهاب عبدالرحمن محمد التركى   ٭
92.98

س���اره علي عثم���ان عبداهلل عل���ي الهويدي   ٭
82.64

ساره وليد عبداللطيف عبداحلميد مسفراملسافر   ٭
82.21

سبيكه عادل عبدالعزيز اجلاسم 75.42 ٭
س���لوان عبدالرحمن عبداهلل مشيلح املرزوق   ٭

83.25
س���لوى محم���د عبدالغنى محم���د عبدالكرمي   ٭

94.12
شروق خالد على محمد الكندري 95.96 ٭
شهد روضان ناصر عبداهلل الروضان 91.47 ٭
شهد محمد عبداحملسن املرشد 86.57 ٭
شهد منصور راشد الرشدان 90.35 ٭
شيخه عبدالوهاب ناصر الهمالن 85.05 ٭
شيخه فؤاد عيسى عبدالقادر املزيعل 82.01 ٭
صفيه بدر خالد املقهوي 95 ٭
ضحى سالم خليل ابراهيم سميط 88.84 ٭
طيبه صالح عبدالرحمن الهندي 79.53 ٭
عائشه خالد على شاهني احمد 78.54 ٭

عائشه عبدالفتاح محمد ش���الل فرج الشالل   ٭
96.96

عائش���ه عبداهلل عاش���ور عبداهلل محمد على   ٭
حسن 79.79

عائشه وليد جاسم أحمد العميري 95.87 ٭
عاليه حسني على خزام اخلزام 86.43 ٭
عبير راشد محمد عبداحملسن الرويشد 76.18 ٭
غاليا فاضل احمد على تيفونى 96.16 ٭

غالي���ه عبدال���رزاق احمد عبدال���رزاق الزايد   ٭
86.57

غدير عادل عطيه عبداهلل القالف 78.06 ٭
فاطمه عدنان ابراهيم احمد الشريده 93.53 ٭
فاطمه محمد جواد عبداهلل العامر 77.23 ٭
فاطمه ناصر حسن اليماني 84.73 ٭
فجر سليمان محمد شمس الدين 86.97 ٭
فجر صالح فهد محمد القريني 83.19 ٭

فج���ر ط���الل عبدالعزي���ز س���نافى العبداهلل   ٭
74.65

فجر عادل احمد محمد الدوسرى 84.73 ٭
فجر فهد عبدالرحمن احمد الشطي 80.87 ٭

فج���ر وليد يعق���وب عبدالرحم���ن البعيجان   ٭
79.94

فرح أحمد عبداهلل احمد الفرحان 87.81 ٭
فرح حامد حمد عبداللطيف بن عيسى 94.11 ٭
فرح نواف عبدالكرمي هالل اجلحيدلى 90.5 ٭
فرح هشام يوسف محمد الشايع 92.77 ٭

فوز ضاحي عبدالرحمن س���ليمان الضويحي   ٭
78.59

في محمد ضيف اهلل هايف شرار 82.62 ٭
لطيفه احمد ابراهيم عيسى احلداد 75.71 ٭
لطيفه سليمان على الهويدى 68.6 ٭
لطيفه وليد خالد فهد املويزرى 90.47 ٭
ملياء إبراهيم عبدالرحمن اجلمعة 89.42 ٭

لولوه عادل عيس���ى عبداحملس���ن العباس���ي   ٭
91.24

ليانه محمد خالد صالح العسكر 83.17 ٭
ليل خالد عبدالعزيز العتيقي 85.74 ٭
مراحب علي جابر الشيخ خزعل 86.69 ٭
مرمي خميس يحيى عيسى العتال 71.87 ٭
مرمي عادل عبدالعزيز سعود العكاري 81.24 ٭
منال صباح خالد خلف الفجي 79.23 ٭

مناهل صالح س���يد هاش���م الس���يد يعقوب   ٭
الطبطبائى 72.41

منوه احمد خلف عبداهلل الشراح 88.02 ٭
منى محمد عبداهلل محمد ملك 89.56 ٭
منيره احمد غامن بنوان الغنيم 89.47 ٭
منيره عادل عبداهلل ناصر احلسينان 88.85 ٭

منيره عيس���ى محمد عبدالرحم���ن النيباري   ٭
79.06

منيره محمد عبداهلل اخلالوي 91.17 ٭
منيره محمد عبداحملسن احمد الطيار 94.84 ٭
منيره ناصر بدر العصيمي 91.3 ٭

موض���ي عب���داهلل عثم���ان عب���داهلل الدخيل   ٭
77.08

موضي عبداهلل عيسى الراشد 79.89 ٭
موضي محمد جاسم محمد القطان 73.03 ٭
مى خالد محمود عبداهلل الشطى 91.11 ٭
مي سليمان ادبيان سليمان املطيري 89.88 ٭
ميسره خليفة عبداهلل خليفة احلليل 84.63 ٭

ناديه محمود محمد س���يد اسماعيل بهبهانى   ٭
95.13

ندى خالد عبداهلل راشد الزير 87.81 ٭
ندى نائل عبداهلل محمد اجلالل 85.15 ٭
نور احمد بدر احمد املنصور 86.11 ٭
نور توفيق صالح ابراهيم الصالح 95.01 ٭
نور عبداهلل ابراهيم حسن الفيلكاوي 91.61 ٭
نور محمد علي يوسف اخلليفي 81.72 ٭
نور مشعل خليفه علي العميري 78.27 ٭
نوره سعد جابر محمد اللوغاني 77.82 ٭

نوره عبد احملس���ن احم���د عبدالرحمن املهنا   ٭
69.22

الدارمى  نوره عبدالرحمن مش���ارى س���عود   ٭
92.54

نوره علي صالح محمد العمير 93.57 ٭
نوره فوزان عبداهلل مبارك الفوزان 80.54 ٭

نوره نبي���ل دخي���ل عبدالرحمن الس���لطان   ٭
93.72

نوف عبداهلل راشد فرحان التمار 70.02 ٭
هدى احمد محمود احمد املسلم 87.52 ٭
هند جاسم على جاسم املبارك 95.17 ٭
هند فوزي علي محمد فرج 98.04 ٭
هيا أياد أحمد داود العبالني 78.54 ٭
هيا على عبداللطيف على الدويسان 95.3 ٭
هيا يوسف ناصر عبداهلل الهمالن 80.36 ٭
وسن وليد ناصر عبدالعزيز الطخيم 77.09 ٭
وضحه سعود عبداهلل محمد اخلليفي 66.08 ٭
وضحه فوزي عبداللطيف اخلليفه 82.62 ٭

 لطيفة الشمالي الثانوية للبنات 
آالء عيد داود احمد العنزى 91.92 ٭
ابرار بدر صالح عبداهلل القطان 87.33 ٭

اب���رار محم���د عبدالرس���ول عبداهلل دش���تى   ٭
75.53

الكندرى  انف���ال توفي���ق عبدالرحمن عل���ى   ٭
83.55

انفال مهنا رابح لزام الرشيدى 82.19 ٭
انوار جنم عبداهلل قاسم الصفار 75.79 ٭
اميان عبيد حمد فراج الهاجري 73.47 ٭

بشاير عيس���ي عبداهلل عيسى خضير عيسى   ٭
الهزمي 71.86

بشاير محمد مطلق نعير الهاجرى 88.31 ٭
جمانه حسني محمد عيسى بوحسن 76.39 ٭

حصه سعد عبدالعزيز احلمد الصالح الذويخ   ٭
93.66

حنان طالب يعقوب جابر حسن 73.86 ٭
حوراء حسني كمال حسن على 72.58 ٭
حوراء طاهر عبدالرضا عيسى احلداد 72.74 ٭
حوراء هانى عبداهلل محمد عبدالرزاق 78.89 ٭
دالل خالد سالم عبداهلل الوزان 88.33 ٭
رمي سويلم محمد مبارك الرشيدى 87.45 ٭
رمي عدنان انور اسماعيل الفودرى 77.32 ٭

زهراء محمد اس���ماعيل الس���يد حسني هاشم   ٭
67.16

زهره عادل جاسم محمد الزيد 86.47 ٭
ساره حريبى مطلق صفران الرشيدى 90.15 ٭
ساره خالد حسن اسماعيل الكندرى 65.48 ٭

س���اره عبدالرحيم عل���ى عبدالرحيم عبداهلل   ٭
حسن 68.47

ساره عبداهلل عبدالكرمي حسني عبداهلل البحر   ٭
91.76

ساره عبداهلل محمد شريف عبداهلل 79.14 ٭
سلمى عامر عطيه مرزوق الشمرى 84.3 ٭
شريفه عادل على سيد عبداهلل اخلباز 78.54 ٭
شوق ماجد عبد الكرمي سطام العنزى 78.29 ٭
عذارى هزاع مطلق هضيب العالطى 78.6 ٭
عذاري بداح محمد ناصر السهلى 86.4 ٭
غدير براك باتل على الرشيدى 75.69 ٭

فاطمة عبدالرحمن مصحب عصرى الظفيري   ٭
79.29

فاطمة علي مبارك سليمان القمالس 78.61 ٭
فاطمة فهاد طلق طاحوس فهد العازمي 81.74 ٭
فاطمه سعد عبداهلل مال اهلل حسن 69.76 ٭
فاطمه ناصر شعبان عباس غلوم 83.73 ٭
فاطمه هاشم صالح حمد الدويخ 96.43 ٭
كوثر جاسم حسني احمد الشمالى 79.1 ٭
ليال خالد هالل عيدان اخلالدى 84.37 ٭
ليلى عبداهلل حسني عبداهلل عباس 77.71 ٭
مرمي احمد عبداهلل جنم عبداهلل 76.22 ٭
مرمي سامي احمد سالم بوناشي 67.37 ٭
مرمي فهد عبدالرحمن على الكندرى 68.02 ٭
مرمي يعقوب احمد محمد عبداهلل 68.54 ٭
معالى حسني سعود عيد الشمرى 89.97 ٭
منار حمدان سعد ابنيه الرويعى 79.35 ٭
منار سعدون عجيل تركى اخلالدى 91.4 ٭
منيره ماجد خلف صنقور الصالح 78.53 ٭

نور ط���الل عبدالرحم���ن عبداللطيف املزين   ٭
76.82

نورا فالح سعود صالح احلربى 75.12 ٭
هديل ادبيسان الهيلم دبيسان العازمى 77.51 ٭

هنادى طالل عبدالرحم���ن عبداللطيف املزين   ٭
82.86

هنوف فهد عبود منفى العنزى 90.71 ٭
هيا محمد قويعان نامي الهاجري 85.46 ٭
والء عيسى صحن فهد العنزى 91.41 ٭

 مركز الدوحة الثانوي نساء 
أحالم حامد محمد صالح 68.78 ٭
أسيل سليمان مرزوق ظاهر الفضلي 71.94 ٭
أمل أحمد مشاري جوده 67.69 ٭
بدور سعد داخل مسير 74.63 ٭
حترير محمد جاسم راشد العنزى 82.27 ٭
حنان أحمد ابراهيم حسني عاشور 75.58 ٭
حياة خالد عريفج العازمي 69.4 ٭
دالل عبد اهلل قريان سعدان 74.84 ٭
دالل فرحان حسني االحمد 65.58 ٭
دالل ملبس سويد شاهر 69.26 ٭
رمي عبطان هليل جابر 65.39 ٭
زهرة خالد عبداهلل القالف 71.85 ٭
زينب ساكت شناوة ناهي 85.06 ٭
سعاد خزعل حامد راشد 85.8 ٭
سعدية ثجيل عيد حماد 74.88 ٭

سلس���بيل وحيد لفتة عبد الك���رمي القحامي   ٭
64.54

سلوى عبداهلل شبيب عبداهلل 83.97 ٭
شيماء محمد عبيد طعمة 77.12 ٭
عذاري مطلق مناحي خلف 75.73 ٭
علية خليل سعود صالح العنزي 72.6 ٭
فاطمة براك مرزوق العازمي 70.37 ٭
فاطمة شهاب فالح حمود السعيدي 83.35 ٭
لولوة شريدة سعد الشريدة 73.64 ٭
معصومة ساكت شناوة ناهي 77.76 ٭
منيفة ثقيل مهيدي مناع 81.84 ٭
مهدية مصلح عبد اهلل العيد 74.43 ٭
نعيمة حسن عابدين حسن باقر 65.92 ٭
نوال زبن ظاهر غضيب 73.6 ٭
نوال علي نوفل دريب 81.76 ٭
نور عبداهلل برد فنر 75.69 ٭
هاجر عبد الستار عبد اجلبار حسن 67.91 ٭
هاجر محمد علي محمد اخلالدي 65.29 ٭
هدى شريدة سعد الشريدة 74.28 ٭
هدى صالح مهدي خضر 80.07 ٭
هدى عبد اهلل شبيب عبد اهلل 82.05 ٭
هناء راشد محمد العجاج 77.12 ٭
والء بادي كسار نهار 85.36 ٭
شعاع عتيق جريد غصاب 73 ٭

 مركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساء 
إسراء أحمد عبد اهلل حسن 77.15 ٭
جميلة ياقوت سليمان ياقوت 76.1 ٭
دالل جابر عقيل فرج 72.05 ٭
دالل قاسم محمد 71.36 ٭
دالل وليد صفر علي 88.56 ٭
ريهام محمد عبد الزهره علي 79.26 ٭
زينب عبد علي ناصر االبراهيم 64.33 ٭
شيخة عبد الكرمي خليفة الراشد 65.91 ٭
شيرين بهمن كرمي فضل 69.48 ٭
شيماء سليمان عبد الرحمن املرضي 76.68 ٭
غدير ماجد علي محمود 73.62 ٭
فاطمة خلف محمد احلرز 67.98 ٭
فاطمة عباس بوير عبد اهلل 74.84 ٭
فاطمة علي حسني قاسم 91.55 ٭
فاطمة محمد عبد اهلل العنزي 68.68 ٭
فرح أنور محمد فاضل 62.48 ٭

فضاي���ل عب���د اهلل ش���ارع عب���د اهلل ارندي   ٭
67.97

مناير إبراهيم محمد إبراهيم أحمد 84.46 ٭
نوره عمر حمود محمد 69.97 ٭
هبة هشام عبد الرزاق أمان 75.95 ٭
هناء سلمان أحمد القالف 63.12 ٭
هناء صالح خليفه اخلضر 73.41 ٭

 مركز عبداهلل الجابر الثانوي رجال 
أحمد علي حسني علي 80.83 ٭
أحمد محمد عبد اهلل يوسف الكندري 64.84 ٭
جابر علي أحمد علي الهولي 65.25 ٭
جاسم محمد حسن أحمد علي 73.04 ٭
حسن علي موسى الرمضان 67.69 ٭
حسني علي مبارك غضيان الشمري 69.39 ٭
حمد محمد عبد اهلل محمد القديفي 74.34 ٭
حيدر محسن يعقوب يوسف 87.12 ٭
خالد ماجد عبد اهلل املطيري 67.07 ٭
زامل عبداهلل مشقاص الفجي 61.31 ٭
سليمان عبد اهلل عاشور عبد اهلل 67.41 ٭
صالح احمد صالح اسماعيل اسماعيل 63.31 ٭
صقر حسني فاضل الباذر 66.09 ٭

ضاري محمد عبد احملس���ن حس���ن الربيعة   ٭
73.6

طالل سامي علي فهد احلمدان 67.8 ٭
عبد الرحمن عباس عبد الرضا عبيد 69.04 ٭

عب���د الرحمن عبد اهلل عب���د الرحمن القطان   ٭
62.5

عبد العزيز خالد فهد سعد بن شكر 59.11 ٭
عبد اهلل ناجي عبد اهلل عيسى العلي 74.36 ٭
عبيد مروي عبيد احمد 69.68 ٭
علي غازي عدوان جاسم 67.97 ٭
عمر اسماعيل أحمد حسن رضوان 65.35 ٭

عيسى خالد عبد اهلل محمد 65.38 ٭
غامن احمد محمد عبد اهلل بوراشد 60.51 ٭
فهد جراح عواد فرحان 64.14 ٭
فهد عادل محمد عبد اهلل العدواني 69.9 ٭
محمد بهاء محمد حسني عبد احلليم 68.52 ٭
محمد حبيب علي قادري 74.09 ٭
محمد سعود سلمان وعالن البذالي 67.45 ٭
محمد فيصل محمد املبارك 63.98 ٭
مصطفى محمد علي محمد بهمني 71.06 ٭
مهدي عادل احمد عبد الرسول 89.43 ٭
ميزر جابر مؤذن مهنا 74.58 ٭
نبيل محمد الدمرداش مكاوي محمد 76.23 ٭
نواف سيف حمود الشريدة 63.77 ٭
وليد جاسم أحمد اجلعيفص 69.48 ٭
يعقوب يوسف حميد حسن 62.42 ٭

يوس���ف أحمد بن عقي���ل بن جاب���ر احلربي   ٭
70.53

 يوسف بن عيسى الثانوية للبنين 
ابجاد وليد فارس ابجاد الشامي 74.61 ٭
ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم احلسني 81.14 ٭
ابراهيم علي حسني عبداهلل املانع 68.36 ٭
ابراهيم ناجي محمد تركي الرشيد 74.64 ٭
احمد جاسم عبداحلسني محمد صفر 83.77 ٭
احمد سعد يونس عبداهلل الكندري 82.38 ٭
احمد عاطف حمد على السالم 85.11 ٭
احمد ناصر احمد محمد العجيري 78.86 ٭
انس محمد سالم سليمان احلديب 92.54 ٭
بدر خالد سالم مرزوق فرحان 86.35 ٭

ب���در عبدالرحم���ن عبدالعزيز مس���لم الزامل   ٭
67.28

بشار عبدالكرمي فرج ذياب اخلشتى 82.03 ٭
جاس���م احمد جاس���م محمد احمد االنصاري   ٭

85.12
جاسم محمد راشد عبداهلل مال محمد 81.25 ٭
جاسم محمد علي ابراهيم املبيريك 91.39 ٭
جراح جاسم محمد خليفة اخلرافي 66.8 ٭
حسني مهدى عبداحملسن محمد تقى 91.81 ٭
حمد سامي حمد محمد السعيدان 71.22 ٭
حمد عادل حسني عبداهلل احلسن 71.29 ٭
حمد عدنان أحمد ابراهيم الربيعان 78.97 ٭

حم���د ناص���ر عبدالنبي ابراهي���م محمد علي   ٭
65.35

حمد جنيب حمد سلطان العمر 62.77 ٭
خال���د ب���در عبدالعزي���ز عب���داهلل اجلريوي   ٭

82.03
خالد جمال خليفة صالح الدغيشم 76.59 ٭
خالد خالد محمد عبداهلل الغمالس 87.66 ٭

خال���د عبدالرحمن خالد اس���ماعيل الراش���د   ٭
76.81

خالد فؤاد نصف عيسى العصفور 66.5 ٭
خالد وليد عبدالرحمن عبداللطيف العبداللطيف   ٭

الدعي 65.38
خالد يوسف يعقوب سلطان البصاره 76.87 ٭
داود سليمان حمد سليمان الدوسري 90.62 ٭

راش���د صالح راش���د عبداهلل محم���د الفجي   ٭
95.44

زيد عبداهلل محمد حمد بودي 73.18 ٭
س���الم عبداللطيف صالح عبدالعزيز يوسف   ٭

املزيني 68.87
س���الم محمد عبدالرحمن العبداللطيف الدعي   ٭

90.62
سعد عبدالكرمي احمد عبداهلل األحمد 71.09 ٭
سعود عادل صقر فهد الصقر 83.57 ٭

س���عود مبارك عبدالرحمن مبارك الش���ويرد   ٭
80.2

سليمان جمال سليمان احمد املنصور 90.87 ٭
سليمان طاهر محمد مراد عبد الرضا 72.56 ٭
سليمان فهد احمد محمد املنصور 75.65 ٭

س���ليمان مس���اعد س���ليمان صالح الهويدي   ٭
88.06

صال���ح هيثم صال���ح عبدالرحم���ن الفارس   ٭
71.67

صالح عادل عبداهلل علي خضير 94.1 ٭
عبدالرحمن طارق مشاري فهد العوده 68.83 ٭

عبدالعزي���ز صالح س���ليمان محمد احلصان   ٭
97.36

عبدالعزي���ز عادل حس���ني حم���وده مصطفى   ٭
84.07

عبدالعزيز عبداهلل ابراهيم عبدالعزيز الفريح   ٭
80.72

الهديب  عبدالعزيز عل���ي عبدالعزيز محم���د   ٭
91.26

عبدالعزيز فوزي ثنيان علي الثنيان 85.08 ٭
عبدالعزيز هاني عيسى محمد اجلاركي 71.6 ٭

عبدالغفور جمال عبدالغفور حس���ن تيفوني   ٭
67.79

عبداللطيف عصام بدر ناصر املال 72.07 ٭
عبداهلل حمد عبداهلل محمد الصقعبي 78.21 ٭
عبداهلل خالد أحمد عبداهلل الصالح 81.96 ٭

عب���داهلل صالح احم���د اجل���اراهلل اجلاراهلل   ٭
70.12

عبداهلل عبدالرزاق عبداهلل بوقريص 66.31 ٭
عب���داهلل منصور عب���داهلل منص���ور الغامن   ٭

79.36
عبداهلل وليد محمد عبدالعزيز احلمد 69.33 ٭

عبداحملس���ن عبداحلميد صالح أحمد الشواف   ٭
64.64

الزامل  ان���ور عبدالعزيز مس���لم  عبدالوهاب   ٭
76.44

عبدالوه���اب خال���د صنهات مزي���د املطيري   ٭
91.45

عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب عبداهلل البابطني   ٭
86.79

علي حبيب شاكر غلوم جعفر 88.17 ٭
علي طارق احمد محمود الفودري 80.74 ٭

عل���ي عبداهلل عيس���ى تركي م���ال اهلل رجب   ٭
75.59

عمر احمد عبدالرحمن احملمد امللحم 79.92 ٭
عمر خالد عبداهلل دخيل الشايع 66.23 ٭

عمر يعقوب يوسف محمد س���الم املجحولي   ٭
82.46

عيس���ى جنيب عيس���ى عبداللطيف الرجيب   ٭
87.72

عيسي بدر عيسي حمد املطر 76.23 ٭
غنام عادل علي قاسم حمادة 73.88 ٭
غيث بدر راشد الناصر الغيث 86.09 ٭

فه���د احمد عبدال���رازق عبدالعزيز العس���كر   ٭
90.17

فهد حامد محمد عبدالرحمن مندني 84.41 ٭
فهد مبارك محمد مبارك الساير 66.24 ٭
فهد مطلق سعد مطلق الساقان 68.59 ٭
فواز احمد عبدالعزيز البناي 63.93 ٭
فواز اسامه احمد حسني سيف الرومي 83.78 ٭

فيص���ل عبدالوهاب خليفة حس���ني ابودهوم   ٭
70.26

محمد جواد احمد مراد عبدالرضا 90.37 ٭
محمد خالد عبدالوهاب عيسى الشرف 84.35 ٭
محمد سليمان محمد عبداهلل الشهاب 94.13 ٭
محمد صبيح حسني يعقوب الوزان 64.25 ٭

محم���د عبداحلكي���م احم���د عب���داهلل االحمد   ٭
78.02

محمد عبداهلل محمد سيف الرويس 91.47 ٭
محمد عبداهلل محمد عبداهلل الشراح 66.65 ٭
محمد عثمان على حسني بوحمد 95.49 ٭
محمد علي عبداهلل علي املطوع 79.26 ٭
محمد محمود محمد موسي اجلويسر 84.2 ٭
مشارى محمد احمد خالد املشارى 97.96 ٭
مشاري دعيج يعقوب محمود العنزي 73.06 ٭
مضف احمد على حسني اظبيه 89.53 ٭
مهند احمد حسن احمد إبراهيم 72.16 ٭
ناصر سليمان علي العثمان 74.82 ٭

ناص���ر عبداهلل محمد عب���داهلل العبداحلافظ   ٭
84.51

هيثم زيد صالح احمد الشواف 68.6 ٭
يعق���وب عدن���ان عبد اهلل عيس���ى البش���ير   ٭

77.23
يعقوب يوسف أحمد صالح الطواري 87.77 ٭
يوسف خالد محمد احمد النمش 92.84 ٭
يوسف صالح احمد يوسف النصف 90.69 ٭

يوس���ف عبداهلل س���ليمان عب���داهلل املطوع   ٭
80.5

يوسف محمد يوسف احمد الغامن 71.36 ٭
يوسف موسى حمد يوسف اللوغاني 81.89 ٭

يوس���ف يعقوب ناص���ر يعقوب الش���رهان   ٭
73.41

 اإلدارة العامة
لمنطقة حولي التعليمية

أحمد الربعي الثانوية للبنين 
احمد ابراهيم عبدالوهاب الرمضان 90.99 ٭
احمد عبدالعزيز إسماعيل اجلاسم 77.83 ٭
اسامه حسني محمد احلسن 66.34 ٭
امني محمد امني احمد 74.46 ٭
انس عبدالعزيز حسن الكندري 73.88 ٭
جاسم علي جاسم الضميد 73.4 ٭
حسام نبيل حسني الشطي 82.73 ٭
حسني احمد يوسف احملميد 77.53 ٭
حسني علي حسني رجب 79.77 ٭
خليفة بدر عبدالرحيم الكندرى 71.4 ٭
خليفه جاسم حمد العون 84.01 ٭
سعود سليمان محمد اجلاراهلل 68.22 ٭
سليمان طارق حسن الكندري 72.83 ٭
شمالن فالح حسن العلي 88.34 ٭
ضارى زيد مبارك زيد املطيرى 70.76 ٭
ضاري سلمان عبداهلل العطار 88.87 ٭
طالل بدر علي ابراهيم 72.52 ٭
عبدالرحمن وليد عباس البكر 73.3 ٭
عبدالعزيز عبداهلل عوض العدواني 74.27 ٭
عبدالعزيز علي حمد الصامل 70.68 ٭
عبدالعزيز عمران حسني كرميى 83.36 ٭
عبداهلل صقر محمد ذياب 68.57 ٭
عثمان محمد عبدالرحمن البداح 77.88 ٭
علي ابراهيم عبداجلليل الهندال 70.63 ٭
علي بسام عبدالعزيز العبداملنعم 64.94 ٭
عمار عبدالرسول علي غلوم 87.18 ٭
فهد أياد هاتو محمد 68.83 ٭
فهد عبدالواحد على الرشود 81.56 ٭
فهد محمد حسن اخلضر 80.74 ٭
مبارك احمد مبارك احلصم 81.74 ٭
محمد جابر ابراهيم التحو 82.44 ٭
محمد عيسى غلوم اليوسفي 80.17 ٭
محمد ناجي محمد بوهادى 76.48 ٭
ناصر خالد فارس الشامي 85.45 ٭
نواف جاسم ناصر العبيد 82.4 ٭
يوسف احمد حيدر علي خان 86.7 ٭
يوسف هانى راشد مبارك 84.48 ٭

 الجابرية الثانوية للبنات 
آمنه محمد حسني على 95.43 ٭
أريج عليان هليل العنزى 87.34 ٭
ابرار انور ناير نظر 76.2 ٭
اسماء بدر صالح احلمادي 72.18 ٭
اسماء خالد حمد الصقعبى 87.44 ٭
اسيل عماد شاكر سباع 91.68 ٭
اسيل مسلم على اسيرى 91.17 ٭
االء حسني غلوم حسني حسن 85.86 ٭
االء سامى فهد الطويل 81.03 ٭
االء عيسى غلوم البلوشى 92.13 ٭
امنه صباح محمد علي فهد العبد اهلل 78.78 ٭
انسام ميثم خليل خريبط 72.85 ٭
اميان صالح جمعه البصيري 93.84 ٭
اميان مأ مون أحمد سويس 84.39 ٭
بتول محمد طالب االسماعيل 72.5 ٭
بتول يونس خلف شيخانى 94.94 ٭
بسنت سامى ابو الفتوح ابو عميره 98.11 ٭
بشاير طارق مصطفى العلى 69.44 ٭
بشرى عارف حسني القطان 69.98 ٭
بيان حامد عاجى 95.82 ٭
تسنيم حسني عبداهلل القالف 80.87 ٭
جمانه حسن جواد احلسني 69 ٭
جمانه قاسم محمد جرخى 97.97 ٭
جنان حيدر غلوم غضنفرى 81.11 ٭
جنان مكى حاجى الشطى 77.82 ٭
حصه مزيد سعد النويف 94.42 ٭
حنان حسن احمد على 70.79 ٭
حنان حيدر غلوم غضنفرى 74.64 ٭
حوراء جاسم سالم السالم 67.6 ٭
حوراء حمود صالح طاهر 95.32 ٭
حوراء محمد طاهر العطار 96.4 ٭
حوراء يوسف عبد اهلل الصفار 93.46 ٭
خلود عبدالعزيز مجيد العنزى 91.35 ٭
دانه احمد عبداهلل الطواش 70.01 ٭
دانه خالد حسني الشطى 89.38 ٭
دانه طالب عبدالكرمي الششترى 74.71 ٭
دانه محمد نور الدين خليل على 68.58 ٭
دانه نضال باقر خريبط 65.44 ٭
دالل خالد عبداللطيف جاراهلل 86.35 ٭
دالل عباس مهدى الشمرى 90.59 ٭
ديار على ناصر احلربان 90.18 ٭
روان سالم أيوب محمود 85.46 ٭
روان شاكر عباس الهزمي 87.71 ٭
رمي بسام محمد سليم غيبه 92.95 ٭
رمي محمد ابراهيم اكبر 75.58 ٭
زينب جاسم حبيب اسيري 89.97 ٭

زين���ب عبدال���رزاق عبداحلس���ني اش���كنانى   ٭
93.55

زينب فيصل حبيب اسيرى 79.64 ٭
ساره خالد حمد الصقعبى 87.5 ٭
ساره سالم احمد الهزاع 84.11 ٭
ساره سليمان اخلولى 91.24 ٭
ساره عبدالرحيم عبداحلسني بهبهانى 78.15 ٭
ساره فالح حسن العنزي 80.66 ٭
ساره محمد احمد صقر 94.92 ٭
شمايل على عبداهلل دشتي 85.8 ٭
شهد خليل ابراهيم الكندري 94.19 ٭
شهد صباح احمد غلوم 77.56 ٭
شهد صالح محمد اخللفان 90.46 ٭
شوق عبدالعزيز محمد غريب 63.24 ٭
شيخه حسن غلوم على 84.99 ٭
شيخه حميد مسعد العنزى 79.89 ٭
شيخه سعد مجبل العازمى 69.62 ٭
عائشه على نورى عيسى 85.73 ٭
علياء جميل سيد جواد بهبهانى 93.53 ٭
غدير احمد سردار نواب 85.03 ٭
فاطمة بدر احمد صادق 65.19 ٭
فاطمة بدر احمد كرم احمد 88.34 ٭
فاطمة بدر محمد االمير 91.41 ٭
فاطمة بدر محمد باشا محمد 93.45 ٭
فاطمة خالد حسني الشطي 82.71 ٭
فاطمة صقر ربيع اليوحه 89.27 ٭
فاطمة عدنان عيسى االربش 95 ٭
فاطمة على حسني محمد 77.28 ٭
فاطمة محمد مصطفى صادق 86.73 ٭
فاطمة نوري علي الظبيري 90.01 ٭
فاطمه اسماعيل رضا عبداهلل 97.58 ٭
فجر محمود عبدالواحد الهدهود 85.38 ٭
فضه حسن صالح احمد مهنا 64.39 ٭
كوثر محمود محمد حاجيه 90.5 ٭
ليلى محمد حسني اجلبلى 76.23 ٭
ليلى مهدي محمد عبداحلسني 90.8 ٭
مرمي عادل عبداهلل الشيحه 77.5 ٭
مشاعل وليد شريده املزيد 84.28 ٭
معصومه جاسم خميسي 84.7 ٭
معصومه خالد جعفر الكصيمى 86.29 ٭
منال عيسى حسن الكندرى 78.23 ٭
منى عبداالمير عبداحلميد ما تقى 92.09 ٭
منى محمد عبد الوهاب درويش 85.64 ٭
مها فهد محمد العتيبى 89.32 ٭
مها فواز شخير العنزى 74.8 ٭
نهاد عماد الدين محمد أبو شحاته 89.99 ٭
نوره عادل سلطان مبارك 94.01 ٭
نوره محمد حسني اجلبلى 76.88 ٭
نوف عبدالناصر سعود العثمان 90.71 ٭
نوف علي بن محمد املطيرى 69.53 ٭
نوف محمد ناصر السعد 75.2 ٭
هاجر خليل غلوم احمد 96.77 ٭
هاله محمد جمعان املهرى 89.12 ٭
هبه عبدالعزيز عبداحلميد الهندي 83.09 ٭
هدى عبداهلل محمد احلطب 93.59 ٭
وفاء خليل ابراهيم الصفار 77.74 ٭
وفاء على فراج الشمرى 86.89 ٭
ياسمني على صالح احمد 94.87 ٭
ياسمني فاضل قدورى الالمى 73.56 ٭

 الرجاء الثانوية للبنات- المشتركة 
بتول عادل فيصل عبد اهلل الشيرازي 67.96 ٭
خزنه نويران سعد نويران الرشيدي 75.44 ٭
رمي فهيد هادي مقنع العازمي 75.8 ٭
غاده فالح إبراهيم محمد بشناق 87.34 ٭

وضحاء ذعار سعود عبيد العتيبي 76.74 ٭

 الرجاء الثانوية للبنين - المشتركة 
عبدالهادي محمد بسام رفاعية 85.81 ٭
فهد مبارك فهد الرشيدي 82.84 ٭
فهيد محمد سعد العنزي 76.23 ٭

 السالمية الثانوية للبنات 
آالء رجب عثمان محمد 98.59 ٭
آالء عاطف أحمد القاضي 96.06 ٭
آالء عبدالعليم محمد الطويل 93.78 ٭
آالء محمد يسن عوض 98.13 ٭
آالء مصطفى خالد عرجه 76.97 ٭
آمنه عبد القادر علي 92.1 ٭
آمنه محمد أحمد 84.52 ٭
آيه احمد محمد السرى 97.34 ٭
أريج محمود حسني احلاج 93.81 ٭
أسيل عبد اهلل حسني الصايغ 79.31 ٭
احالم محمد سليم العلوي 77.67 ٭
اسماء ابو بكر علي عبد اهلل 96.07 ٭
اماني عبد الفتاح محمود عبد الفتاح 94.18 ٭
امل باسم خليفه سالم 73.35 ٭
امل عبدالستار عبادى احمد 97.62 ٭
امل نصار فيصل بالم 85.76 ٭
بتول جاسم محمد عباس 75.82 ٭
بسمه حسام انور مصطفى 98.65 ٭
بشاير جاسم محمد بوشهري 87.71 ٭
بشاير طارق عبداحلميد أحمد 96.46 ٭
بشاير عجالن العجاج 78.79 ٭
بيان محمد عدالن 93.25 ٭
حال مصطفى النايف 92.36 ٭
حنان سعود عبد العزيز الصقر 77.24 ٭
حنني هران محارب العنزي 82.27 ٭
خديجة باقر أسد أسد اهلل 88.98 ٭
دانه امني عبود العلي 88.72 ٭
دانه مصطفى اسماعيل الشطى 85.08 ٭
دانه ناصر سالم عبد اهلل 91.77 ٭
دمية محمد بشار الصعيدي 91.03 ٭
رانيا علي احمد سيد أحمد 97.78 ٭
راني���ا يحيى سي����د محم���د 94.41 ٭
رزان مصطفى محمد مصطفى 71.3 ٭
رقيه حسن عبداهلل حسني 98.39 ٭
رنا محمد مروان عوف 92.56 ٭
رويدا سالم أحمد بلقدي 82.53 ٭
رميا ندره نخله الكالس 97.53 ٭
زهراء غريب سليم ابوعباس 95.96 ٭
زهره عبداخلالق عبداهلل العطوان 87.66 ٭
زهره عبدالرزاق علي 71.67 ٭
زينب عزيز حمزه الصراف 78.37 ٭
سارة طالل مجرن املجرن 81.6 ٭
سارة ناصر عبد الرزاق اجلدعان 80.14 ٭
ساره عادل نوري اجبارة 75.89 ٭
ساره عبدالعزيز عبداللطيف مال اهلل 93.06 ٭
سحر محمد بدوى محمد 94.69 ٭
سلمى عاطف احمد الدخاخنى 85.14 ٭
سلمى محمد الششتاوى فراج الديب 88.68 ٭
سمر جمال علي احلجاجي 86.28 ٭
سمر شكرى صالح ابراهيم 97.55 ٭
سميره عبدالرزاق علي 67.07 ٭
شروق رعد مال حويش 94.67 ٭
شهد أحمد علي اخلالوي 68.4 ٭
شهد وليد محمد البصيري 78.95 ٭
شيخة عادل كاظم جاسم 73.51 ٭
شيرين محمد رضا ابراهيم موسى 92.28 ٭
شيماء عادل عبداهلل بن قب 90.02 ٭
عبير عبد اجلابر سالمه محمد 99.01 ٭
غدير علي صفر الدمخي 95.88 ٭
غزل راشد محمد البديح 82.85 ٭
فاطمة عبد اهلل مبارك سلطان 94.01 ٭
فاطمه عاشور علي مظفر 81.38 ٭
فاطمه عمرو محمد ايوب 97.94 ٭
فاطمه فيصل عبداهلل النجدى 97.04 ٭
جلني احمد عبد احملسن العمر 72.84 ٭
لطيفه عبد اللطيف عاشور العربيد 94.04 ٭

لولوه عبداحلمي���د عبداللطيف احلس���ينان   ٭
68.3

ماهيتاب عبد اهلل محمد عبد اهلل 94.47 ٭
مروة محمود حسني محمود 84.24 ٭
مروه مفيد حمد الشوقى 90.58 ٭
مرمي محمد على علوي عبد الرب 87.77 ٭
ملك محمد محمود مصطفى 93.81 ٭
مها علي محمد احلجاجى 90.57 ٭
نادين هاني محمد هاللي 98.1 ٭
ندى شعبان رجب شعبان هيكل 96.66 ٭
ندى محمود فتحى صديق 98.15 ٭
نهى فؤاد سعيد صالح 98.83 ٭
نهى مدحت محمد صادق 95.02 ٭
هاجر السيد عبد احلميد نوار 97.49 ٭
هاله امين احمد سلطان 79.62 ٭
هبة اهلل عصام اسماعيل 93.76 ٭
هزار هيثم سعيد جالل الدين 95 ٭
وئام عثمان على محسن 88.58 ٭
ورود خالد عبد الكرمي الشرهان 93.74 ٭

 امامه بنت بشر الثانوية للبنات 
اسيل محمد حميان نافل العراده 90.39 ٭
افراح يوسف يعقوب بهزاد الشطي 83.86 ٭
االء ربيح حسن دقماق 93.53 ٭
انفال منديل جعفرعبداهلل احلداد 94.01 ٭
اميان ناصر يوسف ما ل اهلل رجب 81.06 ٭
بشاير عبدالرحمن حسني السيد هاشم 94.5 ٭
تسنيم بدر ناصر حيدر احلمد 77.73 ٭
تقوى محمد احمد عبداحلميد محمد 73.37 ٭
جنان احسان على احمد العلى 82.17 ٭
حواء على غالم حسني مجرد 71.56 ٭
حوراء رياض محمد طاهر البغلى 75.8 ٭
حوراء عابدين سيد مرتضى الزلزلة 86.75 ٭
حوراء عبداهلل غلوم رمضان محمد 89.71 ٭
حوراء فيصل صادق خلف اجلمعه 97.74 ٭
دانه سالم حسني مال علي املتروك 71.81 ٭
دانه عبد الوهاب عبداهلل فهد رزيحان 88.98 ٭
دعاء عيسى سيد بارون محمد 67.18 ٭
دالل أسامة عيسى جاسم املناعي 93.54 ٭

رقي���ه ب���در عب���داهلل عبدالرحم���ن الكندري   ٭
97.22

روان سعد طه عبداحلميد الشومان 85.57 ٭
زهراء عقيل عبداهلل محمد املزدى 84.98 ٭
زهراء علي حسني محمد حسني الفيلي 83.01 ٭
زهراء محمود علي عبداهلل دشتي 66.58 ٭
زينب بدر علي حسني اجلدي 91.11 ٭
زينب خليل إبراهيم كرم 82.75 ٭

زينب عب���د الرضا حس���ني محمد جمش���ير   ٭
92.55

زينب عبداللطيف حسني علي صفر 94.33 ٭
زين���ب عبدالهادي يوس���ف عب���داهلل الباذر   ٭

90.37
زينب فؤاد محمد تقى سعود 90.09 ٭
سارة صالح محمد اخلراز 69.73 ٭
سارة عادل محمودعبداهلل كركوه 78.97 ٭
سارة مجدي ابراهيم ابراهيم قايد 88.6 ٭
سلمى مجبل فهد حمد القريب 75.54 ٭
سميه أحمد يعقوب على ناصر 87.87 ٭
شهد عبدالسالم أحمد محمد املسفر 82.32 ٭
شهد عبدالصمد عبدالنبى سفر علي 80.86 ٭
شهد فهمى فاضل أحمد الشكري 68.08 ٭
شيخة عبدالقادر على الكندرى 64.17 ٭
عائشة صالح محمد داوود احلمدان 82.64 ٭
عذاري علي عواد قصاب اليحيى 94.88 ٭
علياء ناصر محمد أحمد لفته 93.87 ٭
عنان يعقوب سالم الرمضان الهاجري 92.92 ٭
فاطمة الزهراء فيصل جعفر حسني 78.65 ٭
فاطمة عبداهلل عبدالرسول على سعد 90.7 ٭
فاطمة محمد حبيب محمد معرفى 95.37 ٭
فاطمه اسامه على مالحسن الناصر 91.28 ٭
فاطمه بدر محمود كاظم جراغ 79.67 ٭
فاطمه عادل جاسم محمد حسن امير 91.42 ٭

فاطم���ه عبدال���رزاق عب���اس عل���ى صرخوه   ٭
85.99

فاطمه عبداهلل جواد جاسم محمد 85.08 ٭
فاطمه على محمد حسني طالب 94.48 ٭
فجر فاضل حميد قاسم البالم 68.27 ٭
فرح بدر ناصر احلريتي 92.67 ٭
فضيله رياض على جاسم العوام 90.4 ٭
كوثر جمال عيسى حسن القطان 92.28 ٭
كوثر محمد جاسم محمد عرب 68.39 ٭

لطيفة عماد سعدون صالح املطوع 83.25 ٭
لولوة عادل محمد شالل فرج الشالل 87.17 ٭
ليلى مهيول كطامي البوبالد 70.17 ٭
مرمي صادق يوسف عبداهلل الباذر 77.13 ٭
مرمي عبدالرحيم حبيب علي احلمر 78.02 ٭

مرمي محم���ود عبد احلميد م���ال جمعه احمد   ٭
81.29

مرمي مروان عيسى محمود املسباح 95.01 ٭
معصومة محمد موسى على عبداهلل 95.65 ٭
منيرة عبداهلل أحمد املطوع 78.57 ٭
ناهد محمد علي حسن الكندري 81.16 ٭

نرج���س صال���ح عبداجلليل صال���ح اجلدي   ٭
83.14

نعيم���ة عبداهلل س���حاب حمي���دان املويزري   ٭
84.91

نوره سليمان عبد احملسن احملسن 90.45 ٭
هبه عادل نافع مثال العازمي 72.94 ٭
هديل مكي محمد جمعه كرم 67.84 ٭

 بيان الثانوية للبنات 
آيات مجرن عيسى مجرن اللوغانى 85.01 ٭
أبرار ايوب صالح محمد الصراف 84.77 ٭

أبرار عبداجلليل حس���ن عب���د النبي اخلياط   ٭
71.79

أبرار محمد عبداهلل عبدالكرمي موسى 78.08 ٭
أنوار قاسم قاطع على طاهر 92.52 ٭

العدوانى  أوضاح ضي���دان بش���ير مناح���ي   ٭
65.69

اسراء مصطفى احمد حسني دشتى 77.01 ٭
ابرار ياسر عباس رمضان 75.88 ٭
اسراء خالد يوسف يعقوب يوسف 85.07 ٭
الهنوف وليد خالد برجس البرجس 80.56 ٭

امين���ه عبدالعزي���ز احمد عاش���ور الفرحان   ٭
87.06

امينه مهدي قطيف موسي الشمري 98.5 ٭
انفال محمد جمعه محمد العابدين 89.69 ٭

ان���وار عبد الهادى جاس���ر عب���داهلل العنزى   ٭
75.73

انوار ناهض بصيص سعود العجمى 86.81 ٭
اميان على حاجى غلوم النداف 82.58 ٭
بتول أحمد أكبر قمبر الرى 91 ٭

بش���اير عبداخلال���ق ناص���ر محم���د الرويح   ٭
83.36

تهانى خالد خضر محمد احلساوى 78.49 ٭
جمانه خليل حسني حاجيه عابدين 70.85 ٭
جنان على مصطفى علي احملميد 67.61 ٭
حنان عادل خالد عبداهلل اجليران 75.23 ٭
حنان محمد عبداهلل مال أحمد علي 86.4 ٭
حنان محمود على اسماعيل محمد 77.03 ٭
حورا مهدى خلف نواصر 89.79 ٭
حوراء وليد حسن كاظم القالف 68.34 ٭
خلود خالد مجبل ناصر سبيل 64.38 ٭
دانه درويش عبد النبى موسى قاسم 95.1 ٭
دانه طالل احمد عامر الشطي 80.74 ٭
دعاء حسني علي عبداهلل علي 75.13 ٭
دالل امني صالح محمد سلطان 77.96 ٭
دالل براك فرج فيروز الضفيري 72.68 ٭
دالل حسني عبداهلل حسني املقصيد 86.86 ٭
دالل خالد يعقوب يوسف اخللفان 89.62 ٭
دالل فهد عبداهلل محمد علي الشراح 68.53 ٭
رغده محمد سليمان ابراهيم املسلم 65 ٭
روان جاسم محمد علي احلرز 90.53 ٭
روان سعد عبداهلل سعد الغامن 93.72 ٭

رمي عب���داهلل عبداللطي���ف صال���ح الرجيب   ٭
87.09

رمي مرضى مريزيج راضي العازمى 85.59 ٭
زهراء س���يد علي س���يد عباس سيد مرتضى   ٭

املوسوي 75.07
زهراء محمود ابواحلسن السيد هاشم الهاشمى   ٭

95.88
زهراء محمود حسني جنف أشكنانى 95.69 ٭

زه���راء ولي���د عبدالعزيز عب���د اهلل القطان   ٭
92.82

زينب احمد حسني علي القالف 84.54 ٭
زينب حسني علي محمد عاشور 86.25 ٭
زينب عادل احمد حبيب السماك 88.18 ٭

زينب عبدالرس���ول جراغ عباس جراغ احلداد   ٭
92.32

زينب عبداهلل سعود محمد الصديقى 94.02 ٭
زينب نبيل يوسف عاشور محمد 74.49 ٭
ساره جاسم محمد على املعيلي 82.3 ٭

س���اره فيصل أحمد س���ليمان صالح السويح   ٭
87.22

ساره بدر عبدالكرمي محمد املطوع 78.73 ٭
ساره عادل جاسم محمد غريب 72.53 ٭
ساره عبداهلل علي عبد اهلل أحمد 68.16 ٭
ساره غسان مجرن عيسى اللوغاني 87.25 ٭

س���اره فيصل خالد س���ليمان ناصر السعيد   ٭
77.15

ساره محمد هالل راشد آل بن علي 98.37 ٭
سميه طالب هاشم جمعه محمد 91.96 ٭
سندس صالح عباس حسني ال عباس 84.89 ٭

ش���روق على عبدالرزاق محمد سعيد الظاهر   ٭
92.92

شروق هاني عباس يعقوب عريان 93.03 ٭
شهد امير جاسم محمد السيافى 76.5 ٭
شهد سعود صالح سعود العازمى 76.8 ٭

ش���هد طارق محمود عبد اهلل راش���د الشطي   ٭
72.92

ش���هد عادل عبد اهلل جاس���م العب���د الهادي   ٭
88.33

شهد عبداحلميد مساعد احمد العتيبي 85.66 ٭
ش���هد عبداحملسن محمد عبد احملسن العماني   ٭

80.85
شهد عمر زعابى حسني الزعابى 80.89 ٭
شهد فاضل حسني علي العطار 88.14 ٭
شهد يونس أحمد حسن عباس 73.34 ٭
شوق صالح سالم محمد احلضينه 78.79 ٭

شوق عبد اللطيف يوسف عبداللطيف السنان   ٭
82.16

شوق عمر زعابى حسني الزعابى 77.88 ٭
شيخه عمر مشارى خلف النعيمى 94.07 ٭
عاليه جاسر عليوى نعمه العتيبى 84.64 ٭

عاليه محمد صالح عبد الرحمن العسعوس���ي   ٭
91.2

غاليه كاظم محمد عبد احلسني محمد الصالح   ٭
73.1

غدير فوءاد عبداخلضر علي ابراهيم 94.64 ٭
فاطمة حيدر حميد محمد حس���ني احلس���يني   ٭

78.74
فاطمة سلوان احمد حسني الصحاف 80.63 ٭
فاطمة عبدالكرمي حسني صالح املطوع 68.75 ٭

البحراني  فاطمة عبدالهادي س���ليمان عل���ي   ٭
89.56

فاطمة على عبداحلسني كاظم 86.01 ٭
فاطم���ة محمد عب���داهلل اس���ماعيل الصحاف   ٭

97.44
فاطمة يوس���ف يعق���وب عبدالرضا قاس���م   ٭

82.49
فاطم���ه خال���د عل���ى محمد حس���ني عبداهلل   ٭

الصايغ 87
فاطمه على ابراهيم على بوشهرى 96.46 ٭
فاطمه على عباس على عيدى 78.17 ٭
فاطمه نبيل يوسف عاشور محمد 86.67 ٭
فاطمه ياسني سليمان صالح 77.32 ٭

فج���ر عبدالعزيز عب���داهلل رجب اس���ماعيل   ٭
الشطى 70.54

فجر فوءاد صالح احمد ملك 67.25 ٭
فجر يوسف على محمد الزيد 82.46 ٭
كوثر أحمد حسني جنف أشكنانى 96.26 ٭
كوثر محمد علي حسني القالف 87.34 ٭
لطيفه على عبداحملسن مبارك العلى 97.05 ٭

لولوه عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الدريويش   ٭
93.19

لولوه صقر راشد محمد علي 71.23 ٭
لولوه عادل نايف محمد املزعل 94.53 ٭

ليل���ى عبدالهادي يعقوب حبيب جراغ احلداد   ٭
89.26

مروه عادل على ابراهيم بارون 69.37 ٭
مرمي حامد مجبل عبداهلل العازمى 78.42 ٭

مرمي سامي ابراهيم سالم عمران أحمد العمران   ٭
95.28

مرمي على سعد مبارك احلوطى 89.26 ٭
مرمي فايز عبد اخلضر عبدالرحيم 82.99 ٭
مرمي ماجد سالم صالح علي 76.57 ٭
مرمي محمود حميد على بوصفر 67.86 ٭

معصومه رضا محمد حسن ميرزا 87.04 ٭
منيره بدر على طالب الفيلكاوى 81.15 ٭
منيره حمد سلمان على اخلوارى 90.36 ٭
منيره خالد على حسن اجلسمى 89.38 ٭
منيره يعقوب جعفر حسني الكندري 98.58 ٭
جنالء عبيد مجبل محمد العصيمى 95.43 ٭

نور عبدالعزيز سليمان حسن على العوضى   ٭
83.09

نور فهد محمد فهد املضحى 85.27 ٭
نور قصى موسى حمد الدرويش 90.65 ٭
نور ناجي العلي 63.27 ٭
نوره حسني خلف احمد العديله 93.21 ٭
نوف سالم حمود مناور احلبيني 88.97 ٭
هدي فايد رجا نايف الرشيدي 97.37 ٭

هديل فهمى ف���وزى عبد احلس���ني اخلضراء   ٭
81.71

 ث. 25 فبراير الثانوية للبنات 
أنوار س���عود عب���د العزيز عب���داهلل الباوى   ٭

89.3
إمي���ان محمد علي عبداحملس���ن عبدالس���الم   ٭

76.82
اسراء خالد خليل عبداهلل القطان 86.82 ٭
اسراء سامى جمعه حسني احلاظر 72.01 ٭
افنان عبداهلل سيف محمد املدعج 76.75 ٭
اجلازى نبيل عبداهلل محمود النجار 88.45 ٭

اماني احمد محمد عبدالرسول حسني الناصر   ٭
88.06

امنه أحمد حاجي علي الري 97.02 ٭
امنه عدنان يعقوب بن موسى محمد 95.71 ٭
امنه فاضل عبداحملسن هاشم العلى 84.58 ٭
اميره ناصر غلوم محمد عبداهلل 87.2 ٭
اميمه نبيل فهد معتوق العسالوى 88.28 ٭
امينه محمود مهدي حسني الصفار 86.59 ٭
انفال عادل يوسف جابر حسن 71.84 ٭
انوار حسني على حسن احلرز 93.67 ٭
اميان اسماعيل تركي اسماعيل جعفر 84.61 ٭
بتول على جعفر عبداهلل احلداد 83.08 ٭

بدرية عبداللطي���ف عبدالرحمن عبداللطيف   ٭
املزين 75.77

بيبى اسامه على حسن الفيلى 92.49 ٭
جمانه عدنان حسني علي شمس 86.71 ٭
جنان سالم حميد محمد عبدعلي 87.8 ٭
حصه جواد مسلم عبداهلل القديحي 83.98 ٭
حميده صالح حسني محمد الفيلي 83.13 ٭
حنني فاضل يعقوب غلوم علي 85.5 ٭

حوراء عبدالغني محمد مال عباس البلوش���ي   ٭
78.07

حوراء عبدالنبى محمد صالح املشموم 74.7 ٭
حوراء فهد عباس سبهان اسماعيل 75.75 ٭
حوراء محمد على بهبهانى 67.93 ٭
حوراء منصور جمعه جوهر شهاب 93.5 ٭
دعاء حسن محمد حسني علي شريف 96.16 ٭

دالل اسامه سالم خليفه عبدالرحمن السويلم   ٭
90.93

رواء احمد راشد عبدالسيد على حسني الشطي   ٭
98.24

زهراء احمد على منصور الصراف 70.86 ٭
زهراء احمد محمود حسن القطان 94.45 ٭
زهراء عباس على حسن دشتى 69.02 ٭
زهراء عباس علي اكبر 70.36 ٭
زهراء فيصل غلوم شاه حسني 71.63 ٭
زهراء كاظم محمد حسني احلسيني 98.22 ٭
زهراء منصور جمعه جوهر شهاب 70.69 ٭
زهره حمد محمد طاهر البغلي 91.04 ٭
زهره جنم عبداهلل احمد احلداد 64.41 ٭
زينب احمد على احمد محمد صالح 86.94 ٭

زينب بسام احمد حسني عبد احملسن القطان   ٭
77.36

زينب سامي عبداهلل جاسم 68.96 ٭
زينب عبدالعزيز عبداهلل مال يوسف بن عيد   ٭

90.58
زينب عبداحملسن جراغ كاظم احلداد 74.26 ٭
زينب فاضل حسن حيدر جمال 90.33 ٭
سارة يعقوب بدر يعقوب البصاره 82.53 ٭
سوسن أحمد سيد جالل أحمد 84.84 ٭
شوق عبدالعزيز غلوم محمد عبداهلل 73.48 ٭
شوق فالح ظاهر محمد الصويل 89.15 ٭
شيماء رياض حميد على التحو 89.94 ٭
شيماء يونس حمود يونس املتروك 84.18 ٭

صديق���ه عبداالمير على عب���داهلل الصعيليك   ٭
96.75

صفيه مصطفى على احمد بوفتني 75.32 ٭
ضحى مرتضى قدير ضيف اجلدى 69.42 ٭
عائشه عبدالرحمن اسماعيل عيسى 94.21 ٭
عاليه عبدالوهاب احمد عيسى خلفان 82.56 ٭
فاطمه طالب غلوم عبد اهلل اجلمعه 95.4 ٭

فاطمه عبداهلل اس���ماعيل عباس عبداحلسني   ٭
95.03

فاطمه علي خضر علي حسني الفارس 74.44 ٭
فاطمه محمد جواد جعفر الفيلي 86.92 ٭

فاطمه محم���د مختار يعق���وب حبيب جراغ   ٭
95.15

فاطمه موسى حسني محمد اكبر 76.54 ٭
فاطمه وليد عبداهلل غلوم حسني علي 71.11 ٭

فدك عبدال���رؤوف سيدش���هاب احمد القالف   ٭
78.11

في صالح محمد صالح العجيل 88.09 ٭
لطيفه علي خلف حرزي جناد 73.52 ٭

لطيفه يوس���ف عبدالعزيز يوس���ف احلوقل   ٭
72.85

ليلى عبداجلليل عباس حسني دشتى 67.74 ٭
مرمي جمال عباس عبدالعزيز القالف 85.56 ٭
مرمي حسن طاهر عبداهلل احلرز 77.56 ٭
مرمي صالح احمد عباس املزين 72.22 ٭

م���رمي عادل حس���ن محمد حس���ن الفيلكاوي   ٭
82.31

نرجس عبداللطيف محمد عبدالوهاب 86.49 ٭
نور عبدالرضا جاسم عمر الغضبان 82.88 ٭
نور محمد مرتضى على البلوشى 66.84 ٭
نور هاشم ماجد سيد محمد سيد ماجد 77.19 ٭
نوره صالح حسني مراد الكندري 81.83 ٭

هاجر عبدالوه���اب مرتضى كاظ���م بهبهاني   ٭
77.14

 جابر األحمد الصباح الثانوية للبنين 
أحمد صالح إبراهيم علي حسن 85.58 ٭
أحمد صالح عبد اهلل شاهني حمادي 69.95 ٭
أحمد عماد أحمد محمد عبد الرسول 77.49 ٭
أحمد عماد إسماعيل حسن كامل 74.62 ٭
أحمد كارم عطية محمد 79.73 ٭

أحمد محس���ن محمد حس���ن عباس املوسوي   ٭
82.52

أحمد محمد موسى سيد 94.78 ٭
أحمد ممدوح محمد سليمان 92.04 ٭
أسامة مسعود سعد شحاتة 91.18 ٭
إسالم محمد عباس أمني محمد علي 91.14 ٭
إيهاب نبيل بن صالح بن موسى 97.66 ٭
بالل محمد كمال البوشي 96.85 ٭
جابر محمد عبد اهلل هاشم العلي 66.51 ٭
جاسم جواد عبد النبى حسني صفر 82.06 ٭
حسن صالح يوسف أحمد املطوع 94.88 ٭
حسن عبد املالك خليفة فتح اهلل 82.16 ٭

حس���ن عب���د الوه���اب محمد على الش���مالي   ٭
72.77

حسن مجيد أحمد عبد العزيز القطان 68.01 ٭
حس���ن يوس���ف علي حس���ني علي غضنفر   ٭

85.97
حسني جواد علوان محمد أكروف 84.2 ٭
حسني سالم حسني عبد اهلل احلداد 78.77 ٭
حسني عباس غلوم عبد اهلل حسني 70.14 ٭
حسني علي حسني عون العطية 81.52 ٭

حس���ني محم���د حمزة أب���و طالب أس���د اهلل   ٭
76.79

حمد عبد اهلل حمد عيسى العون 68.57 ٭
حمد محمد جاسم أحمد األستاذ 94.17 ٭
حيدر صادق جعفر طاهر حسن 77.87 ٭
حيدر ماجد حيدر يعقوب أبو احلسن 92.62 ٭
سلمان هشام حسن عبد اهلل املزيدي 87.85 ٭
سلمان يوسف سالم فرحان السالم 78.5 ٭
سليمان صالح عبد القادر العبد اجلادر 92.1 ٭
صالح جاسم محمد غضنفري 91.6 ٭
صالح علي عبد اهلل محمد العباد 92.76 ٭
طارق فايز ياسني لطفي 99.38 ٭
عباس فاضل حاجي محمد القطري 74.3 ٭
عبد احلميد السيد محمد نوح 91.57 ٭
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عبد الرحمن أحمد غلوم محمد العابدين 73.2 ٭
عبد الرحمن زكى س���ليمان رزوقى الش���راد   ٭

79.03
عبد الرحمن عماد كامل عجاج 97.57 ٭

عبد العزي���ز أحمد عبد اهلل ش���اهني حمادي   ٭
84.92

عب���د العزيز إبراهيم جاس���م محم���د القالف   ٭
83.92

عبد العزيز عب���د العظيم أبو خويط حرجان   ٭
76.6

عبد العزيز محمد عبد احملس���ن علي سلطان   ٭
77.89

عبد العزيز مصطفى محمد حس���ني الصراف   ٭
86.46

عبد اهلل جاسم محمد حسني علي 87.69 ٭
عبد اهلل خليل عبد اهلل محمد جرخى 94.98 ٭
عبد اهلل عادل عبد اهلل هاشم العلي 70.35 ٭

عبد اهلل عبد احلمي���د داوود جمعان العوض   ٭
80.09

عبد اهلل عبد الكرمي بدر ياسني محمد 91.49 ٭
عبد اهلل محمود محمد جمالي 68.77 ٭

عبد املجيد علي عس���كر س���عود البلوش���ي   ٭
91.25

عبداهلل احمد سعد احلشان 76.17 ٭
ع���ز الدين ش���اكر عبد املجيد جمع���ة عثمان   ٭

95.67
علي توفيق أحمد محمد صالح 89.75 ٭
علي حيدر حسني عبد اهلل كاكولى 93.13 ٭
علي خالد قاسم حسن بولند 82.27 ٭
علي سالم علي عوض نظر 74.29 ٭
علي عبد اهلل أسد قاسم حسن 76.36 ٭
علي عبد اهلل عباس حسني اليوسفي 77.2 ٭
علي مجيد مراد حسني جاسم 75 ٭
علي مهدي عيسى ناصر بوعليان 97.8 ٭
علي موسى أحمد حسن بولند 68.36 ٭

عمر جمال عبد احلمي���د عبد الرحمن احلمود   ٭
77.51

عيسى يوسف بدر أيوب القالف 72.58 ٭
فهد عبد الرحمن علي حسني عبد اهلل البصري   ٭

83.92
فواز طارق صالح عيسى اخلضر 87.36 ٭

ف���واز عبد الرحمن محمد عب���د الرحمن ماجد   ٭
79.34

فيصل عبد املجيد حسني شعبان 91.93 ٭
فيصل محمد منصور يوسف اخلليفي 75.83 ٭
محمد أحمد غلوم عبد اهلل قاسم 78.72 ٭
محمد أمين حسن أحمد 96.59 ٭
محمد بدر محمد العلي 77.89 ٭
محمد جاسم محمد الكندري 83.49 ٭

محمد ج���واد جاس���م محمد خليف���ة عباس   ٭
92.73

محمد حافظ خليل عباس حسني 76.39 ٭
محمد حبيب فؤاد حبيب علي اخلياط 86.59 ٭
محمد حسن حسني احلسيني 71.86 ٭
محمد خليل إبراهيم عبد اهلل حسني 88.8 ٭
محمد سامي سليمان طاهر القطان 65.14 ٭
محمد عبد الرحيم أنصاري محمد أمني 87.52 ٭
محمد عبد الرضا محمد غلوم حسني 86.51 ٭
محمد عدنان حامت علي الصايغ 80.55 ٭
محمد عدنان حسني أحمد القالف 85.04 ٭
محمد عالء عبد البديع القاضي 96.29 ٭
محمد فريد عبد الكرمي القطان 74.33 ٭

محمود علي حمزة س���يد حس���ني سيد مهدي   ٭
82.87

مصطفى محمد جاسم الشطي 71.73 ٭
معاذ بن خروف 91.71 ٭
مناف أحمد حاجيه حسني حسن 87.4 ٭
منصور محمد منصور علي الصفار 83.26 ٭
مهدي خالد عبد احلسني مظفر 76.15 ٭
مهدي سليمان حسني الصراف 71.87 ٭
مهدي صالح عباس دشتي 75.96 ٭
ناصر عيسى غريب حاجي حسن 90.04 ٭
ناصر محمد عيسى دشتي 74.71 ٭

هاشم عبد العزيز سيد حسني سيد مهدي سيد   ٭
علي 74.81

يعقوب يوسف هالل عبد اهلل العنزي 74.65 ٭
يوسف بكر مشارى خلف النعيمى 86.16 ٭
يوسف جعفر جنف محمد جمشير 86.67 ٭
يوسف طالل حزام نهار مطلق العتيبي 73.3 ٭
يوسف علي عبد اخلضر القالف 75.88 ٭
يوسف عماد عباس محمد حيدر 81.43 ٭
يوسف محمد جاسم محمد الباطني 83.3 ٭
يوسف يونس مراد محمد البلوشي 62.8 ٭

خالده بنت األسود الثانوية للبنات 
آمنه خالد محمد يعقوب فيلكاوي 91.61 ٭
أبرار خالد غامن سعد املدعج 86.99 ٭

أس���ماء عبدالرحم���ن مجبل م���زرم العازمي   ٭
69.42

أفنان خالد عبداهلل محمد الكندري 91.99 ٭
أمينه حسني يوسف الكندرى 66.68 ٭
أنسام حمود ناجي علي العراسي 67.13 ٭

أنوار م���رزوق عبداهلل مرزوق اجلويس���ري   ٭
97.37

أوراد خالد عبداهلل جاسم على 84.82 ٭
إميان س���عود عاي���ش مرزوق اجلويس���ري   ٭

89.55
إميان علي جابر علي 86.75 ٭
ابرار صالح عبداهلل عيد الشبو 66.89 ٭
العنود ارشيد عبدالهادي زيد مبارك 84.39 ٭

بري���ق فهد عبدالرحمن علي حس���ن الكندري   ٭
92.19

بشاير محمد حمد محمد الهدية 69.83 ٭
بشاير مفلح عبداهلل مطلق الطوارى 74.49 ٭
جمانه أحمد جمال محمد 91.33 ٭
جنان حبيب أحمد محمد علي 70.79 ٭
حوراء صالح جاسم اللنقاوي 85.46 ٭

خديجه فهد عبداحلميد محمد حسني الصايغ   ٭
78.47

خلود سالم حمد سالم العازمي 86.87 ٭
دانه حسني جمعان محمد احلميدي 82.98 ٭
دانه عبداهلل صالح خليفه الهران 67.43 ٭
دانه عبداهلل محمد سعود العازمي 78.6 ٭
دانه وليد علي الراشد 69.61 ٭
روان احمد راشد مبارك عوض سليمان 80.6 ٭
روان احمد مروى ملفى الهديه 83.18 ٭
روان كاظم عبد املجيد حسني شعبان 69 ٭
رمي سعود مبارك فريح احلريتى 86.77 ٭
زهراء أحمد حسني حسن 90.49 ٭
زهراء جهاد حسني على محمد 70.38 ٭
زهراء عباس ابراهيم غلوم حسني 90.05 ٭
زهراء نوري حسن محمد عبدالكرمي 79.77 ٭

زه���ره عادل يوس���ف محمد صال���ح املزيدى   ٭
75.26

زينب اس���ماعيل عبداهلل عبدالكرمي س���راج   ٭
85.15

زينب نبيل محمد جاسم ابل 85.91 ٭
زينب هاشم يعقوب العريان 86.73 ٭
سارة أحمد سيد مصطفي جالل 88.43 ٭
سارة سعود عبدالعزيز غلوم 91.14 ٭

سارة عبداحملسن عبدالرسول حسني اخلياط   ٭
79.28

سارة عبداحملسن مطر فرج مطر 70.42 ٭
سارة محمد زيد مبرك الشتلي 92.71 ٭
سبيكه حامد يوسف راشد املسيليم 83.02 ٭
سلمى مساعد مرزوق مرضى العازمى 75.62 ٭
شهد حمود سعد فرحان العازمي 77.4 ٭
شهد فهد سعود نافل الغريب 70.18 ٭
شهد مبارك سعد محمد الغريب 83.3 ٭
شهد محمد يعقوب محمد الشطى 64.28 ٭
شيخه أحمد فهد ردينى مفرح 87.52 ٭

صاحله عل���ي احمد عل���ي ابراهي���م الغريب   ٭
85.45

عائش���ه راش���د عايض محمد املجمد العازمي   ٭
87.3

عائشه محمد احمد بخيت الرقم 83.97 ٭
عائش���ه منصور بخي���ت عب���داهلل العجمى   ٭

62.75
عايشه نايف سعد مرسال املاجدى 86.32 ٭
عبير سالم خضر محمد احلساوي 71.9 ٭
عزيزه هاشم حسن االستاذ 69.74 ٭
علياء محمد فالح سالم القعابى 73.88 ٭
فاطمة بدر ابراهيم خورشيد 71.03 ٭
فاطمة خالد عبداهلل عيسى العطار 78.74 ٭
فاطمة صالح مهدي عبداهلل الكرم 77.85 ٭
فاطمة عجنان قبالن داحي العازمي 80.61 ٭

فاطمة فيصل وسمي سيف الوسمي 78.61 ٭
فاطم���ه فاضل عب���اس عبداللطي���ف القطان   ٭

69.99
فجر احمد يعقوب جمعه درباس 70.34 ٭
فجر حبيب كرم حسني كرم 71.81 ٭
فرح جمال سالم عبداهلل عبدالعزيز 85.65 ٭
مراحب مرشد حمد سالم العازمي 89.97 ٭
مروه محمود عبداهلل جاسم السميط 75.92 ٭
مرمي قاسم محمد سلطان املتروك 68.26 ٭

مرمي محمد س���يدعباس س���يد عبداحلس���ني   ٭
سيدعباس 75.74

مالك خالد أحمد مهدي 84.61 ٭
منال حمد علي حسني الصواغ 91.79 ٭
مها خالد مبارك فالح مطيران 72.07 ٭
نادية أحمد عبداهلل الصفار 97.08 ٭
نور مرزوق سلطان فرحان املرزوق 86.29 ٭
نور يوسف علي حسني الصواغ 83.15 ٭
نوف محمد سعد فرحان العازمي 68.68 ٭
هذالء بدر راشد سيف الرومي 81.67 ٭
هال علي صالح عبداهلل دلوه 72.38 ٭
هند أحمد ابراهيم الزرباوي 92.66 ٭
هيا صقر سعد صقر زريج 83.36 ٭

الرميضي  هي���ا عبدالعزيز س���عود مب���ارك   ٭
67.05

 سلوى الثانوية للبنات 
آالء علي حسن محمد الصفار 89.02 ٭
ابرار حميد عيال بادي الشريفي 76.43 ٭
اسراء عبدالرضا سيد مصطفى جالل 71.67 ٭
اسراء محمد عبداهلل حسني 96.09 ٭
الهنوف عبداهلل عبداملجيد الهزاع 70.04 ٭
امينه خالد عبدالواحد السدره 76.36 ٭
انوار محمد عبداهلل الشيخ 89.54 ٭
بتول علي يعقوب حسن علي 77.06 ٭
جمانه جنم عبداهلل الفيلكاوي 85.08 ٭
حصه ناصر احمد الفيلكاوي 84.1 ٭
حنان جعفر احمد جعفر مرادي 70.62 ٭
حنان نايف شحنان الشحيتاوي 75.81 ٭
حنان يوسف فهيد محمد احلريتي 72.42 ٭
حوراء ناصر حسني بوحمد 75.9 ٭
دعاء احمد علي عباس علي زكريا 79.43 ٭
دالل حسني محمد ملك 77.37 ٭
دالل سالم علي ابوقماز 73.14 ٭
دالل سمير حسن الشطي 84.19 ٭
دينا طارق احمد البستان 89.94 ٭
رقيه حبيب سيد حسني السيد ابراهيم 86.13 ٭
رمي عبداهلل حسني العجران 86.56 ٭
زهراء احمد محمد احلسيني 94.91 ٭
زهراء وليد يحيى خضر 92.1 ٭
زينب جاسم اسحق اتش 91.92 ٭
ساره خليل ابراهيم علي 78.08 ٭
ساره فهد مبارك راعي الفحماء 72.69 ٭
سكينه عدنان خليل احلمر 78.78 ٭
شروق صالح عبدالقادر علي 74.46 ٭
شمايل صالح محمد العطى 93.27 ٭
شمايل عادل عبداهلل الردهان 69.3 ٭
شهد ابراهيم خليل عوض 73.17 ٭
شهد طالل زكي العقيلي 89.12 ٭
شيماء حسني عبدالرضا كرم 87.38 ٭
عائشه طارق ابراهيم علي 77.39 ٭
عائشه فهيد فهد الطويله العازمي 84.86 ٭
عيده محمد عبدالهادي الرشيدي 74.8 ٭
فاطمه خالد محمد حمود العنزي 87.38 ٭
فرح فوزي قاسم بهبهاني 75.62 ٭
لطيفه براك عيد العليوي 79.22 ٭
مرمي سامي سلمان ساهي 76.09 ٭
مرمي علي يعقوب حسن علي 87.86 ٭
مالك حسن حبيب عباس 67.34 ٭
منار مبارك ضبيب الرشيدي 81.68 ٭
ناديه مساعد فهيد احلريتي 83.21 ٭
ندى محمد مثيب األذينه 82.47 ٭
نهى سعد راشد العبهول 75.81 ٭
نور سالم غازي البدر 93.28 ٭
نور عماد ياسني احلربي 82.01 ٭
وسميه حسني مساعد الفقعان 87.8 ٭
وسن عادل ابراهيم معرفي 85.94 ٭

 صالح شهاب الثانوية للبنين 
ابراهيم خل�ف سعد سواري 92.18 ٭
احمد بدر ناصر عوض 80.02 ٭
احمد عبداهلل حسن اجلدي 66.85 ٭
احمد فاضل أحمد ماتقي 72.31 ٭
احمد محمد أحمد الشيباني 83.54 ٭
احمد يعقوب ابراهيم الربيعان 83.05 ٭
انس خليل محمد النيباري 85.65 ٭
بدر حسن احمد الكندري 67.8 ٭
بدر خالد بدر البدر 84.17 ٭
بدر طارق عيدان اخلضر 79.79 ٭
بدر عجيل جاسم النشمي 90.56 ٭
ثنيان غامن صقر اخلالدي 95.01 ٭
حمود صالح حمود عبداهلل 79.4 ٭
خالد عبداللطيف أحمد احلشاش 91.12 ٭
خالد علي عبداملجيد العسكري 89.57 ٭
دعيج عبدالسالم احمد الكندري 91.24 ٭
سالم علي محمد املنير 89.13 ٭
سعد عبدالوهاب عبداهلل الهندي 92.06 ٭
سعود زيد مساعد احلوز 72.88 ٭
سلمان عبداحلميد حيدر التميمي 91.71 ٭
سلمان محمد علي الفارسي 72.68 ٭
سليمان جاسم عبداهلل غالم رضا 75.19 ٭

س���ليمان عبداحملس���ن عبد اخلضر الصراف   ٭
84.39

عبد اهلل عامر عبد اهلل الكندري 72.03 ٭
عبدالرحمن عدنان فهد اجلسار 67.76 ٭
عبدالعزيز جالل ساملني مبارك ساملني 67.69 ٭
عبدالعزيز حسني قاسم حسني 78.07 ٭
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز محمود 80.34 ٭
عبدالعزيز سعود خليل الياسني 90.52 ٭
عبدالعزيز سليم حسني السليم 82.27 ٭
عبدالعزيز عدنان عبدالعزيز احمد 84.69 ٭
عبدالعزيز عصام عبدالعزيز شعبان 88.36 ٭
عبدالعزيز مهدى منيف العنزى 85.01 ٭
عبدالعزيز يوسف إبراهيم الهاجري 76.38 ٭
عبداهلل أياد محمد العبيدان 79.11 ٭
عبداهلل خالد عبداهلل غيث 92.34 ٭
عبداهلل سالم حسني الشطي 89.98 ٭
عبداهلل سعد عبداهلل السريع 75 ٭
عبداهلل طالل جاسم املطاوعه 75.03 ٭
عبداهلل طالل عودة رومي الشمري 76.81 ٭
عبداهلل عبدالعزيز عبد اهلل العجيل 76.77 ٭
عبداهلل فؤاد محمد العزيز 78.24 ٭
عبداهلل محمد غلوم كرميي 74.84 ٭
عبداهلل محمد موسى على 81.12 ٭
عبداهلل يوسف عبداهلل املاجد 82.83 ٭
عبداحملسن محمد عبد احملسن املليفي 77.53 ٭
عبداحملسن معاذ عبداحملسن اخلشرم 79.01 ٭
عبدامللك خالد عبداهلل محمد الشعيب 71.55 ٭
عبدالوهاب جاسم حسني احلمادي 80.6 ٭
عثمان راشد مشعل العتيبي 76.25 ٭
على عبداحلسني فالح الناصر 88.84 ٭
علي حسني علي التميمي 85.46 ٭
علي نبيل محمد حسن علي الصراف 77.07 ٭
علي يوسف عبداهلل احلبيب 72.11 ٭
عمر سعيد خلف الفرحان 80.11 ٭
عمر هالل عيسى املذن 73.03 ٭
عيسى ناصر جاسم الصراف 72.28 ٭
فارس ناصر عبداهلل احلسينان 75.83 ٭
فهد خالد عبداهلل الغريب 88.9 ٭
فهد رباح مبارك الرباح 86.59 ٭
فهد عبداهلل محمد يوسف محمد 78.78 ٭

فه���د محمد حس���ن محمد حس���ن الفيلكاوي   ٭
80.99

فواز صالح سلطان احلميضي 83.49 ٭
محمد اسامه حمد املونس 74.67 ٭
محمد بدر محمد احلبيشى 71.24 ٭
محمد جليل محمد تقي 93.58 ٭
محمد حسن محمد الراشد 63.27 ٭
محمد صالح إبراهيم فريج الفريج 83.44 ٭
محمد عبد العزيز إبراهيم الناصر 71.99 ٭
محمد عيسى مجيد محمد 84.2 ٭
محمد فؤاد عبداهلل الفرحان 91.34 ٭
محمد كامل جمعة احلاضر 93.41 ٭
محمد مسعود احمد سالم 75.09 ٭
مشاري جاسم محمد العسكري 75.59 ٭
مشاري محمود محمد املطر 74.88 ٭
مهند سعد سليمان البلوشي 75.75 ٭

ناصر طارق محمد بورحمة 91.55 ٭
هاني عبدالكرمي علي حيدر 83.17 ٭
يوسف امير غلوم عبداهلل 81.76 ٭
يوسف جاسم محمد بوحمد 75.33 ٭
يوسف طالب حسني الصراف 83.24 ٭
يوسف عدنان حسني علي 90.75 ٭

صالح الدين الثانوية للبنين 
ابراهيم عبداحلميد الياس خداده 96.66 ٭
ابراهيم محمد عبداهلل العوضي 96.77 ٭
احمد عوض مضحي الرشيدي 88.29 ٭
احمد فيصل ياسني حجى سليم 71.22 ٭
انس غازي محمد الياقوت 80.83 ٭
بدر ناصر فالح الناصر 62.45 ٭
بدر ناصر يوسف الشمروخ 75.38 ٭
بدر يوسف عبداهلل االنصاري 80.84 ٭
حسن ثابت محمد االمير 79.39 ٭
حمد جمال علي الدعيج 91.78 ٭
حمد عبداللطيف حمد العبداجلليل 90.21 ٭
خالد انور علي القدفان 75.89 ٭
خليفه بدر محمد اخللف 78.21 ٭
خليفه دعيج علي دشتي 65.16 ٭
دعيج مبارك عبداللطيف املالك 72.45 ٭
راشد محمد راشد آل بن علي 70.49 ٭
سعد عثمان سعد احلسينان 69.05 ٭
سلمان علي مشاي الشمري 89.31 ٭
صالح حسن صالح الصابري 93 ٭
صالح عماد صالح العوض 81.96 ٭
طالل محمد عبداحملسن الربيعه 72.69 ٭
عبدالرحمن بدر عبدالرحيم االنصاري 72.71 ٭
عبداهلل جاسم عبدالكرمي املنصوري 78.62 ٭
عبداهلل جمال مساعد الربيعان 78.41 ٭
عبداهلل حامد حسني املانع 75.02 ٭
عبداهلل صالح احمد القبندي 77.39 ٭
عبداهلل صالح يعقوب طالب 81.74 ٭

عب���داهلل عبدالرحم���ن عبدالك���رمي ابوطالب   ٭
91.15

عبداهلل هاني عبداهلل احلداد 71.49 ٭
عبداهلل يوسف عبداهلل الرشدان 88.64 ٭

عبداحملس���ن عبداهلل عبداحملس���ن املنصور   ٭
80.75

عبدالوهاب عبدالكرمي عباس حيدر 90.43 ٭
عبدالوهاب عيسى الياس خداده 94.54 ٭
عدنان مرتضى اكبر حسني 89.65 ٭
عيسى عامر عبد عامر عيسى 71.75 ٭
عيسى محمد علي الهولي 84.77 ٭
فالح نواف فالح الهاجري 65.98 ٭
فهد احمد محمد املطر 80.31 ٭
مبارك ابراهيم مبارك اسماعيل 82.3 ٭
محمد ابراهيم صالح الفرج التويجري 71.46 ٭
محمد اسامه محمد الياقوت 71.09 ٭
محمد خالد محمد االيوب 68.26 ٭
محمد زكريا مهدي املوسوي 81.44 ٭
محمد عادل عبود املنصور 90.5 ٭
محمد عبدالقادر محمد الفريج 76.48 ٭
محمد فيصل عبدالرسول بوعباس 71.68 ٭
مشعل باسل حمد العبداجلليل 73.46 ٭
مشعل جمال عبداهلل البدر 80.26 ٭
ميثم جابر درويش زكريا 80.68 ٭
ناصر جمال علي الشريفي 69.79 ٭
ناصر سامي سند املطر 89.93 ٭
هاشم فاضل محمد ال رشيد 94.92 ٭
وليد خالد يعقوب طالب 81.7 ٭

 عبداهلل العسعوسي الثانوية للبنين 
ابراهيم عبداحلميد عبداللطيف خالد احلسينان   ٭

85.67
ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز 97.15 ٭
احمد البكري السيد عبدالعال 95.31 ٭
احمد جاسم غلوم على محمد 83.07 ٭
احمد حسن ---- اجلميلي 80.38 ٭
احمد فاضل أحمد موسى الصحاف 87.96 ٭
احمد فهد محمد إبراهيم العريج 77.89 ٭
احمد محمد احمد الكندرى 75.05 ٭
احمد محمد احمد محمد طالب 70.97 ٭
احمد مدحت محروس محمد الدهراوى 86.22 ٭
اسالم صالح رمضان قطب 74.82 ٭
انس مصباح خضر أبوصالح 68.83 ٭
باسل فؤاد مصطفي الفالح 76.66 ٭
باهى عبد احلى حسني األشعل 98.39 ٭
حازم حجاج علي محمد حجاج 90.7 ٭
حسن عبد الرضا جابر حجى محمد 74.43 ٭
حسني زين الدين ميرزا السليمي 64.43 ٭
حسني عبد الرضا علي عباس 84.83 ٭
حسني ناصر حيدر غلوم عبداهلل 81.85 ٭
حمد أنور حمد عبداهلل الشراح 73.54 ٭
حمد علي عبدالهادي علي العازمي 79.49 ٭
حيدر فايق يعقوب ابواحلسن 78.24 ٭
خالد صالح موسى عبدالكرمي شموة 83.49 ٭
خالد عصام على على عبدالرحمن عالم 83.12 ٭
سالم عبداللطيف سالم الشمرى 71.37 ٭
سالم فهد سالم عبداحملسن العراك 89.95 ٭
سعيد حسني على يوسف اجلابرى 90.53 ٭
سلمان حبيب عبدالرزاق العبدالرزاق 84.36 ٭
سليم بدر ابوعباس 85.16 ٭
سليمان خالد جمعة محبوب مبارك 88.65 ٭
سيد علي حسن محمد املوسوى 66.4 ٭
شريف خالد محمد محمود 97.6 ٭
صالح عبدالطيف عيسى بن نخى 97.5 ٭
ضاري عدنان مشاري عبداهلل محمد 67.93 ٭
ضى أحمد عبد املجيد أحمد على 83.47 ٭
طالل ابراهيم فهد محمد العريج 71.21 ٭
طالل محمد صالح عبداهلل مرادى 72.39 ٭
عبدالرحمن حسني احمد حسن 80.26 ٭
عبدالرحمن طاهر عبدة احمد مكا وي 94.35 ٭
عبدالرحمن محمد عقيل خليفه عقيل 69.03 ٭

عبدالرحم���ن محم���د غلوم عب���د اهلل محمد   ٭
71.26

عبدالرحمن هشام خليل مغربي 96.59 ٭
عبدالعزي���ز فهد س���الم عبداحملس���ن العراك   ٭

95.63
عبدالعزي���ز محمد ف���ؤاد عبدالعزي���ز نعناع   ٭

93.6
عبداهلل هاشم محمود نادي الغمري 87.98 ٭
عذبى عبداهلل محمد العدوانى 66.71 ٭
علي إبراهيم حسن محمد 72.96 ٭

علي عيسى سيد يوسف سيد عبداهلل القالف   ٭
86.15

عمار على رضا محمد على 68.31 ٭
عمر خالد احمد بشير 95.43 ٭
عمر محمد عبدالفتاح مطاوع 85.5 ٭
عمرو حمدي مصطفي السيد 88.13 ٭
عمرو مجدي احمد التهامي البنا 97.89 ٭
عيسى حسن محمد حسن 83.31 ٭
عيسى عبداهلل عيسى جرخى 65.91 ٭
فارس حامد عبداهلل علي الشيحه 73.47 ٭
فهد مبارك فهاد املنير 69.29 ٭
فهد هاني عبدالعزيز سعود الصقر 78.7 ٭

القالف  فيصل عيس���ى عبدالرسول عيس���ى   ٭
90.83

فيصل جنيب عبد الرحمن علي سعيد 82.78 ٭
قاسم محمد عبد غلوم حسن 72.58 ٭
محمد أحمد ابراهيم عبدالعزيز 97.96 ٭
محمد أحمد صادق أحمد صادق 81.69 ٭
محمد ابراهيم عبداملنعم سيد 67.67 ٭

محم���د الطيب عبد الس���ميع مصطفى االحمد   ٭
96.8

محمد بركات عبداجلليل زيدان محمد 87.78 ٭
محمد حمد على راشد الرميحي 79.8 ٭
محمد خالد محمد صالح اخلضر 92.42 ٭
محمد صالح عوض جراد الصابري 91.3 ٭
محمد عبد الرحمن حسني خفاجي 94.84 ٭
محمد عدي يونس القاضي 92.82 ٭
محمد عصام أمين مروه 98.84 ٭
محمد على سعيد محمود 79.5 ٭
محمد فؤاد علي رمضان بوشهري 80.34 ٭
محمد مجدى عبدالرحمن عبدالسالم 97.08 ٭
محمد محمود قندور 83.64 ٭
محمدعمار يحيى عبد اللطيف البوشي 91.16 ٭
محمود أحمد رضا غالم عاملي 86.27 ٭
محمود كامل عبدالرحيم محمود 63.93 ٭
محمود محمد عمر محمود حامد 80.85 ٭

ناص���ر الي���اس عب���د اخلضر حس���ن اصغر   ٭
77.86

نور آدم عثمان يوسف 76.95 ٭
ه���ادي س���عيد عبدالعظي���م عبدالعليم مطر   ٭

91.23
هاشم حسني حسن جمال 64.99 ٭
هانى فكتور فؤاد حبيب 83.61 ٭
ياسر عبداملنعم عبدالكرمي السقا 98.87 ٭
يوسف خليل عيسى خليل بو حمرة 68.87 ٭
يوسف رائق يوسف قاسم اخلليل 85.38 ٭
يوسف عادل حسني كرم 88.13 ٭
يوسف عبد اهلل يوسف يعقوب اخللف 84.3 ٭
يوسف عبداهلل محمد عبدالوهاب 87.09 ٭

 عبداهلل عبداللطيف الرجيب ث للبنين 
ابراهيم محمد جواد ابراهيم فاضلي 92.12 ٭
احمد بدر احمد عباس دهراب 74.09 ٭
احمد حمود محمد سالم احلمدان 75 ٭
احمد رائد عبداخلضر عبداهلل اخلباز 83.07 ٭
احمد عبداهلل احمد عبداهلل كمال 72.94 ٭
احمد عماد احمد السعد الشريده 71.9 ٭
احمد عيسى خليل عبداهلل القطان 96.02 ٭
احمد محمد حسني محمد العلي 97.05 ٭
احمد هاشم غلوم عبدالرسول عبداهلل 82.09 ٭
احمد وليد خالد أحمد الدريعى 81.65 ٭
احمد يوسف حجى غلوم اجلزاف 89.85 ٭
باسل احمد خليفة ناصر البلوشي 77.82 ٭
جاسم خالد جاسم يوسف الرميضني 82.77 ٭
حسن علي زيد محمد فالح 89.49 ٭
حسني خالد احمد عباس دهراب 92.25 ٭

حس���ني عبدالعزيز عبداحملسن محمد املوسى   ٭
97.65

حسني عبداهلل أكبر حسن أكبر 82.66 ٭
حسني على احمد عبدالعالي الرامزي 82.36 ٭
حسني على محمد على حسني الوزان 83.44 ٭
حسني يوسف حسني علي بابا 90.2 ٭
حمد عادل عباس مطر حسني 78.71 ٭
حمد علي حمد علي اخلطيب 88.99 ٭
حمد محمد يوسف حسن القبندي 84.95 ٭
حمد مهنا حسن عبداهلل املهنا 83.78 ٭
خالد عبداهلل محمد عبدالوهاب املاجد 76.39 ٭
خالد عيسى ابراهيم عزيز حيدر 81.14 ٭
خالد كرامة احمد سالم باعباد 71.56 ٭
خالد وليد نادى حطاب العنزى 91.54 ٭

خليف���ة مس���اعد عبدالوهاب خليفة املس���لم   ٭
66.66

رائد عبداهلل جواد عبداهلل الرمضان 96.36 ٭
سلمان سعد سلمان سعد العازمي 91.61 ٭
صالح خالد صالح ابراهيم احملارب 74.89 ٭
صالح فاضل عباس القطان 72.77 ٭
صالح هاني سيد نعمة السيد 74.85 ٭
ضاري محمد ناصر محمد الشمالي 80.37 ٭
طالل محمد عبداهلل أبوصليب املطيرى 90.4 ٭
طه حسني حاجي قمبر علي 94.76 ٭
عباس محمد حسن عباس قلى 77.07 ٭
عبدالرحمن حسن علي عبداهلل حسني 89.33 ٭

العازمى  عبدالرحمن راش���د رجعان مطل���ق   ٭
74.12

عبدالرحمن ط���ارق عبدالرحمن عبداهلل البدر   ٭
97.93

عبدالرحمن طالل عبدالرزاق اسماعيل ادريس   ٭
73.08

عبدالرحم���ن فيصل حس���ني عل���ي البحراني   ٭
78.9

عبدالعزيز رياض يوسف علي الهولي 89.44 ٭
عبدالعزي���ز س���الم خضر محمد احلس���اوي   ٭

71.06
عبدالعزيز عالء عبدالعزيز عبداهلل بوقريص   ٭

98.75
عبدالعزيز عيسى عبدالعزيز عيسى اخلميس   ٭

92.46
عبدالعزيز مج���دي عبدالعزي���ر عبدالرحمن   ٭

املاجد 93.51
عبداهلل احمد مختار على ابراهيم 68.34 ٭
عبداهلل احمد يوسف عيسي الصايغ 80.83 ٭
عبداهلل تركى هباس غزاي العتيبى 91.13 ٭
عبداهلل حسن أسد حسني حيدر 91.6 ٭
عبداهلل خالد حافظ عوض خالدى 83.22 ٭
عبداهلل سالم صالح حسني املعتوق 72.99 ٭
عبداهلل سالم مثيب أحمد األذينه 75.61 ٭
عبداهلل عيسى ابراهيم عزيز حيدر 80.74 ٭
عبداهلل فاضل عبداللطيف علي خان 67.98 ٭
عبداهلل فاضل علي حسن عبداهلل 93.79 ٭
عبداهلل فهد عبدالرحمن على اخلميري 91.99 ٭
عبداهلل محمد احمد ملحم 73.3 ٭
عبداهلل محمد حسني حسن زكريا 83.84 ٭

عب���داهلل نصر عبداهلل ش���عبان البلوش���ي   ٭
73.93

عبداهلل يعقوب عبداهلل غلوم دشتي 82.61 ٭
عبداهلل يوس���ف ياس���ني عبدالرض���ا البناى   ٭

65.74
عبدالوه���اب صال���ح احمد منص���ور االنبعي   ٭

72.36
عثمان اسامة عيسى طه الدوسري 67.56 ٭
عدنان عباس حمزة أبوطالب أحمدي 90.71 ٭
عذبي بسام حجي عبدالرزاق العصفور 83.14 ٭
على حسن ياسني مصيب علي 82.55 ٭
على حسني غلوم على مبارك 76.24 ٭
على حيدر جاسم محمد صفر 65.6 ٭
على صالح مسلم عبداهلل القديحى 97.23 ٭
على صالح محمد علي احلرز 67.04 ٭
على عادل على احمد مظفر 98.03 ٭
علي امني احمد اغائي بهبهاني 90.82 ٭
علي بدر علي محمد اخلالوي 81.61 ٭
علي جمال عبداهلل شعبان بلوشي 70.95 ٭
علي جمال محمد حسن احلواج 80.64 ٭
علي حسن غريب يوسف يتيم 87.55 ٭
علي محمد احمد سالم ابوحبيل 71.81 ٭
عمار احمد غلوم حاجية محمد 96.51 ٭
عمر خالد محمد احمد ملك 80.1 ٭

الش���اهني  عم���ر عبداحلميد يوس���ف تعيب   ٭
78.86

عيسى حميد عباس حيدر فرمن 84.67 ٭
عيس���ى س���الم حم���د عبداللطيف العيس���ى   ٭

83.64
عيسى سعد محمد كميخ العازمي 79.84 ٭

ف���ارس خالد ابراهي���م علي أحمد الفارس���ي   ٭
71.47

ف���واز محمد عبدالوهاب صالح العبدالس���الم   ٭
78.34

فواز محمد علي حسني باقر 86.1 ٭
قاسم محمد عبداهلل احمد جوهر 86.07 ٭
مبارك محمد مسفر محمد الغربه 93.28 ٭
محمد خالد عبداهلل سعود العصفور 86.7 ٭
محمد خليل عبدالرضا محمد حيدر 92.89 ٭
محمد صالح محمد حسن آل هيد 81.16 ٭

محمد عادل جاس���م عبداله���ادي العبدالهادى   ٭
95.37

محمد عادل محمد علي الرمضان 65.82 ٭
محمد عبدالرضا عبداحلميد حاجي الش���طي   ٭

81.21
محمد عبدالعزيز حسن علي احلاظر 83.78 ٭
محمد عبداهلل حسن سلمان الصائغ 88.2 ٭
محمد عبداهلل عيسى حسني بوصخر 72.3 ٭
محمد عبدالنبى غلوم حسن محمد 83.87 ٭
محمد علي جاسم محمد اللنقاوي 73.39 ٭
محمد علي عبداهلل غلوم عباس 91.74 ٭
محمد علي مبارك خليفة العازمي 70.18 ٭
محمد فاضل جعفر عبداهلل احلداد 83.16 ٭

محم���د فه���د عبدالرحمن عبداهلل اليوس���ف   ٭
77.57

محمد فوءاد خليل حسني ميرزا 79.75 ٭
محمد قاسم قاطع علي طاهر 94.84 ٭
محمد محمود حسني غلوم دشتي 79.91 ٭
محمد نادر احمد ولي علي 89.55 ٭
محمد ناصر علي حسني احلجي 76.6 ٭
محمد نايف محمد منيف العجمي 72.65 ٭
محمد يعقوب يوسف محمد احملميد 84.51 ٭

مش���اري هاشم س���يدماجد سيدحسني هاشم   ٭
84.59

ميثم ياسني قاسم دشتي 71.13 ٭
ناصر بدر محمد علي احلالق 82.65 ٭
ناصر محمد حسني محمد علي 77.25 ٭
هاشم محمد احمد محمد دشتى 95.9 ٭
هاشم محمد عبدالعزيز محمد حسن 76.74 ٭
وليد خالد يعقوب مال اهلل اليوسف 90.76 ٭
وليد على مصطفى حسن محمد 84.69 ٭

يوس���ف احمد عباس عبدالرحمن بن حس���ني   ٭
73.54

يوسف حبيب حسني على الدشتي 78.84 ٭

يوسف رياض محمد جري الزعتري 79.33 ٭
يوسف فيصل عيسى السيد احلنيان 79.22 ٭

يوسف محمد يوسف رجب اسماعيل الشطى   ٭
90.16

 فاطمة الصرعاوي الثانوية للبنات 
أسماء مرزوق صالح مرزوق العدوانى 88.06 ٭
أغصان ربيع ابراهيم محمد الربيعه 80.51 ٭
ابرار بدر عبداهلل احمد العمار 95.08 ٭
اروى على خالد عبد اللطيف العتيقى 85.75 ٭
اسراء فؤاد احمد على اجلدى 94.56 ٭
اسراء محمد أحمد طالب 76.03 ٭

افنان يوس���ف عيس���ى احمد محمد الرفاعي   ٭
76.21

الزين على مطلق على املنير 75.97 ٭
اميره كاظم تقى فهد تقى 86.16 ٭
اميره مشعل نهار خضر املطيرى 86.27 ٭
امينه حسني على خليفه العصفور 76.77 ٭
اميان احمد حسن محمد الكندرى 86.74 ٭
اميان محمد زيد سويد الصانع 85.47 ٭
بتول جابر احمد على االبراهيم 91.84 ٭
بشاير عايد حمود عايد العازمى 83.38 ٭
تسنيم عبدالرزاق على سعد الرومى 89.89 ٭

حصه عب���داهلل خلي���ل ابراهي���م االنصارى   ٭
90.44

حصه عدنان محمد ابراهيم احملارب 79.62 ٭
حنان حسن محمد حسني احمد 88.1 ٭
حنان مساعد عبداهلل حسني الصالح 80.73 ٭

ح���وراء يعقوب عبدالرس���ول غلوم حس���ني   ٭
80.9

دانه خالد غامن عبداهلل الغامن 82.61 ٭
دانه عبداهلل خليل ابراهيم الطليحى 76.27 ٭
دانه نزار محمد عبداللطيف املطوع 86.49 ٭
دالل احمد عبداهلل احمد املسلم 76.32 ٭
دالل خالد احمد على ابراهيم 86.38 ٭
دالل طارق خالد مبارك املزعل 91.49 ٭
دالل محمد عبداهلل رجب مبارك 91.03 ٭
دميه طارق خليل ابراهيم الشرهان 76.46 ٭
رقيه جاسم محمد خلف الفهد 67.73 ٭

رقي���ه س���عود عبدالعزيز حس���ني احلالبيج   ٭
84.76

روان اسماعيل محمد عبداهلل الشطى 89.81 ٭
روان جمال عبداهلل على احلبيل 90.79 ٭
روان عبداملنعم حسن على االستاذ 73.86 ٭
روان ناصر سالم على مندى 75.54 ٭
رمي احمد عثمان يوسف املجلهم 90.29 ٭
رمي عادل محمد على عبداهلل احمد 77.36 ٭
رمي عماد جاسم محمد املسعد 84.58 ٭
زهراء بدر عبدالرزاق حسن الوزان 86.59 ٭
زينب احمد عبداهلل على املشموم 72.45 ٭

زين���ب عبداالمير اس���ماعيل عب���داهلل مراد   ٭
74.99

سارة محمد احمد محمد بن سالمة 95.98 ٭
سارة وائل سوادى عبدالرزاق شهاب 82.2 ٭
ساره جاسم خليفه سليمان السهلى 89.53 ٭
ساره جمال ناصر محمد الزايد 94.4 ٭
ساره خالد حجى ابراهيم املزين 84.68 ٭
ساره خالد عبداهلل على احلويل 78.68 ٭

ساره عبداهلل محارب ناصر محمد القحطاني   ٭
80.89

ساره فوزي عبد العزيز فهد املسعود 74.29 ٭
ساره ماجد راشد عبداهلل الرحمانى 66.53 ٭
سلمى على عبداهلل على العليمى 70.77 ٭
سهام وليد محمد على اخلليفى 84.19 ٭

س���وزان محمد عبدالوهاب محمود عبدالرزاق   ٭
68.9

ش���موخ احمد جاس���م منصور عل���ى محمد   ٭
الفيلكاوى 90.32

شهد خليل ابراهيم على االمير 91.73 ٭
شهد عادل على عبدالكرمي محمد 66.55 ٭
شهد عصام يعقوب مبارك الشطى 90.91 ٭
شهد يعقوب حسني خلف الشطى 75.02 ٭

شوق اس���ماعيل خليل جعفر خليل العوضى   ٭
85.53

شيخه عبداهلل احمد عثمان احليدر 89.81 ٭
ش���يخه عبداهلل عبد العزيز محمد بن سلطان   ٭

73.21
شيخه محمد احمد حسن العبيدلى 80.57 ٭
عائشه سليمان سعد بالل عبداهلل 70.87 ٭
عزيزه محمد مالك عباس الصفار 69.69 ٭

عواط���ف س���امي ابراهيم يعق���وب بوحيمد   ٭
76.42

غدير حسني نورى جبار اجباره 83.83 ٭
غدير على مطر على عيسى 80.4 ٭
فاتن جمال فهد عبداهلل الصقر 79.04 ٭
فاطمه حسن صالح حسن النجاده 90.36 ٭
فاطمه عدنان حاجى على احلسني 93.81 ٭

فجر جاس���م محمود حس���ني ش���مس الدين   ٭
88.84

فجر فيصل على حسن الكندرى 96.22 ٭
فجر محمد صادق موسى سبتى 86.38 ٭
فرح سعود سليمان سعيد الصالح 91.87 ٭

ف���رح س���عود عبدالعزيز يوس���ف مصطفى   ٭
87.19

مداهل يوس���ف ابراهي���م عبدالرحمن البالول   ٭
93.05

مرمي احمد عبدالرحمن الغريب 67.34 ٭
مرمي انور عيسى ابراهيم رجب الراشد 82.16 ٭

مرمي حس���ن محمود حس���ني ش���مس الدين   ٭
93.45

مرمي خالد احمد حسن احمد 84.38 ٭
مرمي عبداللطيف سليمان عبدالرحمن اخلبيزى   ٭

79.78
الفيلكاوى  مرمي محمود جاسم منصورمحمد   ٭

68.43
مرمي نبيل صالح عبداهلل املنصور 90.95 ٭
منال عبداهلل فهد عبداهلل الصقر 88.8 ٭

منى عبدالعزيز عقله صيوان فالح القحطانى   ٭
91.96

منيرة احمد عيسى عبدالعزيز مال اهلل 71.71 ٭
نور احمد حيدر على احمد 76.01 ٭
نور ردن مبارك شنار البخيت 89.54 ٭
نور ماجد عزمى قاسم 85.97 ٭
نوره ابراهيم صقر غامن الشاهني 78.51 ٭
نوره بدر محمد ابراهيم املانع 80.12 ٭
نوره محمد عبداحملسن محمد احلقان 75.65 ٭
هبه خالد عبدالرحمن يوسف احلداد 89.53 ٭
هدى على عبداالمير مهدى الربيعه 85.94 ٭

هدي���ل عبداهلل جاس���م محمد عل���ي منصور   ٭
72.97

هند عادل عبد العزيز عبداهلل املذكور 85 ٭
هيا مصطفى هزمي مصطفى الهزمي 73.95 ٭

 فرحان الخالد الثانوية للبنين 
ابراهيم فريد صالح ملك 76.32 ٭
احمد فاضل حسني املسرى 85.76 ٭
بدر عماد صالح عواد العيسى 90.53 ٭
جاسم امير جاسم عبداهلل 70.44 ٭
جاسم وجيه حمود القالف 92.27 ٭
حسني عادل جاسم اجلميعى 92.41 ٭
حسني علي حسني علي 77.12 ٭
حسني منصور عبداهلل الغريب 94.83 ٭
حمد حسني محمد اشكناني 82.64 ٭
حمد فيصل يوسف الصديقي 93.61 ٭
خالد خليل ابراهيم العتيبي 88.71 ٭
خالد محمد ابراهيم الهالل 83.34 ٭
خالد وليد عبداهلل حسني 88.91 ٭
راشد منصور محمد كرم 71.31 ٭
سالم عبد السالم مبارك الدليمي 72.27 ٭
سليمان يوسف سعد القيني 72.86 ٭
ضارى ماجد عبدالرزاق 71.95 ٭
عبدالرحمن فريد شريف العوضي 75.9 ٭
عبداهلل على عبداهلل الصفار 79.33 ٭
عبداهلل محمود على اخلباز 95.15 ٭
عبداهلل نعيم عبدالواحد املطرود 73.59 ٭
علي مصطفي محمد اكبر 63.33 ٭
عيسى علي عبدالرسول بوعباس 73.63 ٭
عيسى فاضل عيسى الصائغ 72.27 ٭
غازي حامد مازن املطيري 81.09 ٭
فهد انور جاسم الكوت 90.25 ٭
قاسم حسني حامد احلامد 82.8 ٭
محسن فهد ناصر على 91.02 ٭
محمد حسن احمد اشكنانى 90.33 ٭
محمد طارق عباس البلوشي 74.87 ٭
مشعل عبد املطلب حسن احلطاب 77.48 ٭
ميثم اسماعيل عبدعلي الشطي 96.09 ٭

ناصر سعد سعيد املطيرى 75.51 ٭
نوري محمد عبدالرحمن النوري 93.35 ٭

 فلسطين الثانوية للبنين 
ابراهيم عاطف السيد علي محمود 79.55 ٭
احمد حسن عبداهلل جمشير عبداهلل 78.7 ٭
احمد خليل هالل عبدالسيد الدوخى 71.67 ٭
احمد زهير عبداهلل راشد القالف 68.09 ٭
احمد زيد مصطفى عباس عبداحلسني 84.72 ٭
احمد عبدالرسول حسني علي جعفر 72.7 ٭
احمد عبداهلل احمد راشد محمد امللحم 89.61 ٭
احمد عبداهلل اسماعيل محمد الكندرى 81.71 ٭
احمد عبدالواحد حميد محمد صادق 74.32 ٭
احمد مساعد حمد عبداهلل الصويان 66.59 ٭
احمد موسى علي أحمد النجادة 68.66 ٭

انور عدنان سيد كاظم عبداهلل هاشم املوسوى   ٭
84.98

باسل محمد مساعد محمد املدعج 60.96 ٭
بدر احمد صادق خلف القالف 65.29 ٭
بدر جاسم محمد عبداهلل املذن 75.1 ٭
بدر فيصل احمد حسني رمضان 80.66 ٭
بدر محمد عباس حسن منصورى 80.65 ٭
حامد احمد عبدالصمد خضير حسني 70.35 ٭
حسن عبداالمير عيسى جاسم املهنا 83.3 ٭

حسن عبداحلكيم محمد عبداحلسني اخلرس   ٭
82.87

حسن على حسني محمد الفيلى 77.9 ٭
حسن محمد ابراهيم جوهر البناى 72.26 ٭
حسني اسماعيل غلوم محمد جمال 73.99 ٭
حسني بدر منصور حسن احمد الشطى 75.3 ٭
حسني سالم حميد على بوصفر 86.88 ٭
حسني عادل يوسف عبد على القالف 84.32 ٭
حسني على خليل ابراهيم دشتى 86.59 ٭
حسني علي محمد علي التحو 91.05 ٭
حسني مهدى محمد عباس غلوم 72.28 ٭
حسني ناجى حسن عبداهلل البحرانى 81.46 ٭
حسني هاني أحمد الشطي 65.2 ٭
حمد جاسم محمد على اخلضر 89.22 ٭
حمد فؤاد حسن احمد رجب 64.89 ٭
حمد فوزى حسني ابراهيم السميط 89.69 ٭
حمزه عدنان إبراهيم يوسف العيد 87.98 ٭
حيدر محمود حسن على حسني 84.15 ٭
خالد وليد عبدالرحمن احمد الصفى 86.52 ٭
خليفه فهد شارع عبداهلل الرندي 72.25 ٭
رضا احسان على احمد العلى 83.43 ٭

زي���ن العابدين محمد محمود حس���ن القطان   ٭
92.76

سالم عبداهلل عيسى عباس البلوشى 75.3 ٭
سالم يوسف محمد حسني دشتي 84.74 ٭
سعد عبداهلل سعد مزيد النويف 69.02 ٭

س���لمان اس���ماعيل يعق���وب موس���ى ماتقى   ٭
72.99

سلمان هانى حسني عباس حسن 70.73 ٭
سليمان أحمد سليمان غلوم عبداهلل 70.6 ٭
سند بدر محمد عبداهلل احملطب 96.04 ٭
شهاب عباس غلوم كرم حسن 73.61 ٭
طاهر توفيق طاهر موسى املوسى 67.82 ٭

طالل عب���داهلل عبدالرحمن عبدالقادر احلمود   ٭
81.85

عباس حسني عباس حسني قلى 81.52 ٭
عباس فاضل محمد حسني جمعة 71.16 ٭
عبدالرحمن فايز محمد على 76.66 ٭

عبدالعزي���ز جاس���م محمد س���الم ب���ن غيث   ٭
73.54

عبدالعزيز سيد حامد عبدالرحمن عبداحملسن   ٭
الطبطبائى 93.01

عبدالعزيز ف���ؤاد محمود احم���د عبدالعظيم   ٭
87.6

عبدالعزيز هيثم على محمد اخلرس 84.74 ٭
عبدالعزيز يحيى شاكر محمد 83.37 ٭

عبداللطيف حس���ني س���يد على السيد حمزه   ٭
على 65.84

عبداللطيف محمد عبدالرحمن ش���مس الدين   ٭
عبدالرحمن 96.76

عبداهلل ابراهيم يوسف عبداهلل البغلى 71.61 ٭
عبداهلل بسام حسني القطان 70.69 ٭
عبداهلل صالح حمزه عباس صرخوه 62.81 ٭
عبداهلل صالح عباس حمود القالف 87.52 ٭
عبداهلل عادل محمد جنم محسن 82.37 ٭

عب���داهلل عبداحلميد جاس���م محمد الش���طى   ٭
66.25

عبداهلل على حس���ن السيد هاش���م الهاشمى   ٭
80.59

عبداهلل على يوسف عبداهلل كمال 75.12 ٭
عبداهلل عمر عبداهلل س���يد محمد السيد عمر   ٭

86.98
عبداهلل عيسى احمد بندر السلمان 74.34 ٭
عبداهلل مبارك يوسف مبارك مجيبل 71.98 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل غلوم بن حسن 91.84 ٭
عبداهلل محمود عوض عبداهلل الشطى 73.1 ٭
عبداهلل منذر ابراهيم عبداهلل املعتوق 69.14 ٭

عبدالوه���اب عبداللطي���ف عبدالرحمن املزين   ٭
72.73

عبدالوهاب محمود حس���ني حس���ن دش���تى   ٭
75.12

عثمان عبداهلل يوسف حسني مدوة 80.13 ٭
عقيل احمد عبداحملسن البراهيم 94.6 ٭
على احمد على محمد عبداهلل 70.82 ٭
على حسن خليل احمد االبراهيم 73.05 ٭
على عدنان بدر املتروك 78.52 ٭
على ناصر حيدر عباس على يتيم 77.12 ٭
على هاشم على حسني عباس 86.22 ٭
علي احمد عبداهلل العبداهلل 77.9 ٭
علي حسني علي محمد بوشهري 75.86 ٭
علي حيدر حسن حيدر جمال 77.3 ٭
علي غسان احمد حسني الصحاف 64.15 ٭
علي يوسف محمد على املهنا 82.55 ٭
عمار فيصل عبدالعزيز يعقوب املذن 66.13 ٭

عيس���ى عدنان محم���د عب���داهلل عبدالعزيز   ٭
71.48

فهد الفى فالح سيف العازمى 77.21 ٭
فيصل بدر ابراهيم خزعل ابراهيم الفيلكاوي   ٭

80.95
قاسم عيسى قاسم عيسى الصيرفي 79.25 ٭
محسن عبدالرضا حسن ملكى 71.79 ٭
محمد حبيب محمد حبيب اليحيوح 80.1 ٭
محمد حسن مسلم حسني عيسى 76.21 ٭
محمد عابدين قمبرمحمد عابدين 90.67 ٭
محمد عبداهلل حسني حسن دشتي 80.36 ٭

محم���د عبداهلل عبداحلفي���ظ عبداهلل احلالج   ٭
85.29

محمد عبداهلل عبدالصمد على الصفار 82.5 ٭
محمد عبداهلل على جمعة البلوشى 82.17 ٭
محمد عبداهلل على محمد الرشيد 66.87 ٭

محم���د علي عبد العزيز عب���د الوهاب الدريع   ٭
88.19

محمد محمود عيدان عبداهلل عيدان 79.21 ٭
محمد موسى عبداهلل كرم اسماعيل 87.33 ٭
محمد ناصر محمد احمد شمس الدين 81.46 ٭
محمد نايف جودي درويش 94.52 ٭
محمد نايف على احمد فرس 66.32 ٭

محمد نبيل عبدالرحمن عبدالعزيز الش���يحه   ٭
91.1

محمد هادى صالح احمد مهنا 83.06 ٭
محمود هانى عيسى احمد فيروز 78.53 ٭
مشعل يوسف احمد ابراهيم القلفص 76 ٭
مصطفى على مصطفى احمد معرفى 91.7 ٭
مهدى احمد رضا جمعه عباس 66.62 ٭
مهدى خالد صالح حسن القالف 92.42 ٭

ناص���ر عبداحلكيم ابراهيم مبارك اس���ماعيل   ٭
70.13

ناصر عبدالرضا محمد مال عباس البلوش���ي   ٭
69.33

يعقوب يوسف منصور علي ذياب 82.75 ٭
يوس���ف محم���د عبدالعزيز خليفه الس���ليم   ٭

68.03
يوسف ناصر مصلط نهار العتيبى 90.91 ٭
يوسف هانى حسني على البحرانى 92.16 ٭
يوسف وائل عبدالعزيز محمد الرشيد 73.62 ٭
يوسف يعقوب حسني علي جعفر 61.91 ٭

 فهد الدويري الثانوية للبنين 
أحمد على شمالن احلساوى 64.79 ٭
احمد شكري سليم الرفيدي 83.22 ٭

احمد محمد جواد جمعه اس���ماعيل س���لمان   ٭
90.14

اسامه عبدالكرمي محمد عدنان عكرمه 98.84 ٭
حازم محمود أحمد مصطفى 97.15 ٭
حسام محمد إمام محمد 80.26 ٭
حسن ابراهيم عبد النبى الغتم 92.21 ٭
حسن فاضل شهاب أحمد القطان 87.89 ٭
حسني عبداالمير عبد الرحيم محمد 89.32 ٭
حسني مجدى محمد أحمد بهنسى 71.11 ٭
حمد حامد عبداهلل محمد الشمروخ 78.68 ٭
حمود عيسى حامد بو قمبر 97.56 ٭
خالد حيدر حسن عباس قمبر 68.67 ٭
زيد جاسم مصطفى صادق 76.59 ٭
سرعاتو أمني محمد إدريس 79.01 ٭
ضارى أحمد محمد حوترى 71.21 ٭
طالل عبدالرؤوف حامد سليم األحمد 79.63 ٭
عادل نايف سوادي جبر العنزي 70.42 ٭
عبدالرحمن احمد ناصر اخلشتى 83.48 ٭
عبدالرحمن على صالح يوسف 81.42 ٭
عبداهلل احمد صالح بوخمسني 85.67 ٭
عبداهلل احمد عباس عبداهلل كاكولى 79.89 ٭
عبداهلل انور خلف عبد اهلل 85.84 ٭
عبداهلل جواد علي ناصر القطان 82.29 ٭
عبداهلل عبدالعزيز محمد بولند 87.93 ٭
عبداهلل علي عبدالرضا دبوس 72.01 ٭
عبداهلل محمد احمد اجلاسم 92.7 ٭
على حيدر عيسى بو عباس 81.94 ٭
على محمد صفر أشكنانى 81.71 ٭
عمار احمد حسني محمد دشتى 73.29 ٭
عيسى قيس عيسى احمد فيروز 79.66 ٭
فهد وليد إسماعيل العيدان 80.9 ٭
ماجد حسام عبد الرحمن على سالم 95.35 ٭
محمد أيهم أحمد جمال قبانى 96.02 ٭
محمد جاسم محمد طاهر البناي 89.54 ٭
محمد خالد فتحى محمد أحمد 70.96 ٭
محمد راشد طاهر الشمالي 80.58 ٭
محمد عبدالوهاب عبداهلل الروضان 81.71 ٭
محمد عماد علي داود محمد 78.31 ٭
محمد هالل عبدالعاطى 96.72 ٭
مصطفى محمود محمود الطنطاوى 94.07 ٭
مصعب راكان رسالن 79.57 ٭
مهنا جاسم مهنا جاسم املهنا 83.32 ٭
مهند عبداهلل باطح الرويلى 89.83 ٭
ناصر عامر محمد السعيد 71.28 ٭
ناصر عناد هالل عوده 83.32 ٭
يوسف عبداحلميد على حسني حيدر 78.84 ٭

يوس���ف عم���اد جمعه يوس���ف عب���د الرزاق   ٭
86.38

 فهد السالم الثانوية للبنين 
احمد جمال فهد عبدالكرمي املال 86.37 ٭
احمد حامد خليفه عيد الهيلع 85.9 ٭
احمد حامد مفرح االصفر 80.11 ٭

احمد عادل سيد أحمد سيد شبر سيد عبداحلسني   ٭
80.88

احمد محمد عبدالرحي���م عبداللطيف معرفي   ٭
73.27

احمد مخلد راشد سعد العازمى 83.6 ٭
احمد موسى مرتضى محمد عبداهلل 79.41 ٭

اس���ماعيل حس���ني عبدالرحيم حس���ني امير   ٭
86.71

بدر عبد اهلل جنف بالل الشمالي 74.17 ٭
بدر هاني بدر املتروك 72.75 ٭

حسني يوسف عبدالرضا بن عبدالرضا قبازرد   ٭
85.42

حمد احمد خلف مسلم العميره 95.25 ٭
حمد عصيري عبد اهلل الشمري 74.07 ٭
حمد محمد مروي ملفي الهديه 78.36 ٭
خالد جمال مرزوق صالح العازمى 80 ٭

خال���د عبداحلس���ني ابراهيم جاس���م صادقي   ٭
73.39

خالد عبداهلل أحمد عبداهلل العوضى 93.17 ٭
خالد فالح راشد سعد العازمى 76.5 ٭
خالد ناجي مسيعد العازمي 80.09 ٭
داود خالد داود بالل فيروز الفيلكاوي 80.99 ٭
سالم حمود عبداللطيف سعيد 68.69 ٭
سالم محمود سالم حسني محمود 70.3 ٭
سعود فيصل شايع عيسى املاجد 72.88 ٭
صادق سلمان درويش صالح 72.53 ٭

ط���الل عبداخلالق صالح علي محمد العوضي   ٭
85.89

طالل على محمد البحرى 93.92 ٭
عبد الرحمن احمد خليفه عيد الهيلع 79.47 ٭

عب���د الرحمن فه���د عبدالرحمن غل���وم اكبر   ٭
79.63

عبدالعزيز احمد منصور سالم األذينة 64.2 ٭
عبدالعزيز سالم عيد حمد املزرم 78.68 ٭

عبدالغف���ور ب���در عبدالغف���ور العبدالغفور   ٭
88.65

عبداهلل أنور محمود سالم البلهان 63.37 ٭
عبداهلل حسني علوان عبد الزيدى 73.67 ٭

عب���داهلل خالد عبدالعزي���ز عبداهلل اجلناحي   ٭
87.61

عبداهلل خليفه عيد الصالح اجلبيالن 73.19 ٭
عبداهلل عصام عزت ياقوت ابراهيم 70.92 ٭
عبداهلل عويض سيف الصابري 75.52 ٭
عبداهلل فالح عبدالرزاق درويش 86.68 ٭

عذبي عبد العزيز سعود ناصرسعود العازمي   ٭
82.94

على محسن غلوم ملك 75.27 ٭
علي اسامه علي حسني البلوشي 79.13 ٭
علي حجرف علي العقيل 74.29 ٭
علي حسن جواد ضياء الدين 85.02 ٭
عمر محمد يوسف عبد 75.5 ٭
عيسى سعود طلق جديع العازمي 72.64 ٭
عيسى عبداهلل عيسى املوسوي 68.32 ٭

فهد عبداهلل دعس���ان عيد رش���يد الدعس���ان   ٭
72.42

فهد مرضى مبارك عيد الوسمى 86.45 ٭
فيصل فوزى خالد سليمان العيسى 85.41 ٭
قاسم احمد عباس محمد دعبل 89.33 ٭
محمد ابراهيم خليل الصفار 86.81 ٭

محمد حس���ن عبدالعزيز محم���د جواد عبدال   ٭
75.13

محمد سامي سعد امليلس 81.89 ٭
محمد سلمان عجل دبداب العازمى 79.9 ٭
محمد عبداهلل محمد العبيان 92.34 ٭
محمد عالءالدين عزت ياقوت ابراهيم 91.71 ٭
محمد علي موسى العطار 81.59 ٭
محمد قاسم عبداهلل عباس الغضبان 85.3 ٭
مفلح فالح راشد بن محمد العازمى 70.7 ٭
ناصر احمد مخلد براك العازمي 88.02 ٭
ناصر بدر خليفه عيد الهيلع 81.12 ٭
ناصر محمود عيسى عاشور محمد 91.48 ٭
وليد خالد حسوني الشمري 86.05 ٭
وليد خالد حمد مبارك الهيم 93.1 ٭
يوسف ابراهيم حمود احلبيني 88.94 ٭
يوسف حسني عبدالرضا غلوم عباس 90.28 ٭

يوس���ف عطوان عب���داهلل حس���ني العطوان   ٭
71.06

يوسف محمد جبار محمد ناصر 70.51 ٭

 ماريا القبطية الثانوية للبنات 
آمنه أحمد هاشم ابراهيم البلوشي 93.72 ٭
أوطان جراح مسير تركى اخلالدى 73.4 ٭

اروى مس���اعد يعقوب عبدالرحمن البعيجان   ٭
85.72

اريج حامد مسعود السيحان 71.19 ٭
اسماء عواد عبدالعزيز مبارك الدواس 94.07 ٭

اس���ماء ناصر عب���داهلل س���ليمان البعيجان   ٭
85.96

اسيل خالد بندر عبداهلل يوسف 81.46 ٭
افنان محمد احمد صالح االنصارى 81.99 ٭
افنان محمد صقر مبارك اخلالدي 74.01 ٭
االء محمود حسني حسن زكريا 93.36 ٭
العنود احمد فهد االحمد الصباح 73.79 ٭
امنه رائد محمد عبداللطيف الفهد 76.25 ٭
انفال سلمان نخيالن املطيرى 95.63 ٭
انوار ظاهر عيسى عبداهلل العنزى 73.55 ٭

ان���وار عبدالعزيز محمد عب���داهلل الطراروه   ٭
83.21

بشاير ماجد عبد الرضا مارى عبداهلل 72.33 ٭
بيبى عدنان جاسم عبداهلل محمد حسن علي   ٭

الصايغ 96.86
تسنيم حامد نهار مطلق املطيري 86.61 ٭

حصه عبدالرحيم احمد محمد ش���مس الدين   ٭
92.8

حوراء محمود محمد محمد احلرز 73.51 ٭

خزنه محمد فهد عبداهلل الصالح 83.03 ٭
دالل عادل احمد مكى القالف 84.11 ٭
دالل عبداهلل حمد حمود املكيمى 87.34 ٭

دالل عدن���ان احمد ابراهيم احم���د االنصارى   ٭
70.73

دالل على عبداللطيف عبداهلل الشطى 96.72 ٭
روان علي جاسم كرم 88.92 ٭

رمي عب���داهلل محم���د عبدالعزيز عبدالس���الم   ٭
الشعيب 80.73

زهراء احمد عباس سعود الصيرفى 81.47 ٭
زهراء خليفه دعيج القالف 76.36 ٭
زهراء عارف اسحاق غلوم البلوشي 80.12 ٭
زهراء مصطفى حسني على احلداد 78.28 ٭
زهره صادق عبداهلل جاسم 77.8 ٭
زينب بدر يعقوب يوس��ف غري��ب 89 ٭
زينب جعفر عبداهلل على النجاده 82.99 ٭
زينب عادل عبداهلل طاهر الشمالى 95.36 ٭
زينب عدنان محمد غلوم اخلاجه 91.48 ٭
زينب هانى حسني محمد اكبر 93.6 ٭
سارة مشعل سعود خليل القطان 76.57 ٭

س���ارة يعقوب اس���حاق عبداهلل محمد البنا   ٭
83.16

س���اره خليفه بدر خليفة املنص���ور العرفج   ٭
91.66

البناى  س���اره س���امى مس���اعد عبدالرحمن   ٭
65.67

ساره محمد دعيس حامت العتيبى 92.04 ٭
ساره محمود علي غلوم جاولي 88.54 ٭

ش���اهة عماد عبداهلل عبداللطيف اس���ماعيل   ٭
88.98

ش���مائل احمد عبدالكرمي صالح على احلربى   ٭
70.13

شهد بدر سليمان احمد الستالن 73.65 ٭
شهد حمود احمد حمود البالول 97.14 ٭
شيخة بدر خالد محمد الزامل 66.91 ٭
شيخة خالد عبداهلل الراشد 88.75 ٭

ش���يخه حبيب احم���د محمد عل���ى الكندرى   ٭
97.19

ضحى عبداهلل اسحق عبداهلل البنا 74.03 ٭
طيبه رجب عبداهلل الشطي 81.14 ٭
عائشة فوزي سالم ثنيان عبيد 79.59 ٭

عايش���ه نبيل عبدالعزيز س���لطان بورسلي   ٭
76.85

عهود خالد عبدالرحمن محمد شبكوه 73.3 ٭
غنيمه عبداهلل سالم عبداهلل املزين 64.25 ٭
فاطمة خالد عبداهلل محمد السليم 78.46 ٭
فاطمه اسماعيل الياس خداده سفر 78.95 ٭
فاطمه رمضان على عبدالعزيز دشتي 75.51 ٭

فاطم���ه زكريا عبداهلل محمد علي أش���كناني   ٭
96.65

فاطمه س���ليمان عبدالرحمن جاسم اجلسمى   ٭
70.32

فاطمه عبدالغنى على عبداهلل البقشى 95.53 ٭
فاطم���ه محمد عبداحملس���ن محمد املوس���ى   ٭

94.45
فاطمه محمود جاسم محمد الصفار 72.39 ٭
فاطمه مرزوق سعود عبدالعزيز البدر 94.98 ٭
فجر خالد عمر الرفاعي 89.74 ٭
فجر صالح خليل ابراهيم عبداهلل 88.22 ٭
فرح حسن خليل كبيري 86.33 ٭
فرح نادر جودى درويش 92.73 ٭

جل���ني حم���د عبدالق���ادر موس���ى ال ابراهيم   ٭
84.47

لطيفه خال���د عبدالرزاق اس���ماعيل اخلزعل   ٭
82.64

لولوة عبداهلل رمضان محمد الكندري 74.52 ٭
لولوه رياض محمد طوارى عبداهلل الطوارى   ٭

88.64
لول���وه عادل س���لطان عبدالعزيز الس���لطان   ٭

91.53
ليل���ى نبي���ل عبدالعزيز محمد ج���واد عبدال   ٭

82.57
مروه محمد سلطان ناصر املشعل 77.38 ٭
مرمي احمد حمدان دهام السيف 89.05 ٭
مرمي حسني على حسني الشاهني 84.08 ٭
مرمي طارق خليل سبتى جمعه 74.01 ٭
مرمي عباس حسن محمد الغامن 74.73 ٭
مرمي عبداهلل عايش احمد الشمالى 96.75 ٭
مرمي عبداهلل عبدالعزيز الرندى 79.19 ٭
مرمي على محمد حسني الناصر 76.55 ٭
مرمي عيسى اسحق عبداهلل محمد 90.04 ٭

معصوم���ه جاب���ر ابراهي���م عبداهلل حس���ني   ٭
96.75

مكيه عبداحلميد حسني على احلداد 77.02 ٭
منيرة يوس���ف عبداهلل محمد شرار اخلتالن   ٭

72.84
القضاع  موض���ي عبدالعزي���ز احمد محم���د   ٭

88.37
نور جواد حسن عابدين حسن 82.05 ٭

نور حس���ني محمد حسني يوس���ف الكندري   ٭
71.38

نور فايز أحمد عثمان املفرج 91.48 ٭
نور نواف الفي عبداجلبار العتيبي 89.83 ٭
نورا جاسم على محمد احمد 71.77 ٭
نورة ابراهيم مهنا حماد الزيان 70.65 ٭
نوره صقر فرحان جزاع الشمري 93.14 ٭

نوره مس���اعد عبدالعزيز عب���داهلل اجلناحي   ٭
73.27

نوف عادل يعقوب يوسف املضاحكة 75.61 ٭
نوف مؤيد حمود جاب���ر مح��مد 75.19 ٭
نوف يعقوب عمران العصف��ور 90.84 ٭
هبه مصطفى ناصر فهد الشمرى 90.08 ٭
هدى مرسل خلف دواس 93.09 ٭
هديل محمد جاسم حمد املفتاح 84.1 ٭
وسميه فهد فارس محمد اخلرينج 85.33 ٭
وسميه محمد عبداهلل حمد الريش 66.98 ٭

وضحه عل���ى ابراهيم عب���د اللطيف الديولي   ٭
86.89

 مدرسة حولي ثانوي منازل بنات 
اسماء علي حيدر 76.99 ٭
هاجر عبداهلل خالد الزويد 63.96 ٭

 مدرسة حولي ثانوي منازل بنين 
عبداهلل ناصر عبداهلل محمد الشلني 67.98 ٭
محمد رشيد علي عبد اهلل العبد االله 77.08 ٭

 مركز الرجاء الثانوي رجال 
منصور فراج مطر دخيل املطيري 76.65 ٭

مركز ام سلمة الثانوي نساء 
اسراء ابراهيم سليمان احلسينان 66.9 ٭
اسماء شريف سرحان سرحان 65.51 ٭
امل محمود قندقجي 69.18 ٭
تسنيم وليد ابراهيم مصطفى 69.89 ٭
تهاني عبداهلل خضير الشطي 73.33 ٭
حنان خالد محمود حماده 75.26 ٭
حنان ياسر سعدون السبيعي 75.45 ٭
حوراء عباس داوود عباس قمبر 70.15 ٭
دانيا فواز فواز 66.57 ٭
رشا جمال السعيد 85.24 ٭
زهراء علي محمد الدبك 84.41 ٭
زهراء محمد رضا عبداهلل 79.41 ٭
زينب قاسم مندني محمد 81.45 ٭
سعاد محمد مطلق الرشيدي 61.15 ٭
سالم محي الدين عبدالرسول نعنوع 64.78 ٭
عزيزه جمال ناصر املعيلي 75.48 ٭

فاطمه الزهراء محسن سيد عبدالرحمن العلي   ٭
74.57

فاطمه حسني علي 75.74 ٭
فاطمه خليل ابراهيم عواضه 67.23 ٭
فاطمه عبدالوهاب السيد سليم 83.92 ٭
مجدولني عادل شريف عزيزيه 83.25 ٭
مرسيل محفوظ جاد موسى 70.17 ٭
منى نبيل سامي حمدان 67.75 ٭
ندى ابراهيم عباس اسماعيل 65.51 ٭
ندى فؤاد اديب فرحات 70.1 ٭
هوناده عدنان صعيدي 78.47 ٭
ياسمني على شخير العنزي 70.94 ٭

مركز فرحان الخالد الثانوي رجال 
ابو بكر سلمان كمارا 58.41 ٭
احمد ابراهيم علي حجي اشكناني 63.31 ٭

احمد حسني علي املصري 70.15 ٭
احمد راسم احمد عبد اهلل 69.25 ٭
احمد عدنان محمد الرفاعي 63.32 ٭
احمد عماد يعقوب حسن 63.05 ٭
احمد عوني محمود لطفي 68.18 ٭
احمد فواز عبد الوهاب سويد 58.44 ٭
احمد مجدي برهام علي 60.38 ٭
ايهم محمد امين مسلماني 69.3 ٭
بدر باسل ركن أباد 66.03 ٭
بدر حسن جواد احملسن 58.69 ٭
حسن سليم الصفح 66.06 ٭
حسني احمد عمر باكير 64.06 ٭
حسني غلوم علي حسني اشكناني 61.83 ٭
رائد اياد عبد اهلل الشايب 63.49 ٭
رميون صبري حبيب بولس 61.13 ٭
زكريا فؤاد مبروك احمد 65.47 ٭
سالم صالح احمد نصيب 68.53 ٭
سمير مراد علي مراد 65.91 ٭
شادي طالل فواز شريفه 66.32 ٭
شهاب احمد هاشم علي 65.25 ٭
صقر حمد علي الرميحي 66.49 ٭
طارق سليمان عبد اهلل الرشيدي 76.84 ٭
عبد الرحمن حسن حمد العويص 64.83 ٭
عبد اهلل خالد خليل حسني 63.29 ٭
عبد اهلل غزوان حافظ احلافظ 63.16 ٭
علي خضر احمد صهيوني 65.76 ٭
علي عروة العمر 61.17 ٭
علي مصلح الوكاع 80.24 ٭
علي وجيه محمد اخلرسه 72.17 ٭
عمر حافظ محمود بهنساوي 67.69 ٭
عياش يوسف حمدان عياش 68.21 ٭
فارس جمعة بدازي 78.35 ٭
فاضل يوسف عبد احلسني 63.47 ٭
فهد شريدة زيد الشريدة 71.07 ٭
فهد مصطفى السيد 67.97 ٭
فواز فضل فواز السيد 68.05 ٭
محمد امني محمد تقي 69.24 ٭
محمد براك محمد القفيدي 67.31 ٭
محمد حازم ابراهيم النهري 67.3 ٭
محمد حسن السيد احمد 64.85 ٭
محمد خليل حمدان 62.71 ٭
محمد عبد الفتاح السيد حسن 64.51 ٭
محمد علي حسن الشوربجي 67.24 ٭
محمد عوض موسى حسني 71.73 ٭
محمد محمد حسن محمد 62.67 ٭
محمد محي الدين يحي نصيف 65.33 ٭
محمد نعمت اهلل شيري 64.7 ٭
محمد يوسف حسني حسني 68.1 ٭
محمود صهيب امني كمبال 69.47 ٭
مصطفى محمود امني احمد عزت 64.39 ٭
نائل عوض موسى عوض 66.58 ٭
هشام محمد صالح الدين زكي سوليه 60.12 ٭
هيثم محمد وجيه احمد مرعي 62.21 ٭
وليد خالد حماده 65.83 ٭
ياسني محمد سليم سعيد 71.64 ٭
يوسف جواد هاشم حسن 65.13 ٭

مشرف الثانوية للبنات 
أنفال عبداحلافظ محمد رفيع حس���ني معرفى   ٭

90.57
أنفال فهد بدر يوسف على نقى 85.35 ٭

ابرار ص���الح عبدالقادر جاس���م ب���ن جمعة   ٭
67.13

ابرار وليد يوسف احمد محمد الراشد 94.54 ٭
اريج حسني على حسني طالب مال 89.72 ٭

اس���راء عبدالرض���ا ناصر عل���ى محمد على   ٭
85.84

اس���راء عبداملجيد حيدر حسن محمد التميمي   ٭
84.17

اس���راء محمد ش���اكر متروك مك���ى املتروك   ٭
69.94

اسماء سامى عبداهلل هادى 90.81 ٭
افنان فريد سعود خالد سليمان العنزى 91.2 ٭
امنه محمد عبدالوهاب بوخمسني 71.13 ٭

امينة مش���عل يوس���ف على حسني اجلريدان   ٭
84.3

انفال احمد عبود على 74.46 ٭
انفال على ماجد الس���يد نور ماجد الش���ماع   ٭

96.06
ان���وار مقامس فاض���ل عباس عل���ى مقامس   ٭

91.08
انوار وليد جاسم محمد ذياب 84.55 ٭
ايات محمد على محمد حاجيه شمساه 81.4 ٭
اميان خالد عبداهلل احمد العصيمى 82.76 ٭

بشاير جمال محمد معتوق ابراهيم العسالوى   ٭
83.28

جمانه جاسم محمود محميد احملميد 84.33 ٭
جمانه عبدالناصر جاسم محمد جاسم العبداهلل   ٭

96.76
جمان���ه فؤاد حي���در يعقوب جاس���م الوزان   ٭

95.92
جمانه محمد عبدالعزيز حس���ني غلوم ش���اه   ٭

79.29
جنان جاسم عبدالرضا غلوم على 86.64 ٭
جنان حيدر محمد سالم محمد السالم 72.91 ٭

جن���ى محمد س���ليمان عثمان العب���د العالى   ٭
القناعى 91.88

حصه غنيم ثوينى مكمخ دعسان 78.72 ٭
حنان محمد يوسف محمد يوسف 82.36 ٭
حنان ناصر محمد صالح احلمدان 82.92 ٭

حوراء احمد عبدالرضا محمد الصالح الصائغ   ٭
87.84

حوراء عبداحملس���ن عبدالعزيز عباس جوهر   ٭
شهاب 71.23

حوراء عصام عيس���ى تركى م���ال اهلل رجب   ٭
78.75

خديجه س���لمان سيد خلف سيد يوسف سيد   ٭
هاشم 97.61

خديجه عدنان مصطفى محمد احمد 91.47 ٭
دعاء خالد عبداهلل احمد العصيمى 90.34 ٭
دالل احمد عيسى محمد اجلاركي 90.48 ٭

دالل جاس���م محمد حس���ن حس���ني الصراف   ٭
81.47

دالل حامد حسن عبداهلل محمد موسى احلداد   ٭
79.89

دالل عبدالرحمن م���رزوق عبدالرحمن الصقر   ٭
67

دالل عبدالكرمي يعقوب جاسم الوزان 76.79 ٭
دالل عبدالوه���اب محمد راضى محمد الصانع   ٭

92.94
دالل على حسني زايد بعركى 81.54 ٭
دنيا محمد على غلوم احمد صفر 73.9 ٭

ديان���ا عبداملجيد م���راد حجى غل���وم محمد   ٭
اشكنانى 90.72

دميا احمد محمد عبدالوهاب ابراهيم اجلوعان   ٭
82.29

دميه جمال ابراهيم س���ليمان ابراهيم املرجان   ٭
96.52

دميه عبدالرحمن عبداخلالق الس���يد يوسف   ٭
93.73

رزان محمد ناصر يعقوب ناصر 86.56 ٭
رقيه محمد س���بتى س���فر ت���اج الدين محمد   ٭

الكندرى 72.16
ره���ام ابراهيم علي حس���ن ابراهيم الكندري   ٭

75.57
روان عبداحملس���ن يوس���ف الناصر اخلرافى   ٭

88.93
روان فيصل مناحى ادغيش���م سعد الدغيشم   ٭

88.86
روان يوس���ف عبدالعزيزجاسم سيف البطى   ٭

بوطيبان 72.3
زهراء ابراهيم حبيب محمد محميد بوشهرى   ٭

71.7
زهراء سيد محمد رضا سيد حسني 82.77 ٭

زهراء محمد عبدالنبي السيد عبدالعالي سيد   ٭
حسن 96.25

زينب هاشم عبداحملسن هاشم العلى 92.7 ٭
س���اره اس���امه محمود جاس���م محمد صالح   ٭

الصفى 90.18
ساره حسن طاهر عبداهلل محمد البدر 89.61 ٭

س���اره دعيج عثمان احمد رجب الس���ماعيل   ٭
64.29

س���اره س���عد عبداللطيف محمد الدوس���رى   ٭
96.93

ساره عادل سالم خليفه السويلم 75.1 ٭
ساره عباس علي عباس خاجه 86.02 ٭
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س���اره فؤاد س���ليمان بدر س���ليمان القناعى   ٭
92.23

س���اره فؤاد محمد حسني محمد صالح عوض   ٭
الغريب 90.25

ساره محمد معتوق احمد الوائل 90.64 ٭
س���اره منصور ابراهيم ناصر يوس���ف اللهو   ٭

92.23
ساره منصور عبدالرس���ول احمد محمد على   ٭

الشواف 72.11
سبيكه عبدالرحمن صقر عبدالعزيز عبدالرحمن   ٭

الصقر 90.86
س���ندس محمد مجيد حجى سلمان البقصمي   ٭

95.08
شروق علي عبدالكرمي خليفه على املنصورى   ٭

76.04
شروق محمد حسن محمد عبداهلل العصفور   ٭

78.08
شريفه جاسم محمد عبدالعزيز املهنا 81.93 ٭

ش���ريفه محمد عبداهلل محم���د على العوضى   ٭
68.96

شهد احمد حاجى عبداهلل محمد على 71.29 ٭
شهد احمد حمد عبداهلل النامى 94.71 ٭
شهد احمد سالم غامن مزعل احلريص 93.17 ٭

شهد صالح الدين مناور محمد عبداهلل العنزى   ٭
95.26

شهد محمد خليل محمد حسن القطان 85.15 ٭
ش���هيناز حمد عب���داهلل احمد عل���ى النجدى   ٭

88.99
شوق خالد ناصر ردهان محمد املوسى 71.18 ٭

ش���وق فهد عبدالعزيز عبد الكرمي على شموه   ٭
80.79

شيماء وليد عبداهلل عبدالرزاق الدعى 94.6 ٭
صفيه حسني جواد جعفر محمد حسني الفيلى   ٭

90.89
صفي���ه زيد عثمان اس���ماعيل احمد ما ل اهلل   ٭

89.92
عائشه جمال عبداهلل عثمان الصالح 88.66 ٭

عائش���ه على ثوينى محم���د ثوينى امبيريج   ٭
94.87

عائشه نادر عبدالرحمن محمد حسن العوضى   ٭
90.32

عاليه امني على حسني معرفى 90.61 ٭
عهد س���عد س���الم مبخ���وت س���الم الدرعان   ٭

68.95
غاده حسان عبدالعزيزفهد عبداحملسن اخلميس   ٭

83.57
غاليه عبداهلل سعود يوسف املطوع 95.01 ٭

غدي���ر ابراهيم محمد ابراهي���م محمد املزيدى   ٭
93.04

غنيمه حسني ارحمه حسني حلدان 83.44 ٭
غيداء بدر يوسف سليمان الشمروخ 75.69 ٭

غي���داء حس���ني محم���د على حاجيه دش���تى   ٭
95.93

فاطمة حسن بدر جابر عيسى القالف 80.01 ٭
فاطمه جليل محمد على نور الدين 84.49 ٭
فاطمه سعد مراد عباس على البلوشى 85.18 ٭

فاطمه عب���داهلل احمد ابراهيم غلوم حس���ني   ٭
86.67

فاطمه عب���داهلل محمد صال���ح عبداهلل احمد   ٭
املؤمن 79.79

فاطمه عدنان عبداملجيد سيد حسن سيد احمد   ٭
بهبهاني 95.36

فاطم���ه محمد عبداهلل جاس���م محمد العماني   ٭
80.04

فاطمه محمد على محمد عبدالرحيم 89.36 ٭
فاطمه يعقوب عباس جعفر زينل 93.48 ٭
فجر بدر محمد فهد النويعم 74.55 ٭

فجر محس���ن علي ابراهيم س���لمان اخلليفى   ٭
94.78

فرح احمد س���يد موس���ى س���يد محمد حياد   ٭
82.37

فى خالد احمد جاسم محمد الشرهان 83.82 ٭
كوثر على عبداجلليل شهاب احمد 72.72 ٭

كوثر على عبداحلميد ابراهيم غلوم حس���ني   ٭
80.48

آلل���ئ حبيب منصور حس���ن حام���د القالف   ٭
87.69

لولوه ص���الح محمد راش���د عل���ى الكندري   ٭
95.67

لول���وه طاهر جاس���م طاهر عن���زان الوزان   ٭
80.75

لول���وه عبداللطيف عب���داهلل داود العبداهلل   ٭
87.92

ليلى س���مير حس���ني عباس على البلوش���ى   ٭
89.59

مروه عبدالعزيز عباس علي الدشتى 87.16 ٭
مرمي جمال خلف محمد العيد 81.84 ٭
مرمي مرزوق الفى عبداجلبار العتيبى 91.97 ٭

مسك نبيل عبداحلميد حمد معيوف بوقريص   ٭
79.37

منار حسني ابراهيم سيد حسن محمد الشخص   ٭
73.37

منى بنت ديهان بن قاسم العميري 84.52 ٭
منى ص���الح الدين صالح عبداهلل بوس���يدوا   ٭

79.97
منيه شريف عبداهلل ابوبكر على 87.93 ٭

مي عبدالس���الم علي نقى حج���ى على النقى   ٭
82.32

ندى بنت محمد بن سعد نبهان 82.85 ٭
نس���يبه جمال محمد احمد س���لطان الفضاله   ٭

92.24
نور خالد ناصر سالم ناصر الرغيب 86 ٭

نور عبداهلل محمد جاس���م عب���داهلل العزران   ٭
87.51

ن���وره على مرزوق س���عود الهم���ل املطيرى   ٭
86.84

نوره هش���ام عيس���ى احمد صال���ح الصفي   ٭
81.44

نوف حسني عبد حسني حسن 69.41 ٭
نوف حمود على حمود عبداللطيف العيس���ى   ٭

88.84
نوف سليمان زايد راشد غامن املكيمى 90.74 ٭

نوف عصام عبدالعزيز حس���ن عثمان القعود   ٭
85.44

هبه ش���ريده عبداهلل س���عد مزي���د ابراهيم   ٭
املعوشرجى 90.02

ه���دى عبدالعزيز عبداهلل غلوم على كمش���اد   ٭
82.34

هديل بنت طالل بن مطلق الروقي 75.07 ٭
هديل بنت عدنان بن علي البوزيد 95.59 ٭
هيا احمد محمد احمد بوزبر 91.18 ٭

ود حمد راشد محمد راشد عيد مخيال العجمى   ٭
83.8

ياسمني عبدالعزيز محمد شريف على عبدالرحمن   ٭
اشكنانى 87.44

ياسمني محمد شاكرمحمود على اسطى احمد   ٭
بهبهاني 73.86

ناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنين 
احمد خالد غلوم حسن حسني 84.43 ٭
احمد راضي محمد جاسم املهنا 87.42 ٭

احمد ط���ارق عبداهلل عبدالرحم���ن العبيدان   ٭
70.46

احمد فهد نايف محمد الضفيرى 79.37 ٭
بدر خالد محمد ابراهيم املزين 76.15 ٭
بدر عبد اهلل عبد النبي طاهر 93.73 ٭
جاسم جعفر يحيى سليمان السبع 81.19 ٭

جبر حسني جبر مبارك ظافر احلامد الشريف   ٭
70.25

جراح اديب يوسف عبداهلل العلي 83.75 ٭
حسني سمير عبد احلميد تركي حسن 94.07 ٭
حمد وليد حمد مبارك العجمي 83.89 ٭
حمزة سمير عبدالرزاق حبيب مجيد 80.1 ٭
سليمان فوزي احمد ناصر الشبيكي 83.96 ٭
شهيد فرج عبد اهلل فرج اخلضيري 72.32 ٭
صقر راشد صقر اجليماز 87.36 ٭
طالل خالد فهد شبنان الثامر 76.91 ٭

عبدالرحمن احم���د عبدالرحمن الس���يد عمر   ٭
77.88

عبدالرحمن سامى عبدالوهاب عيسى الشرف   ٭
76.84

عبدالرحم���ن صالح محمد س���الم احلش���اش   ٭
85.64

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن عبدالعزيز الشيحه   ٭
79.28

عبدالرحمن فهد علي محمد الكندري 90.6 ٭

عبدالرحمن وليد ابراهيم املعتوق 84.38 ٭
عبدالعزيز عبدالرحمن عبداهلل عيسى البشير   ٭

86.59
عبدالعزيز محمد راش���د عبداحملس���ن احلماد   ٭

88.54
عب���داهلل حميد محمد غل���وم جعفر الصراف   ٭

91.23
عبداهلل خالد عبداهلل محمد العمير 92.14 ٭

عبداهلل محمد عب���داهلل عبداللطيف اخلياط   ٭
84.71

عبداحملسن علي حسني حسني 90.77 ٭
عبدالوهاب فهد علي محمد الكندري 92.25 ٭
عثمان صالح عبد اهلل محمد اخلراز 85.64 ٭
علي ابراهيم علي ابراهيم الطريري 69.93 ٭
عمر فايز صالح عثمان العمير 67.83 ٭
عمر مصطفى محمد مصطفى الكندري 88.77 ٭
فهد محمد خميس معتوق العباسي 74.93 ٭
مبارك عادل مبارك عبدالرزاق الدعي 74.74 ٭
مبارك فؤاد مبارك ابراهيم املشاري 91.23 ٭
محمد احمد عبدعلي حيدر 75.72 ٭
محمد جاسم محمد عباس دوخي 86.04 ٭

محمد جاس���م محمد مصطفى أحمد الكندري   ٭
88.57

محمد حسني علي عبدالرضا سليمان 89.21 ٭
محمد سامي احمد حسني القطان 71.66 ٭

محمد سيد عدنان سيد س���ليمان السيد علي   ٭
اكبر 84.76

محمد فهد ناصر عبداهلل الفرهود 68.81 ٭
محمد نادر اسماعيل ابراهيم دشتي 73.99 ٭
محمد نصار عبدالرحمن نصار النصار 71.93 ٭
مشعل محمد خليل ابراهيم اجلاسم 79.78 ٭
مصعب جاسم محمد يوسف الهولي 94.03 ٭

موس���ى يحيى س���ليمان عبدالرضا سليمان   ٭
94.98

ناصر محمد عبد الوهاب حمد السعد 65.52 ٭
يوسف احمد علي صفر اشكناني 87.89 ٭

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية 

ابرق خيطان الثانوية للبنات 
اسماء شبيب نايف شبيب العتيبى 73.73 ٭
افراح فارس براك عويد الرشيدى 76.31 ٭

انف���ال عل���ى دغيم فيح���ان غ���ازي العتيبى   ٭
74.24

بشاير سعد جبار محمد املطيرى 75.68 ٭
بش���اير عب���داهلل ابراهيم عب���داهلل الطريف   ٭

91.16
تسنيم ابراهيم محمود حسن املال 97.5 ٭
تسنيم محمد ديب العمرى 85.55 ٭
حصه تريحيب على سارى املطيرى 86.41 ٭
حنني خليل ابراهيم حسني 79.44 ٭
خديجه أنور صالح حسني العبوه 92.66 ٭

دان���ه ابراهي���م عبدالرحي���م ابراهيم عبداهلل   ٭
89.43

دعاء محمود عبداحلليم عبداللة 72.27 ٭
دالل ملحان عويضه حمد العجمى 78.13 ٭
روان أحمد مهدى على طاهر 82.67 ٭
ساره ناصر محمد فالح املطيرى 89.79 ٭
سعاد محمد سعيد حسني 91.28 ٭
سلمى بدر سعد عيد العتيبى 73.73 ٭
شهد عبداحلميد طه ياسني االنصاري 75.64 ٭
شوق بندر مجبل عوض الغضورى 93.79 ٭

ش���وق جديع فهد جدي���ع مهدي الرش���يدى   ٭
95.18

شوق عبداللة جنم عبداللة املنصورى 78.83 ٭
شيماء محمود على بكرى عطية 94.82 ٭
غدير فهد دغيم فيحان العتيبى 79.08 ٭
غفران محمد رياض 90.75 ٭
فاطمه عبداللة سالم سلمان العتيبى 81.78 ٭
فاطمه عثمان محمد منصور العثمان 94.26 ٭
فجر جابر مفلح راجى العازمى 91.92 ٭

لطيف���ه ع���ادل عبدالعزيز عبدالرس���ول على   ٭
80.79

مرمي ابراهيم محمد عبداهلل احلسينى 85.61 ٭
مرمي جاسم محمد على األنصارى 72.42 ٭
منيره خالد فهد عبداهلل السبيتي 76.66 ٭

منيره عبدالواحد عبدالرضا عبدالواحد زيدان   ٭
73.57

ندى ضياء صالح عبدالغنى سليمان 88.48 ٭
ندى نورى محمد أحمد النورى 68.23 ٭
نهال محمد محمد صادق طنش 94.25 ٭
نور سند فهد سند العجمى 82.94 ٭
نوره سالم محمد ابراهيم العبيد 74.24 ٭
نوره طارق حمد ماجد أحمد 74.74 ٭
نوف فالح فيصل سعود الدويش 78.81 ٭
هبة يحيى محمد حسني سبتى 89.27 ٭
هديل خالد سعود تركى العنزى 74.2 ٭
وعد عمرو احمد محمد سالم 93.03 ٭

ابن العميد الثانوية للبنين 
أحمد ابراهيم عباس عبدامللك محمد 62.48 ٭
أحمد عامر منور هالل 86.16 ٭

أحم���د عبدالرحمن حس���ن عبداهلل حس���ني   ٭
احلمادي 64.5

أحمد عبيد أحمد رويشد العازمي 73.12 ٭
أحمد غازي حسني اجلدعي املطيري 73.48 ٭

احلس���ن عبداهلل عل���ي عبداهلل مال حس���ني   ٭
77.79

حسني طالب فاضل محمد عبد علي 76.13 ٭
حمد راشد سعد علي العتيبي 62.06 ٭
حمود مطلق سعد مطلق املطيري 81.94 ٭
خالد راكان ساير راشد 81.54 ٭
خالد عبدالكرمي جمال محمد جمال 87.16 ٭
سعد حمود عناد فيصل العنزي 73.28 ٭
سلمان فايز عايد عياد املطيري 67.71 ٭
سند خلف سند مزيد املطيري 78.03 ٭
صالح محمد سالم مرضي املطيري 76.61 ٭
صالح محمد دغيم محمد الدغيم 78.72 ٭

عبدالرحمن جاس���م ابراهيم العلي الشيباني   ٭
71.64

عبدالرحمن فهد خميس حمد السبع 94.86 ٭
عبدالرزاق سليمان عبدالرزاق ناصر اخلضر   ٭

64.69
عبدالرزاق محم���د املح حميد فرحان العنزي   ٭

87.38
عبدالعزي���ز ترك���ي محمد املرجي الرش���يدي   ٭

82.54
عبدالعزيز سعود فهيد سعود الروقي 78.71 ٭

عبدالعزيز صالح حس���ني محمد الس���ليطني   ٭
88.24

عبدالعزيز ع���ادل عبدالعزيز ش���هاب الدوب   ٭
70.66

عبدالعزيز عامر منور هالل 94.23 ٭
عبدالعزيز فيصل حسني علي القبندي 70.2 ٭

عبدالعزيز محمد حمود محمد عبداهلل العدواني   ٭
96.11

عبداللطيف على فليح عوض املطيرى 84.68 ٭
عبداهلل تركي عبداهلل علي العنزي 90.89 ٭
عبداهلل صالح عبداهلل صالح املجيدل 97.51 ٭

عبداهلل مبارك مطلق عيدان ابحار الرش���يدي   ٭
89.92

عبداله���ادي ش���فيان عبدالهادي بن ش���فيان   ٭
العنزي 84.32

عثمان عبدالكرمي جمال محمد جمال 76.18 ٭
علي احمد عبداهلل محمد حاجيه 95.16 ٭

البراهيم  عيس���ى فيصل يوس���ف يعق���وب   ٭
78.76

فهد ب���در عبدالعزيز عبدالرحمن الدوس���ري   ٭
70.63

فهد سعود متلع سعود املطيري 93.33 ٭
فهد عامر فهاد هادي العجمي 84.79 ٭
فهد عبداهلل سعود عبداهلل الشمري 92 ٭
فهد غازي غامن صلبوخ الفرج 71.16 ٭
فهد مبارك فهد سعد الزعبي 91.77 ٭
فواز خالد حمود حنش الهاجري 80.73 ٭
ماجد نواف بن جندي غدير السويط 69.85 ٭

مبارك س���عد عبدالهادي عل���ي خلف الزعبي   ٭
94.64

محمد املصطفى عبدالواحد قاس���م عبدالواحد   ٭
املطرود 84.19

محمد عادل مبارك مهدي املطيرات 91.8 ٭
محمد عبدالرحمن علي فهد الدويله 71.45 ٭

محمد فرج ش���عوي عويض مغي���ر املطيري   ٭
83.7

محمد فهيد محمد دعيج الركيبي 81.78 ٭

محمد ناصر سالم مسلم املويزري 81.36 ٭
مشعل بندر بعيجان غازي احلربي 82.45 ٭
مشعل فهد مشعل محمد العتيبي 85.25 ٭

ناصر مس���عود عبداهلل مس���عود املس���عود   ٭
74.97

يعقوب يوسف علي أحمد اليعقوب 65.39 ٭

الرابية الثانوية للبنات 
ابرار مطلق حسن سرور الرشيدى 75.99 ٭
اسراء محمد طه عبدالتواب 79.43 ٭

اس���ماء منصور صن���ت غريب���ان الديحانى   ٭
81.96

اجلازى فالح مهدى سليمان الرشيدى 91.36 ٭
اميان محمد شليويح عبداحملسن مهنا العتيبى   ٭

92.63
بشاير جمال نهيتان عبيد املطيرى 80.32 ٭
حترير عبداهلل على قاسم 67.93 ٭
حصه محمد حمود على املطيرى 96.61 ٭

دالل عاي���د مضحى دخن���ان فال���ح الغريبه   ٭
79.01

دالل عبداحلميد جاسم محمد البراك 75.67 ٭
دالل عبداهلل عبدالهادى عبداملجيد 94.69 ٭

الكندرى  دالل محم���ود عبدالرحيم محم���ود   ٭
84.8

دالل نبيل أحمد عبداحلميد ابراهيم 69.84 ٭
رمي طلق محمد املرجى الرشيدى 86.26 ٭
ساره حسني على محمد زمان 84.63 ٭
ساره عبد اهلل عياد املعاود املطيرى 90.52 ٭
ساره نعمه زبون طعمه العبوده 88.57 ٭
طفله منيع زيد متعب البصمان 70.87 ٭
عائشه احمد ياسني فارح 75.17 ٭

عادله عب���داهلل عبدالهادى دليبح الش���الحى   ٭
93.96

عهد مشعل عبداهلل جاعد املطيرى 84.28 ٭
فضه عبداهلل عيسى املعتوق 63.57 ٭
لورا مفرح عوض مرزوق املطيرى 83.8 ٭
مرمي يوسف باقر رحمه زمان 74.68 ٭
منيره عبداهلل حسني سعد الرشيدى 89.05 ٭
منيره قاسم محمد عبد على محمد 70.54 ٭
مها محمد حمد جابر الهاجرى 93.55 ٭
ناديه صقر عواض عوض الرشيدى 82.83 ٭
نورا مناور فايز داموك الرشيدى 89.81 ٭
نورا نايف فيصل بندر الدويش 84.72 ٭
نوره محمد علي فرحان الرشيدي 76.27 ٭
هبه أحمد حسن نور 85.54 ٭
هديل ثوينى مشعل ثوينى اخلالدى 92.37 ٭
هند عواد مضحى دخنان فالح الغريبه 78.81 ٭

الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات 
أوضاح سعد حمود العدواني 81.34 ٭
اسرار بدر محمد زيد العدواني 85.26 ٭
اسرار جمال حامد بدر العنزى 86.2 ٭
افنان محمد صباح ابو رزق 80.59 ٭
انفال سعد هالل عوده شريف 74.09 ٭
انوار حسني مطلق الزعبى 86.77 ٭
بدريه حسني علي سيف املطيري 85.27 ٭
بشائر محمد سعد سعود القحطانى 90.54 ٭
دانة عامر غامن العميري 90.95 ٭
دانه نصار فالح العجمى 76.1 ٭
رمي غازى فالح العدوانى 77.93 ٭
شيماء عبد االمير مسل���م املشموم 76.11 ٭
عائشة أحمد محمد سعيد أحمد 93.66 ٭
فاطمه عبداهلل موسى علي اخلرس 83.35 ٭

فاطمه عبدالهادى محمد حجى يوسف اجلدى   ٭
88.64

فاطمه علي عبداهلل املطيري 72.61 ٭
فرح رائد حمد الشايع 87.57 ٭
في محسن مشرع العتيبي 90.1 ٭

العدواني  لطيفه عبداحملس���ن جاب���ر نه���ار   ٭
83.39

مرمي راشد جمعه عبداهلل خميس 80.21 ٭
هدى سعود على عوض املطيرى 79.56 ٭
ياسمني حمد عايد ريكان اجلفناوي 74.77 ٭

الصباح الثانوية للبنين 
أحمد عجيل ساير ملوح الظفيري 76.49 ٭
احمد محسن ليلى محسن املطيرى 86.19 ٭
حمود ملفى حمود عيد الرشيدى 85.64 ٭
خالد مخلد محمد ضيف اهلل العتيبي 76.17 ٭
راشد حمد عبيد محمد الرشيدى 80.96 ٭
راكان هادى فالح هادى العجمى 90.08 ٭
سالم فايز سالم مطلق فالح العازمي 90.58 ٭
سعد مجعد جبر فيحان املطيرى 74.12 ٭
سعد محمد مشعان دويحا ن املطيرى 67.01 ٭
سعود عوض سعد زارع احلربي 65.46 ٭
سلطان نا صر سعد طحيشل املطيرى 79.3 ٭
سلمان علي أحمد ساكت عباس 73.81 ٭

عبدالعزي���ز فايز جريش عب���د اهلل العدوانى   ٭
74.94

عبدالعزيز محسن سيد ابراهيم عبد الرحمن   ٭
76.5

عبدالعزيز محمد جاسم محمد العنزى 75.29 ٭
عبداهلل حسني سعيد جبران الهاجري 75 ٭

عب���داهلل فاي���ز جري���ش عب���داهلل العدواني   ٭
72.68

عبدالوهاب عبدالس���تار شعبان عباس غلوم   ٭
81.23

عثمان مروى محسن دهيمان الظفيرى 76.18 ٭
علي مهدي داخل سعيد العنزي 80.64 ٭
فهد ثاني سعود ثاني الرشيدي 73.67 ٭
فهد جريش عبداهلل محمد العدواني 66.38 ٭
فهد فايد محمد فالح الرشيدي 75.16 ٭
فواز صالح ظاهر فهيد الرشيدي 85.85 ٭
فواز مطلق مبارك مجالد الرشيدي 78.42 ٭
فيصل شجاع متعب زبار العدوانى 74.62 ٭
مبارك ماطر محمد جزا الرشيدي 69.3 ٭
محمد حمدي محمد راشد املطيري 84.49 ٭
مشعل احمد محمد الكندري 78.35 ٭
مشعل بدر عليان محسن املطيري 87.5 ٭
مفرح عبيد مفرح فرحان الرشيدي 89.63 ٭
ناصر راشد طليحان سمار املطيري 70.12 ٭

الطاهرة بنت الحارث الثانوية للبنات 
أماني مطلق مبارك مطلق صعنون الرشيدي   ٭

78.78
ابرار احمد خليل ابراهيم اليعقوب 76.34 ٭
احرار جاسم محمد عبدالعزيز اخلالدى 69.4 ٭
اسراء ناصر فاضل منصور العطار 69.98 ٭
اسماء جاسم علي كميخ الديحانى 70.23 ٭
االء يوسف أحمد عبدالرحيم حسني 95.03 ٭
امل طالل خميس طلق عقاب 78.95 ٭
امل عزام فرج سعيد السعيدى 95.91 ٭
امنيه فالح محمد الرشيدى 70.26 ٭

امينه عبد الرحمن عب���د الكرمي عبد الرحمن   ٭
عبد اهلل 74.89

انفال احمد على حسني احلداد 92.4 ٭
انوار بدر حسن فهد العريفي 71.6 ٭
اميان سعد متعب فضى الرشيدي 61.98 ٭
اميان عباس علي البلوشي 74.69 ٭
بدور عبدالعزيز فرج ماوى املطيرى 80.67 ٭
بشاير طالل خميس طلق عقاب 75.86 ٭
جنان موسى خالد عبدالعزيز الرمح 80.52 ٭
جواهر ميثان مجبل ميثان الرشيدى 78.07 ٭
حصة بندر فالح شوفان املطيرى 70.65 ٭
حصه عدنان عبدالعزيز الشرف 66.33 ٭

حوراء جمال حسن محمد عبدالرسول حسن   ٭
حيات 69.11

حوريه احمد غربى هجهوج الرسالنى السبيعى   ٭
العنزى 92.01

خالده على عبداهلل مخلف العنزى 71.67 ٭
دانه صالح عوض مبارك الهبيد 92.18 ٭

دالل يوس���ف حس���ني عبدالوه���اب الفودرى   ٭
71.14

رقيه فهد خالد محمد املطيرى 77.53 ٭
روان عبداهلل يوسف يعقوب الزيد 67.02 ٭
روان يوسف حامد محمد الرشيدى 92.95 ٭
رمي اسحق أحمد علي الكندري 90.97 ٭
رمي يوسف ابراهيم عمر املال 83.3 ٭
زينب ناصر غلوم محمد على 97.78 ٭
زينب يعقوب يوسف طاهر املويل 71.88 ٭
ساره رائد سلطان بالل اخلميس 84.04 ٭

ساره عبدالعزيز عبداحملسن سليمان الصعب   ٭
75.28

ساره عبداهلل حماد مصلح املطيرى 79.26 ٭

ساره عثمان عبد الرحيم الكندري 80.34 ٭
سكينه حسني ابراهيم على حيدر 70.15 ٭

ش���اهه أحمد محمد عبداهلل حس���ني السبتي   ٭
79.47

شريفه خالد حسن حيات 78.99 ٭
شهد بدر عبداللة صنت دخيل اهلل 88.74 ٭
شهد طه علي محمد عبدالكرمي 76.92 ٭

ش���هد عبداهلل عبي���داهلل عبداهلل الرش���يدى   ٭
77.97

شهد محمد منور فويزان املطيرى 77.81 ٭
ش���وق هادى س���الم سعود ش���ريع العازمى   ٭

90.65
شيخه مشعل حمد جديع الدوسرى 78.72 ٭
عاليه صالح بادي ثعيان الرشيدى 80.46 ٭
عاليه عبدالهادى فالح عبيد الراجحى 86.67 ٭
عاليه على خالد رجا البغيلى 70.74 ٭
غاليه عبدالسالم ذياب محمد حجى 93.5 ٭
غاليه محمد مضحى محمد العنزي 73.4 ٭

غدير مجبل رجعان منور اجلس���ار الرشيدى   ٭
87.32

غدير مناحى على كميخ الديحانى 70.42 ٭
فاطم���ه احمد بن غربي ب���ن هجهوج العنزى   ٭

90.39
فاطمه سعد شعيل ثامر العتيبى 78.3 ٭
فاطمه طارق يوسف يعقوب البراهيم 91.5 ٭
فاطمه جنيب بدر خالد الردعان 83.52 ٭

فاطمه هشام محمد عبدالرسول حسني الناصر   ٭
69.79

فجر عميد سعود عميد الرشيدى 80 ٭
فجر الفى محمد فالح املطيرى 88.64 ٭
فرح جمال هايف حمود الرشيدى 88.75 ٭
فرح خالد حمود سعد الزهمول 97.29 ٭
كوثر سالم أحمد ابراهيم السلمان 88.92 ٭
كوثر محمد يعقوب العبدوه 71.82 ٭
جلني مبارك محسن هندى العنزي 67.09 ٭

لطيف���ه اي���اد عب���داهلل عبدالواحد الرش���ود   ٭
77.58

مروه منذر ابراهيم سليمان الصالح 68.56 ٭
مرمي بدر جاسم عبدالرحيم العلى 91.05 ٭
مرمي بدر مرمح دهيران املطيرى 70.96 ٭
مرمي غامن ابراهيم غامن احلساوى 70.82 ٭
مرمي ناصر بدر عبدالهادى الزيادى 77.16 ٭

مزنه عبدالعزي���ز حمود عبدالرحمن املعييف   ٭
80.23

مشاعل ابراهيم احمد عبدالرحيم احمد 88.6 ٭
مشاعل دوخي عبداهلل محمد الدوخي 77.76 ٭
مشاعل مشعل عبداهلل سعود العرادة 68.82 ٭
مشاعل وليد عبدالهادي مبارك 85.75 ٭

مض���اوي ناص���ر مطل���ق ش���ليوى العتيبى   ٭
69.46

من���ار س���عد مطلق س���ند غنيم���ان املطيرى   ٭
68.39

منيره فالح حمد فالح العجمى 71.91 ٭
موضي ناصر فايز زايد املطيرى 73.12 ٭
نوال حمد سالم عامر فواز العجمى 82.37 ٭
نوره خالد محمد حزام الهاجرى 86.5 ٭
نوره صالح عبداهلل محمد العازمى 86.05 ٭
نوره عادل محمد ابراهيم البناى 75.81 ٭
هديل خالد خضر سمير الضفيرى 74.29 ٭
هديل غازى عبداهلل محمد العتيبى 77.83 ٭

هي���ا عبدالرحمن مبارك ش���بيب الرش���يدى   ٭
73.73

وضحه عبداهلل فهيد عبداهلل املرى 84.38 ٭
ياس���مني يوس���ف س���ليمان على احمليطيب   ٭

66.68

العمرية الثانوية للبنات 
ابرار حسني على محمد غلوم 95.34 ٭
اسماء انس احمد حسني 84.22 ٭
االء ناصر على حسني املال 70.84 ٭

اميره عيس���ى غلوم عب���اس عبدامللك محمد   ٭
89.39

انفال سامى سالم احمد الوهيب 87.45 ٭
بتول محمد ناصر حمد اخلالدى 79.28 ٭
بدريه على جريد شداد املطيرى 80.17 ٭
حفصه سالم احمد عيسى الستالن 79.71 ٭
حنان جاسم مبارك محمد مبارك 75.25 ٭
حنان محمد سحيل محمد العنزى 79.68 ٭
خوله ناصر عبدالعزيز محمد 95.56 ٭
دانه جهاد ناصر مرزوق البدر 78.66 ٭
دانه مطلق منصور خليف العدوانى 73.29 ٭

دالل عبدالس���الم س���عود عبدالعزيز العوام   ٭
96.17

رقيه راشد محمد سيف العطر 80.91 ٭
رمي احمد خلف هالل العنزى 83.04 ٭
رمي سند مخلف دابان الديحانى 82.91 ٭
ساره حمد عياض صياح اللميع 78.56 ٭
ساره سالم محمد هزاع احلربى 88.19 ٭
ساره غازى محمد غازى احلربى 92 ٭

س���اره فهد مس���اعد ادغيم البغيلى الرشيدى   ٭
81.23

ساره مهنا على مهنا علي العدواني 84.62 ٭
ش���ريفه جاس���م محمد ناصر مبارك املنديل   ٭

63.79
شهد سعود عزيز حسن جعفر 86.61 ٭
شهد ناصر سعود عبدالعزيز 85.99 ٭
شوق بدر رجا عبداهلل العدوانى 74.01 ٭
شوق عبد اهلل يوسف محمد املونس 80.31 ٭
ضميه عماد سعيد نصيب القريشى 71.89 ٭
عائشه طالل سالم راشد اليحيوح 70.2 ٭

عائش���ه عبدالعال س���لطان عب���داهلل طارش   ٭
88.8

عاليه بدر صالح ربيع النومس 91.68 ٭
عبير عب���داهلل على عبداهلل غ���ازى املطيرى   ٭

78.24
عبير محمد نافل سعيد الهرشانى 87.7 ٭

عهود سلمان عشوى صغير سعران العازمى   ٭
85.37

غزالن سعود مخلف حمدان اجلمهور 82.26 ٭
فاطمه ثنيان سعود محمد الثنيان 78.3 ٭

فاطم���ه عبد احملس���ن عب���د اهلل فال���ح غامن   ٭
79.03

فاطمه عبداهلل سالم اجويهل محمد 71.65 ٭
فاطمه عبداهلل محمد بن حسني احملمد 97.36 ٭

فج���ر محمد حس���ني على جديع اب���ا الصافى   ٭
70.11

فىء عايض صالح عايض الغريب 96.32 ٭
في مزيد افنيطل مزيد البحا 81.95 ٭
قمره محمد نايف مرزوق سرور 80.29 ٭

لولوه عبد اهلل س���ليمان عب���داهلل احلميدان   ٭
71.44

مرام راشد سالم عبدالهادى العجمى 93.91 ٭
مرمي صالح عبداهلل محمد الرجيبه 69.69 ٭
مرمي فهد مرضى عوده العنزى 93.64 ٭
مرمي محمد انور مبارك على بخش 91.2 ٭
مزنه سعد حمدان مبارك العدوانى 69.03 ٭
منيرة محمد عبداهلل مذكر القوبع 79.75 ٭

مني���ره محم���د عبدالهادى م���روى العدوانى   ٭
89.02

موضى عبداهلل مبارك طرجم العازمى 83.14 ٭
ناديه محمد غازى هزاع العتيبى 76.3 ٭
ندى معتز شعيفان قديفان الرشيدي 83.78 ٭
نور عماد حسن محمد الفارس 84.21 ٭

ن���ورا ولي���د على محم���د عب���داهلل الكندرى   ٭
88.59

نوره جاسم محمد فريج الفريج 85.91 ٭
هبه انور سليمان رزوقى الشراد 95.33 ٭

العطار  هب���ه عبداحلميد عيس���ى س���ليمان   ٭
88.66

هديل سعود على فرحان الرشيدى 78.53 ٭
هديل فهد خلف ضيدان الديحانى 73.73 ٭

هنوف س���عود عبداللطيف فرح���ان الدوخى   ٭
92.96

الفردوس الثانوية للبنات 
أمي���ره فرحان ب���ن حمد بن ناص���ر العجمي   ٭

96.17
ابتسام س���عد مطلق عامر احمليش الرشيدي   ٭

73.64
اسرار محمد عبد اهلل حمدان الشمري 74.88 ٭
اشجان عماد نهير رجب نايف العنزي 86.21 ٭

االء صالح سلطان عبداهلل الطلحى الظفيري   ٭
85.59

البندري صباح ثويني سعيد العنزي 85.01 ٭
اجلازى حمود فايح مطر املطيري 75.11 ٭

اجلوهره عيد فالح سرور الرشيدي 84.71 ٭
العنود عايد مصلح عايد الرشيدي 86.7 ٭
العنود هاني فالح عواد العنزي 79.81 ٭
اماني رشيد شبيب بخيت الرشيدي 78.17 ٭
امثال محمد جدوع مرشد الرشيدي 79.37 ٭
امينه مهدي رجا الفي الرشيدي 74.28 ٭
انوار باتل عيد عسكر الرشيدي 92.38 ٭
انوار جديع فارس علي املطيرى 74.54 ٭
انوار خالد مطلق الهرف املطيري 79.36 ٭
اميان مبارك سعيدان مشعان الظفيري 95.17 ٭

حترير عطا اهلل عبي���د معيض عابر العنزي   ٭
85.74

تهان���ى تركى س���عد عبدالرحمن احلس���ينى   ٭
82.46

تهاني طارف سعود سلمان الشمري 63.88 ٭
حنان فالح مهنا داخل املطيري 88.6 ٭
رمي مسعود عبداهلل ريس الرشيدي 87.18 ٭
سلطانه سعد سمار محي املطيري 86.14 ٭
سلوى مشعل حمود عمر اجلحيدلي 83.92 ٭
غدير سالم فايز قاطع العنزي 91.92 ٭
فاطمه فهد نايف حزام 87.98 ٭

مضاوى نشمى دحام مسباح سميان السويط   ٭
الظفيري 93.61

منار طلق شبيب صقر فرهود 71.54 ٭
منال حمدان معطش جمعان العنزي 89.92 ٭
منال سحيم غازي فالح بصمان 94.77 ٭
منال محسن محمد مشعان املطيري 88.43 ٭
منى سعود زايد حسن الرشيدي 66.48 ٭
جنالء مثال شجاع سالم املطيري 64.74 ٭
نوف سالم مسعود سعد العازمي 97.2 ٭
هديل مساعد سعيد مخلد املطيري 73.91 ٭
وسميه سعد جريوى خرصان احليان 82.9 ٭

الفروانيه الثانوية للبنات 
آيات سامى محمد سالمه 95.22 ٭
أسماء عزت حمزه صالح 99.16 ٭
إسراء سامى محمد سالمه 93.55 ٭
اللولو رشود صالح رجاء املطيرى 85.07 ٭
امل حماده احمد عبدالرازق 93.85 ٭
امنه محمود الضاهر 94.11 ٭
انتصار ناصر منيف بن جدعان منيف 82.35 ٭
بدور احمد عبداهلل غلوم الدشتى 86.16 ٭
بسمه محمد عبداملنعم قناوى شنح 93.85 ٭
جوزه جدى ثعيان البغيلى الرشيدى 87.19 ٭
خالده بدر عوض فالح املسيلم 71.02 ٭
دانه عبدالوهاب احمد عبداهلل محمد 87.38 ٭
دانه محمد بندر مسلم الديحانى 85.46 ٭
رانيا خليل السيد محمد خليل 94.23 ٭
رشا صالح موسى ابراهيم 73.73 ٭
ساره أحمد رويشد حمد العازمى 68.54 ٭

س���اره حمدان حمود مطلق حميدان املطيرى   ٭
85.61

ساره نهار غازى مجعد سعيدراشد 77.97 ٭
سميه أحمد أحمد على يوسف 94.69 ٭
سوزان عارف محمد املجي 82.8 ٭
شاهنده يحيى ابراهيم الباشا 93.81 ٭

ش���روق حسن محمد س���عيد محمد اسماعيل   ٭
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شيماء طه عبدالتواب محمود 93.04 ٭
شيماء عبدالعظيم على احمد 88.28 ٭
شيماء محمود حسن بيومى مكاوى 93.3 ٭
صفية أبو بكر معلم 68.19 ٭
عبير اسامه عبدالصادق خليل 91.4 ٭
عبير صالح موسى ابراهيم 84.35 ٭
غدير جدعان فالح جدعان منيف 81.71 ٭

فاطمه الزهراء عبداحملس���ن حس���ن عبداهلل   ٭
املزيدى 87.4

فاطمه نعيم عبدالسميع ابراهيم 97.77 ٭
لينة إبراهيم عبداحملسن احمد بريقع 95.91 ٭
مناير منصور محمد على بكر 84.83 ٭

منيره محمد صقر خالد اخلرينج الرش���يدى   ٭
90.27

مها محمد احمد عبداهلل محمد 89.66 ٭
موضى فهد صعفك فهد العتيبى 89.51 ٭
ميثه خالد هادى محمد النمران 75.83 ٭
نسمه عبداملنعم محمد محمد صيام 96.37 ٭
نسمه محمد سيد محمود عيد 98.23 ٭
نورا ضاحى جعيثن عبيد فرحان 73.39 ٭
هبه محمد كمال محمود 83.99 ٭
هديل سيف على عبداهلل املطيرى 67.91 ٭
هديل ضاوى على حباب الرشيدى 90.36 ٭
هناء عبدة حسن عبدالوهاب 91.6 ٭
والء عزت فايق ج�وي�د 94.76 ٭

وهايب عبدالس���الم هابس عبدى الس���ويفان   ٭
71.93

مرمي سعود ضبيب رفاع املطيرى 75.68 ٭

الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات 
اسراء على شهاب دهش 98.44 ٭
اسماء حسن محمد حسن العجمى 77.59 ٭
اسماء مشعل محمد احلداري املطيري 68.67 ٭

افراح س���عود مطر ضيف اهلل ثامر الرشيدى   ٭
79.58

الطاف محمد صالح فرج سعيد 73.09 ٭
العنود احمد عيسى عبداهلل عيسى االنصارى   ٭

80.96
العنود محمد ابراهيم احمد حمدان 65.83 ٭
امانى الفى مطرف محمد املطيرى 72.65 ٭
امنه محسن غلوم محمد على 90.45 ٭
انفال حسن على حسني عبدالغفار 83.77 ٭

انف���ال عل���ى عبداللطيف محم���د عبدالغفور   ٭
86.09

انفال وليد جنم عبداهلل عبدالعزيز بوعباس   ٭
83.06

ان���وار مش���عل ه���ادى فهيد ح���زام املطيرى   ٭
87.57

اميان عبدالعزيز محمد عبداهلل احلمد 87.35 ٭
اميان غامن زيد جوهر مبروك السعيد 76.73 ٭
اميان محمد على حسني محمد 93.15 ٭
بتول حسن على شعبان حسني 74.5 ٭
بتول وليد حمزه عباس الصفار 86.98 ٭
بدريه رباح زايد جريس املطيرى 72.52 ٭
بشاير خالد بزيع شبيب اخلالدى 97.01 ٭
بشاير غامن عايد غامن املطيرى 81.71 ٭
تسنيم احمد جاسم عباس الكندرى 73.76 ٭
تهانى اسامه عبدالرحمن غفران فضل 70.82 ٭
حصه خالد ناصر عبداهلل املصرى 76.5 ٭
حوراء رحيم محسن عجيل الظفيرى 97.73 ٭
حوراء عادل سليمان احمد احلواج 79.53 ٭
حوراء فاضل جعفر طاهر املسرى 79.57 ٭
خلود جراح سعود جابر الشمرى 88.66 ٭
داليا مسعود مشعل اسود العنزى 86.42 ٭
دانه صالح راشد خميس جاسم 75.8 ٭

دالل ابراهيم عبداهلل س���يد محمد السيد عمر   ٭
73.62

دالل فرج عبداهلل فرج توفيق 80.15 ٭
روان عبداهلل شهاب عبداهلل اخلالدى 75.56 ٭
زينب محمود احمد غلوم القطان 92.94 ٭
زينب محمود محمد على حسني 79.75 ٭
ساره حمود مفرح رباح الرشيدى 72.92 ٭
ساره عباس يعقوب عبدالرضا قاسم 73.18 ٭
ساره على محمد على املطيرى 67.46 ٭
ساره محمد كاظم جدوع العيسى 82.8 ٭

الرقوه  ش���روق س���عود عبدالعزيز محم���د   ٭
85.32

شروق شاكر حسن صالح القطان 68.63 ٭
شهد صالح ناصر مسيب عباس 80.44 ٭

ش���هد عبدالرحمن عبدالعزيز س���الم العمران   ٭
69.97

شهد فالح صقر صنيدح الديحانى 63.75 ٭
شوق محمود حسن عباس البلوشى 98.11 ٭

شيخه عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الهاجرى   ٭
71.71

ضحى يوس���ف عبدالرحيم محم���د الكندرى   ٭
86.61

عائش���ه احمد عبدالعزيز محم���د عبدالرحمن   ٭
83.22

عائش���ه مرجى طلق محمد املرجى الرشيدى   ٭
85.9

عايشه يعقوب يوسف يعقوب اخللف 72.36 ٭
عبير فاضل محمد فضيل الهبيده 82 ٭
عهد سالم مرضى صايد الراجحى 86.67 ٭

فاطم���ه محمد عل���ى على عبدالعزي���ز الهزاع   ٭
68.19

فايزه خالد على مذهل الدوسرى 71.75 ٭

فج���ر ابراهي���م عبداملجي���د عبدالغفور فرج   ٭
73.36

فجر بطيحان قريان بطيحان املطيرى 84.89 ٭
فجر سالم عوض مجبل الغضوري 85.63 ٭
فرح مساعد هزاع زيد العنزى 83.5 ٭

لطيف���ه عبداللطيف عبداله���ادى عبداللطيف   ٭
سعد 73.08

مرمي سعد مناحى مبارك العلى 86.84 ٭
مرمي فيصل عبداهلل قاسم الصفار 73.4 ٭
مرمي محمد عبداهلل محمد الشطى 80.58 ٭
مناير خالد بدر احمد املنصور 70.21 ٭
منيره محمد عبدالعزيز حمد الهدلق 77.03 ٭
مها جواد سعد عثمان 90.15 ٭
مها محمد صالح ربيع النومس 77.19 ٭
موضى احمد بطحى دحيالن مرشد 67.97 ٭

موض���ى محمد ه���ادى فهيد ح���زام املطيرى   ٭
71.22

موضى هوشان شريد عايد املطيرى 69.83 ٭
ندى ابراهيم صنيتان ماوى املطيرى 82.89 ٭
نورا سالم ربيع سعيد اليوحه 69.87 ٭
نورا على محمد على الكندرى 75.62 ٭
نوره سعيد على عبداهلل املرى 72.3 ٭
نوره عبداهلل دليم جعيثن فرحان 69.54 ٭
نوره مشعل محمد ناصر حسن الهزانى 82.1 ٭
هاجر اسماعيل احمد يوسف ابراهيم 84.04 ٭
هديل صالح يوسف عباس العنزى 97.94 ٭
وضحى احمد على محسن املطيرى 80.48 ٭

المباركية الثانوية للبنين 
أحمد حسني عبداحلميد 78.36 ٭
أحمد خالد محمد جمال الدين املنسي 92.91 ٭
أحمد سمير محمد حامد أبويوسف 98.86 ٭
أحمد عبدالفتاح علي عبداهلل خليل 85.13 ٭
أحمد عويد حميد اجللعوط 69.61 ٭
أحمد محمد جوده عيسى محمد محرم 72.36 ٭
أحمد محمد عبداملنعم محمد 78.72 ٭
أحمد محمد كمال محمود 79.45 ٭
أحمد ممدوح محمود محروقه 97.57 ٭
أركان مشعل منسي علي الدملاني 62.9 ٭
إسالم مجدى حسن أحمد يوسف 98.47 ٭
إياد عبداإلله أديب النويالتى 94.48 ٭
إيهاب محمد عبداحلميد محمد النيل 95.7 ٭

بدر ضي���ف اهلل جالي ضي���ف اهلل املطيري   ٭
82.72

حازم نبيل الغريب ابراهيم 92.76 ٭
خالد جمال الدين علي محمد شرف 81.51 ٭
خالد سعود ضبيب املطيري 88.18 ٭
خالد محمد بن جمعه بن راشد الراسبي 89.8 ٭
رامي أحمد صبحي أحمد علي 96 ٭
سليمان عبد العزيز سليمان أمير 78.85 ٭
شريف عزت السيد محمد حبيب 94.58 ٭
طاهر عبدالفتاح عبداهلل عبدالفتاح 89.5 ٭

عب���د الرحمن نصر محمد امله���دى عبدالرازق   ٭
88.78

عبد العزيز غازي ضبيب املطيري 94.38 ٭
عب���د العزيز فارس س���عد ف���ارس املعصب   ٭

77.06
عبداهلل إبراهيم نبوى محمد الرفاعى 91.68 ٭

عبداهلل توفيق محمود عبد القادر القش���اش   ٭
66.74

عبداهلل حمود محمد ماشع املطيري 76.58 ٭
عماد إسماعيل بشري إسماعيل 83.08 ٭
عمر مجدي محمد حسن 91.74 ٭
عمر ناجي ماهر حسن البقالوي 94.66 ٭
عمرو جميل سراج الدين احلنفي 90.03 ٭
عمرو مجدي محمد محمد علي 81.43 ٭
عيسى عبد اهلل محمد عيسى حسن 69.97 ٭
غامن محمد غامن محمد الزعبي 64.7 ٭

فهد منص���ور منصور عبد الك���رمي املطيري   ٭
66.89

مب���ارك عبداهلل مب���ارك مجاوب الرش���يدي   ٭
74.53

محمد أسامه محمد عبدالشافي علي 95.08 ٭
محمد احلسني محمد حافظ أحمد 98.26 ٭
محمد حبيب تركي قطامي اخلالدي 74.66 ٭
محمد خالد مناحى عبداحملسن مبارك 70.94 ٭
محمد راغب جالل راغب 94.86 ٭
محمد سامى احلكيم محمد حسن 91.39 ٭
محمد سمير محمود األعصر 91.1 ٭
محمد عصام شكري فشير 89.33 ٭
محمد نايف متروك عطا اهلل املطيري 74.79 ٭
محمد يحيى أحمد مصطفى أسعد 94.91 ٭

محم���ود مصطفى عبدالرحم���ن دياب فرحان   ٭
98.69

مصطفي مجدي حامد شاكر محمود 94.61 ٭
مناور عباس حبيب املناور 79.72 ٭

النهضه الثانوية للبنات 
امنيه محمد ضياء كمال بيومى 79.95 ٭

اريج عبد احلميد عب���د احلميد احمد زقزوق   ٭
98.72

اريج هشام محمد زايد العنبر 88.16 ٭
اسراء سمير مبارك سعد اخلرافى 72.28 ٭
العنود محمد شامان محمد احلربي 90.43 ٭
ايناس محمد خير حمادية 96.51 ٭
بشائر مهدى احمد موسى الصحاف 89.45 ٭
بشرى بشار العكاوي 98.03 ٭
حصه احمد غامن صالح مال اهلل 92.22 ٭

حص���ه عبد العزيز ابراهيم فوزان القريش���ى   ٭
98.9

حص���ه عب���د اهلل ع���وض م���رزوق العتيبى   ٭
79.49

حصه مفرح عبد العزيز س���ليمان القوس���ى   ٭
92.77

خوله محمود حفني 92.07 ٭
دانه راشد براك عويد الرشيدى 78.25 ٭
دانه رشيد سالم حمد الناصر 82.92 ٭
رغده جمال رشدان ابراهيم 91.18 ٭
روضه فاضل ابوالفتوح حسن راشد 94.5 ٭
رمي بدر محمد الدلوم 86.05 ٭
ساره احمد حمد نافع الشتيلى 97.75 ٭
ساره خالد ناصر عبد اهلل اجلبرى 91.79 ٭

س���لوى احمد عب���د اهلل عبد العزي���ز املفرح   ٭
97.71

سوميه عبدالقادر يوسف 79.04 ٭
شهد خالد عبد اهلل فهد جازع 84.91 ٭
شهد خالد على احمد اليعقوب 85.84 ٭
شوق خالد احمد عبد الكرمي اجلطيلى 81.01 ٭
شوق فهد مقامس راشد شبيب اخلالدى 88.5 ٭
عسالء فيصل على سعود العراده 95.48 ٭
فاطمه خليفه خالد ابراهيم اخلبيزى 86.7 ٭

فاطمه خمي���س عبداهلل خمي���س الفيلكاوى   ٭
98.94

فرح احمد ابراهيم حسني البحرانى 69.95 ٭
فرح فالح غالى حزام الشمرى 76.47 ٭

مروه ابراهيم خليل ابراهيم العيس���ى العبيد   ٭
94.29

مرمي حسني مندنى حسن حميد 93.15 ٭
مرمي عابى محمود ابتى دون 97.22 ٭
مرمي محمد اسلم كرم الهى 88.71 ٭
مرمي محمد حسني مزعل دهش 75.13 ٭
منة اهلل كمال حسني شبيب 89.62 ٭
ميس سمير قاسم اغا 97.33 ٭

ن���وره احمد عب���د اهلل عبد العزي���ز احلمود   ٭
89.28

هاجر أحمد سعد بهنس 97.9 ٭
هيا س���ليمان س���عيد ناصر علي الفيلكاوي   ٭

97.76
هيفاء محمد طاحوس الشديد 73.1 ٭

ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبنات 
آالء صباح سراى هليل الشمرى 74.54 ٭
أحرار خالد عويض عيد الديحانى 81.73 ٭
أسيل محمد عايض الشنفا 82.1 ٭
أمل سهو على خلف الزعبى 93.16 ٭
أمل متعب فضيل ضيف اهلل بورمية 80.52 ٭
أنوار حبيب عبداهلل سحمى املطيرى 80.15 ٭
إميان عايض دغيمان ضيدان املطيري 68.53 ٭
اريج سعد خلف عبيد محمد 75.35 ٭

اس���راء خالد حس���ن عبدالرزاق حسن حالوه   ٭
91.72

اسيل فيصل صالح فهد احلربى 93.96 ٭
افراح حمد مجبل ساير الغنام 76.39 ٭
افراح محمد عبداهلل معزى الرشيدى 82.69 ٭
االء وليد على سعود البطاح 88.01 ٭

اجلوه���رة رمض���ان رمضان مش���ارى غلوم   ٭
79.93

الطاف على ماجد س���حلى محم���د الديحانى   ٭
71.26

الط���اف محم���د غال���ب عبداله���ادي الفضلي   ٭
92.04

العنود عبدالعزيز محمد حسن حسن 76.69 ٭
انتصار بخيت علي حمد املري 69.92 ٭
انتصار شعف سليمان عليان الرشيدى 71.51 ٭
انتصار عيد شمروخ وهف املطيري 76.08 ٭
انوار أحمد ابراهيم مزعل الدوسرى 93.73 ٭
انوار عذاب شالش عبد الضايع 92.16 ٭

اميان عبداهلل يعقوب يوس���ف حس���ن رضى   ٭
79.82

بدري���ه صنيتان عايض صنيتان الرش���يدى   ٭
87.68

بدور احمد فالح احمد عبداهلل 96.75 ٭
بش���اير فالح ضاحى صالح ش���ليه الرشيدى   ٭

91.04
بشاير فهد حسن دلعس حمود 92.53 ٭
بشاير محماس مشرع خلف السبيعى 85.17 ٭
بشاير محمد على اسماعيل الكندرى 80.58 ٭
بشاير ممدوح محمود عواد العنزى 90.57 ٭
حصه شباب مرزوق العبدلى 85.76 ٭

خديجه عبداملجيد محمد عبداحلسني الصالح   ٭
81.42

خلود بدر محمد سالم الشطى 74.52 ٭
دانه مفلح عايش فالح املطيرى 70.15 ٭
رهام محمد ابراهيم خزام العتيبى 80.94 ٭
روان محمد احمد محمد الكندرى 71.29 ٭
رمي احمد محمد ملوح العدوانى 95.02 ٭
رمي عبدالعزيز سليم فالح الديحانى 76.82 ٭
زهره محمود سيد راضي البلوشي 64.09 ٭
زينب شافى حمد شافى الشمرى 81.67 ٭
سارة حمود غياض عمير الظفيري 78.79 ٭
سارة راشد مساعد راشد الشنفاء 87.77 ٭
سارة سالم محمد ادخيل املطيري 77.26 ٭
ساره بندر حمود نعيس الديحانى 72.42 ٭
ساره رشيد عايض عوض الشنفا 79.62 ٭
ساره عايض مسلم فالح فياض 94.93 ٭
ساره فهد مجبل صعفك فهد املطيرى 88.16 ٭
ساره ناصر مساعد ناصر الهرشانى 88.6 ٭
سلمى جاسم محمد مرزوق الرشيدى 89.34 ٭

س���لمى س���لمان مط���ر خصي���وى الديحانى   ٭
76.34

سلمى عبداهلل عمر عبداهلل مكنون 79.14 ٭
شروق حسني على ثامر الفضلى 65.1 ٭
شهد أحمد شفاقه مجول العنزي 76.71 ٭
شهد بدر محمد عبدالواحد الثوينى 79.72 ٭
شهد محيا عميش عماش العتيبي 72.82 ٭
شوق ملفى حمدان عبداهلل املطيرى 68.22 ٭

ش���يخه عبداهلل عبداحملسن شومى العدوانى   ٭
95.05

شيماء فهد حسني مخلف املطيرى 89.22 ٭
صيته عوض شاعي غازي املطيري 82.67 ٭
ضحى فالح سبتي الظفيري 91.69 ٭

الديحانى  عائش���ه فاضل حم���دان عيش���ان   ٭
90.43

عاليه عقاب غازى عقاب شباب القريفة املطيري   ٭
96.68

عهود بدر مطرف محمد املطيرى 78.11 ٭
عهود سعود رفاعى زيد العازمي 78.66 ٭
عهود عايد خالد عياد املطيرى 81.05 ٭
عهود ماجد ثامر هاجد العتيبى 82.37 ٭
عواطف احلميدى سالم طامى املطيرى 74.38 ٭
عواطف فرحان عبداهلل مزعل العنزى 83.71 ٭

غدير محمد مطيلب س���يف اليحياء الشمرى   ٭
74.07

فاطمه احمد عبداهلل محمد الكندرى 87.78 ٭
فاطمه حسني شعبان عباس غلوم 84.71 ٭

فاطمه عباس حس���ن س���يد حس���ني القالف   ٭
81.29

فاطمه غازى عدوان جاسم الظفيرى 80.28 ٭
فاطمه نايف ربح منهل محمد العنزى 93.4 ٭

فجر س���عود راش���د محمد ضاح���ى العبدلي   ٭
89.93

فجر محمد مطلق فارس اجلدعى 77.92 ٭
فجر مشعل راشد مسعود الرشيدى 82.7 ٭
فريحه يوسف مبارك نايف محمد 65.35 ٭
كوثر صالح رجب حسن الصراف 78.57 ٭
كوثر عدنان محمد على القطان 87.9 ٭
لولوه زيد حمد ماجد الرشيدى 71.41 ٭
لولوه سليمان على محمد احمد 96.54 ٭
مرام هادي خلف سليمان العنزي 86.49 ٭
مرمي احمد محمد حسني عبداهلل 67.61 ٭
مرمي حسن طالب على شهابى 86.28 ٭

مرمي حم���ود مقب���ل حمد رمصي العفاس���ى   ٭
املطيري 96.03

مرمي عب���داهلل عبدالعزيز عب���داهلل احلربى   ٭
81.63

مرمي محمد مناور حجنف املطيرى 91.03 ٭
مرمي محمد هميجان مرزوق املطيرى 83.2 ٭
مرمي هبيس عويض راضى املطيرى 77.38 ٭
مشاعل مثيب مرزوق شرى العبدلى 83.2 ٭
معالى محمود راشد حمود الزعبى 88.34 ٭
مالك مطيلق ثابت ربيع العصيمى 82.46 ٭
منى سالم سعود الربيعان زمانان 86.84 ٭
منى عوده عوض عوده شاهني 93.4 ٭
منى مرزوق محمد زبيان الرشيدى 83.01 ٭
منى هاشم كاظم حسن الضاحى 83.34 ٭
منيرة سلطان مسلط غطيان املطيري 68.81 ٭
منيره صقر عوض صقر العدوان 89.94 ٭
منيره غنيم راجس حمود العدوانى 83.84 ٭
مها سليمان عليان على الرشيدى 80.77 ٭
مها عبداهلل عبدالهادى اهديان شبيب 79.41 ٭
مها فهد عبد اهلل محمد الرشيدى 68.48 ٭
مها ناصر مزعل مسحل السرهيد 81.57 ٭
ناديه منور شريد سفر املطيرى 79.53 ٭
جنالء ناصر ضيف اهلل حمد العتيبى 82.86 ٭
نورا مبارك حمود راجي البغيلي 86.36 ٭
نورة مشعل حمود عامر املطيري 94.54 ٭
نوره خلف مزيد خلف ابوشيبة 80.81 ٭
نوره سالم منور حمود الرشيدى 77.68 ٭
نوره سعد سيف مرشد الرشيدى 90.15 ٭
نوف فهد فالح مصلح البالود 89.44 ٭

نوير ناصر محمد راشد عيد املخيال العجمى   ٭
70.61

هبه أحمد عبداهلل اسماعيل عبداهلل 69.28 ٭
هديل عبدالعزيز محمد عبدهلل الدليم 82.25 ٭
هند جمال جمعه عبدالسيد يعقوب 67.92 ٭
هند على حسني مطلق السند 93.04 ٭
هند هجر صعفق هجر البرازى 92.97 ٭
هيا محمد ناصر مسفر احليان 90.04 ٭
وجدان عامر مجبل بتال املطيرى 92.27 ٭
وفاء مريف صالح عايض الرشيدى 70.38 ٭

ام عامر األنصارية الثانوية للبنات 
اسماء غالب سرور جرمان املطيرى 91.23 ٭

اس���ماء مبارك عب���د الل�ه معزى الرش���يد ى   ٭
85.89

اسيل محمود محمد ابراهيم بهبود 73.29 ٭
اشواق حس���ن عبدالرحمن حس���ن الكندرى   ٭

94.96
افراح على عبدالهادى على الزعبى 87.51 ٭
اميره عيد متعب جمعان اخلرينج 83.25 ٭
انفال فواز ناصر مفلح الرشيدى 92.27 ٭
اميان محمد عوض عويض املطيرى 80.34 ٭
بشاير حمود سليمان على الهاملى 94.6 ٭
بشاير علي سليمان خلف اخلالدي 71.33 ٭

حتري���ر معيوف عبي���د عبداهلل الرش���يدى   ٭
69.49

جمانه جراح عبدالرحيم محمد فخرو 96.87 ٭
جمانه عبداهلل مهنا عيسى العدوانى 86.92 ٭
جميله سالم محمد كاظم الشمري 73 ٭
جميله صالح مناور زبن الرشيدى 74.04 ٭
حنان حمود عايض على سلطان 91.43 ٭
حنان خالد هزاع زيد العنزى 81.8 ٭

خزن���ه مس���عود رحيم مس���عود الرش���يدى   ٭
78.23

دانه سامى جاسم احمد ذكراهلل 89.13 ٭
دال ل يعقو ب شمال ن عيسى اجلناع 91.4 ٭
دالل مبارك محمد مبارك املرشاد 85.64 ٭
دميه دعيج عبداهلل دعيج الركيبى 92.28 ٭
رغد حسن يوسف عبداهلل محمد 95.5 ٭
روان على عبد الرحمن على الكندر ى 77.26 ٭
روان فرز محمد فرز الديحانى 83.37 ٭

رمي عبدالرحم���ن س���الم لعبوب الرش���يدي   ٭
80.44

ساره راشد صا لح فراج غنيم 74.16 ٭
ساره سالم فرج سالم السعد 70.62 ٭

س���اره عبدالعزيز حس���ني عب���اس الكندرى   ٭
90.12

شريفه سا لم مسلم ضا وى املويزر ى 77.19 ٭
شهد عادل سعد راشد الرشيدي 86.73 ٭
شهد فهد هادى عدس النمران 89.66 ٭
شوق سالم حمد سالم املويزرى 89.1 ٭
شوق فهد هادى عدس النمرا ن 85.96 ٭

ش���يخة عب���داهلل س���بهان محم���د الديحاني   ٭
84.57

شيخه جابر محمد جابر الناصر 92.72 ٭
شيماء على منجل خلف اخلالدي 88.01 ٭
طيبه عبداهلل ناصر عبداهلل العربيد 93.28 ٭
عائشه وليد خالد سرور اليحيوح 89.53 ٭
عالية محمد عوض غازي املطيري 81.15 ٭
عبير عادل مرزوق سعد العبداهلل 86.87 ٭
عذوب عادل مرزوق سعد العبداهلل 86.81 ٭
عهد عبيد محمد ساير الرشيدى 95.83 ٭

عهد على س���عد فال���ح بن خضي���ر املطيري   ٭
64.63

فاطمه فهد على زايد الشعله 85.64 ٭
فاطم���ه محم���د عب���داهلل حس���ني عبدالكرمي   ٭

95.33
فجر جرمان سرور جرمان املطيرى 74.39 ٭
لولوه عثمان يونس عثمان االنصارى 83.27 ٭
مرام معزى حامد محمد الرشيدى 80.51 ٭
مرمي حسني أحمد محمد غيث 70.74 ٭
مرمي يوسف حمد جابر السهيل 91.78 ٭

منار محمد مبارك محم���د احلميدى العدوانى   ٭
70.55

منال سالم عبداهلل عوض املطيرى 80.09 ٭
منال معدى مصلح عبداهلل الرشيدى 75.19 ٭

منيره مشعل ناصر مطلق هزاع احلمد اجلعمى   ٭
82.21

مها معيوف عبيد عبداهلل الرشيدى 79.83 ٭
جند احلميدى حمود ذايب املطيرى 93.01 ٭
جنود حزام عواض فهيد املطيرى 89.13 ٭
هديل احمد حسني سطم العنزى 77.33 ٭

انس بن مالك الثانوية للبنين 
العتيبي  احمد س���عود عيس���ى اصبيخ���ان   ٭

72.08
احمد فاضل قاسم هاشم الزامل 80.5 ٭
احمد محمد كمال على عبداهلل 97.69 ٭
احمد منصور عبداهلل حسن احملمد 96.95 ٭
احمد وحيد نورى حسن عيسى 82.75 ٭

اس���الم محمد عبدالسميع الس���يد الشرقاوي   ٭
90.18

انس لطفى جميل عبداهلل أسماعيل 98.08 ٭
امين مصطفى محمد الشرقاوى 91.28 ٭
بدر أسامه حافظ على حافظ 91.53 ٭
بدر طالل بدر ناصر الرندي 70.15 ٭
بدر محمد ضاحي العجيل العسكر 77.74 ٭
جراح فرج غامن فرج مبارك 73.49 ٭
حمد عبداهلل جاسم ناصر السيوحي 77.47 ٭
خالد متعب فالح متعب البصمان 79.08 ٭

خال���د محم���د عبداحلمي���د الص���اوى عجاج   ٭
98.24

خالد نزال فارس نزال العنزى 77.74 ٭
داوود محمد رؤوف داود سليمان 89.82 ٭
زيد خضر صالح عسكر 80.24 ٭
سالم منصور سالم عبداهلل العدوانى 84.51 ٭

سالم ناصر سالم عبداهلل العصفور الهاجرى   ٭
90.44

سامى محمد عبداهلل حسني البلوشى 81 ٭
سعد حمود ناصر عبداهلل اجلبرى 80.74 ٭
طالل سالم قناص سعود النمران 72.36 ٭
طالل عبداهلل عواد اجلدعان اخلالدي 84.44 ٭
طالل عبدالهادى فهد سند العجمى 84.82 ٭
عبدالرحمن أدبيس سالم سعد أدبيس 79.89 ٭

عبدالرحمن عل���ي عبدالرحم���ن احمد محمد   ٭
82.1

عبدالعزيز بدر فهاد هادى العجمي 85.85 ٭
عبدالعزي���ز بن عمر بن ابراهي���م الدريويش   ٭

96.86
عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز ناصر الصقعبى   ٭

79.13
عبدالعزي���ز عبداهلل دريس مب���روك فرحان   ٭

86.61
التمار  عبدالعزيز عدن���ان عبدالوهاب عل���ى   ٭

92.58
عبدالعزيز مش���عل ف���راج حمود اس���ميران   ٭

87.51
عبداللطيف محمد فريد عبداللطيف 91.79 ٭
عبداهلل جميل مصري 95.47 ٭
عبداهلل عمر عبداهلل بن سلمان 85.31 ٭
عبداهلل عوده فاضل 68.13 ٭
عبداهلل مبارك عبيد النمورى 86.59 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل ناصر الركيبي 82.91 ٭
عبداهلل مروان يعقوب يوسف طالب 92.34 ٭
عبداهلل وليد نوري حسن عيسى 91.39 ٭
عدنان احمد سلطان احمد بوفتني 70.17 ٭
عذبي عذاب زيدان نايف 98.81 ٭
فضالة عصام عبداهلل مبخوت زمانان 69.28 ٭
فهد علي عليثه مرزوق الديحاني 86.31 ٭
فيصل خالد حمد صالح الوشمي 73.54 ٭
محمد أحمد محمود النشوى 87.92 ٭
محمد زينهم سيد صالح 77.01 ٭
محمد سيد رحمن فضل الرحمن 92.74 ٭
محمد صقر حمد محمد النجدي 83.57 ٭
محمد عبيد عوض باراشد 86.06 ٭
محمد فاروق محمد احمد 86.82 ٭
محمد مشرف فارس نزال العنزى 75.73 ٭

محم���ود س���مير احم���د عبداحللي���م حموده   ٭
94.07

م���رزوق طارق يوس���ف مرزوق بن ش���عبان   ٭
93.4

مساعد محمد مساعد محمد اخلضارى 76.29 ٭
ناصر سعود عبدالعزيز املنديل 75.11 ٭
نواف حميدى مطارد خشمان عشيان 73.67 ٭
هيثم ابراهيم السيد عبدالعزيز 82.52 ٭
يوسف بدر مجبل عوض الغضوري 81.06 ٭
يوسف مجبل مسعود براك العتيبي 91.72 ٭
يوسف محمد ناجى على حمادى 95.18 ٭
يوسف محمد يوسف عبداهلل العيدي 76.38 ٭

جليب الشيوخ الثانوية للبنات 
آالء محمد فرحات عبدالباري فرحات 82.63 ٭
آالء مصطفى امير ابوالقاسم عبدالعليم 97.5 ٭
آمنه عايد هذال سعود مرحب النصافي 77.13 ٭

اجل���ازى معتق صال���ح هضيب���ان املطيرى   ٭
81.39

اميره محمد غالب محظوظ محمد 71.83 ٭
انغام عبداهلل غامن محمد الزعبي 82.14 ٭
انوار رجب حسن سالم االنصاري 84.08 ٭
انوار ردن ثامر ثريان املطيري 77.5 ٭
انوار ماشع محمد ماشع املطيرى 86.44 ٭
بشاير فجر فازع مثيب العتيبي 75.07 ٭

بشاير مساعد غازي محمد املشيعلي احلربي   ٭
74.29

جزواء مبارك صالح رجا البغيلي الرش���يدي   ٭
88.71

حصه سالم حمد السهيل 88.57 ٭
دالل مش���اري عبدالهادي نهاراألشرم املطيري   ٭

93.3
زهراء حسن اسماعيل علي دشتي 87.9 ٭
ساره احمد حمود سعد الرشيدي 77.1 ٭
ساره براك صالح رجا الرشيدي 71.45 ٭
شعاع صعب ماطر عويض الديحاني 85.57 ٭
عائشه صالح عبداهلل عوض املطيري 77.14 ٭
فاطمه سعد عجيل محمد عراده 70.45 ٭
فجر محمد قمدان مبرك دريع 71 ٭

مراح���ب م���رزوق س���لمان خليف���ه العازمى   ٭
68.55

مرمي حسني نادر محمد 95.25 ٭
معال���ي ع���وض عبدالرحمن س���الم املطيري   ٭

84.87
منال مبارك سلطان جناء املطيري 94.18 ٭

منال محس���ن ناش���ي عبداحملس���ن العتيبي   ٭
87.09

مني���ره فالح الف���ى زايد احمللس���ى املطيرى   ٭
87.42

منيره فهد عبدالعالي جبر الرشيدي 92.8 ٭
منيره فهيد سريحان مطلق املطيرى 80.91 ٭
موضي فالح محمد جزا الرشيدي 80.22 ٭
نور خالد محياء عميش املطيري 93.69 ٭
نوره سالمه اديلم حسن العنزي 75.69 ٭
نوف فيصل بويتل حامد البغيلى 83.29 ٭
هبه حبيني عبداهلل حبيني املطيري 81.78 ٭

جليب الشيوخ الثانوية للبنين 
أحمد ابراهيم املتوكل عبد النبي أمني 97.93 ٭
ابراهيم عبداهلل عبيد محمد الرشيدي 82.02 ٭
بداح مسلم بداح عقاب املطيري 89.85 ٭
حسام الدين جالل مرعي خضيري 88.4 ٭
سعد عايد هذال سعود النصافى 69.17 ٭
سلطان سعد عبداهلل صياح جابر 80.78 ٭
سلطان مصلح حمود جاعد الرشيدي 63.7 ٭

عبدالرحمن عبداللطي���ف محمد فهد املطيري   ٭
68.33

عبداهلل احمد فهد سعد الهاجري 79.09 ٭
عبداهلل خالد سعد ثامر املطيرى 69.83 ٭
عبداهلل غريب فهد عويض املطيرى 90.66 ٭
عبداهلل فهد جدعان فرج الراجحي 68.75 ٭

عل���ى ضيف اهلل محم���د صنيت���ان املطيرى   ٭
63.14

علي عوض عبود حزام اكريدي 86.11 ٭
فهد حمد محمد عبدالرحمن الدوسري 74.66 ٭
مبارك عمر عثمان اسماعيل 70.79 ٭
محمد دبيان عوض رويضي املطيري 76.35 ٭
محمد صالح عبداهلل عوض املطيري 72.56 ٭
محمد مشعل محمد مطلق السند 76.1 ٭
ناصر غنيم ناصر غنيم الرشيدى 73.65 ٭
هاشم فهيد سريحان مطلق املطيري 81.68 ٭
يوسف فهد خلف مرزوق املطيري 83.13 ٭

حمود الجابر الصباح الثانوية للبنين 
أحمد محمد عبد الرس���ول حس���ن محمد على   ٭

72.05
احمد حامد محمد جمعه بعركى 89.58 ٭

بدر عبد الرحمن صالح عبد الرحمن التويجري   ٭
77.35

حسن عبد الرحمن علي عثمان 85.01 ٭
حمد عماد حسني علي القطان 78.19 ٭
سالم احمد محمد بن الشيخ بوبكر 66.71 ٭
سعد فؤاد عبدالرزاق خالد الشوشان 63.7 ٭
عبد الرحمن فهد عبيد مبارك جمعان 73.85 ٭

عب���د العزيز جاس���م محمد جعف���ر العوضي   ٭
82.46

عبد اهلل محمد علي حسني علي 72.86 ٭
عبد اهلل وليد عبد اهلل دارى القطامي 64.98 ٭

عبد احملس���ن محمد س���حيل محم���د العنزي   ٭
66.53

عبد الوهاب عبد الرحيم محمود 76.6 ٭
عبيد اهلل محمود محمد ابو جاموس 62.9 ٭
فيصل عمر حسن احمد 81.66 ٭
ليبان عبد الغني محمد وعيس 83.38 ٭

محم���د جهاد صادق س���يد مرتض���ى الزلزلة   ٭
65.69

محمد سليمان حسني حاجى عبداهلل 81.11 ٭
محمد طة محمد ياسني حاجم 77.53 ٭

محم���د مجدى عبد اله���ادى على صالح الدين   ٭
92.31

محمد ناصر حسني عيسي الصايغ 68.32 ٭
مطلق سالم مطلق فهد الضويحى 67.06 ٭
يوسف عبداهلل احمد عبداهلل العلي 75.2 ٭

حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية للبنات 
آالء محمد على حسني التمار 89.89 ٭
أمنة صباح دايس منوخ الضفيري 77.69 ٭
ابتهال سند عيد خلوي املطيرى 89.25 ٭

ابرار يوسف محمد عبدالرحمن محمد شريف   ٭
الكندري 77.75

اروى خالد مطلق سعود احلربى 90.43 ٭
اسراء عبداهلل كامل شريف الفضلى 72.32 ٭
اسراء على يوسف علي الكندرى 87.77 ٭
اسراء فيصل غلوم حسن احمد 84.15 ٭
اسيل ناصر على حمد العنزى 91.9 ٭

اشجان عبدالرحمن محمد احمد محمد الكندري   ٭
73.23

االء موسى محمد حسني املقصيد 91.56 ٭
الهنوف محمد عيس���ى جريان ف���الح اجيلي   ٭

72.41
امنه على شعبان عباس غلوم 92.63 ٭
امينه جاسم عبد اهلل صالح احلرز 96.24 ٭
انفال زيد مزيد جبران الهاملى 81.83 ٭
انوار سامي علي محمد يوسف الهولي 86.65 ٭
انوار وليد عبد احلميد حبيب القالف 90.33 ٭

امي���ان مش���رف على ه���الل مخل���ف العنزى   ٭
94.91

اميان ناجي سلمان شاهر كريدي 85.65 ٭
ايه حبيب احمد اسماعيل كرمي 86.55 ٭
جنان كاظم عبداهلل مال اهلل حسن 79.42 ٭
حصه عدنان عيد علي العدوانى 90.88 ٭

دعاء يعقوب يوس���ف حس���ن عبداهلل حسني   ٭
احلمادي 89.15

دالل على حمد الفهد احلمد 68.81 ٭
دميه عبداهلل صالح عبداهلل الشايجى 80.61 ٭
دميه مسفر عبداهلل مسفر العتيبى 74.18 ٭
رباب عبداحملسن عطيه عيد صغير 75.99 ٭
روان خضر فجري وراد مرزوق 66.06 ٭
روان محمود فالح سند املطيرى 82.94 ٭
رمي نافل مفلح نافل العازمى 86.48 ٭
ريهام الهاللي علي ابراهيم 92.72 ٭
زهراء محمد ناصر علي محمد 69.52 ٭
زينب على حسني احمد صالح املدنى 76.72 ٭
ساره حمد ادغيم حمد الصانع 79.14 ٭
ساره مروان جربوع 89.57 ٭
شهد حسن عباس غلوم رضا 86.34 ٭
شيماء رمضان حسن عبده محمد 96.35 ٭
ضحى عبداهلل حمود مطلق الصالل 69.85 ٭
ضحى مطر طاهر واوان الشمرى 78.56 ٭
عائشه محمد على مرزوق السالم 87.61 ٭
غدير علي محمد صخي العنزي 75.7 ٭
غدير فيصل عياد شالح العتيبى 79.54 ٭
فاطمه سلطان سالم جلود الفضلى 73.95 ٭
فاطمه منصور عبدالعزيز علي حمزه 81.83 ٭
فاطمه يعقوب حسن فرج الدابى 87.41 ٭

فاطمه يوس���ف علي محمد عبداهلل احلمادي   ٭
74.57

فجر خالد هجيج حمود العنزي 69.34 ٭
فجر ناصر عبيد نواف العنزى 82.13 ٭
فرح طالل فاضل فارس ربيع 92.4 ٭
لطيفه محمود عيسى احمد املليفى 91.49 ٭
لولوه صباح احمد زيد الطيار 76.11 ٭

مرمي سليمان حس���ن عبداهلل طالب الكندري   ٭
84.7

مرمي عادل محمد احمد الكندري 81.46 ٭
مرمي عبدالعزيز خزعل هزاع القيسي 84.25 ٭

م���رمي عدنان عبداهلل نعم���ة اهلل عبدالرحمن   ٭
الكندري 84.91

منار شكرى عبداهلل جاسم التويتان 94.16 ٭
منار نورى عبداهلل ابراهيم الربيعان 90.3 ٭
مناير محمد صخيل الذرباني العنزى 73.28 ٭
منى خالد احمد فراج الشرارى 88.92 ٭
مها خالد يوسف احمد ابراهيم االنصارى 93 ٭
نوره فايز سعيد فايز حسن 87.72 ٭
نوره مبارك عبيد راشد املطيري 88.14 ٭

ه���ال عبدالرحمن س���عود عب���داهلل معيوف   ٭
الشمرى 91.59

هناي صياح خالد نايف املطيرى 94.41 ٭
هنوف مبارك فالح مجبل املطيرى 74.72 ٭

درة الهاشمية الثانوية للبنات 
أبرار مهدى صالح احمد جدى 74.62 ٭

ابرار عبدامللك عب���داهلل عبدالرحمن الكندري   ٭
91.62

افراح غالب ذعار زيد غيام املطيري 88.94 ٭
االء احمد عبدالعزيز محمد املسعود 84.42 ٭
امل محمد مرزوق عبيد املطيرى 93.18 ٭
انفال عيد على مطر سهل املطيرى 73.54 ٭
انوار حميد نايف فزاع هندال 75.39 ٭
انوار مبارك سعد الفى خليفه الشمرى 72.06 ٭
اميان عالي علي مجبل الرشيدي 81.95 ٭
اميان ماجد جحيش عويران النصافى 90.59 ٭
حترير عوض عبداهلل مطلق املطيرى 81.7 ٭
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حترير منصور على ناجى الرشيدى 76.06 ٭
حصة سعود عبداهلل صالح املرشود 82.72 ٭
حصه سعد زبن سعيد الصانع 67.07 ٭
خلود ضبيب فخرى على الرشيدى 91.71 ٭
خوله مفضى عرنان مشعل العنزى 79.58 ٭

دانه حمود حسني مرضى الشريكه الرشيدى   ٭
82.98

دانه علي محمد فاضل املري 88.85 ٭
رجوح هادى متعب منيع املطيرى 75.9 ٭
رمي فالح نايف مبتل املطيري 78.84 ٭
رمي محمد فياض محمد العدمي 69.16 ٭
ساره مجزع هزاع غازى املطيرى 69.6 ٭
ساره محمد حمد هزاع العجمى 85.53 ٭
سميه على عباس على البلوشى 84.42 ٭
سندس مهدي ثويني بردي 66.65 ٭
شوق فجحان محمد مفرج املطيرى 92 ٭
عايشة فالح جريدي فالح الرشيدي 77.37 ٭
عبير عيسى نابى سعد الرشيدى 84.7 ٭
عنود محمد راشد زهيميل املطيرى 74.65 ٭
فاطمة سلطان محمد سلطان اخللف 75.95 ٭
فاطمه مرزوق بريك عواض العتيبي 95.82 ٭
مشاعل سند زويد بن سعيد املطيرى 88.72 ٭
معصومه حامد نايف سلطان الفضلى 75.83 ٭
منال ثاري سعود ثاني الرشيدى 75.09 ٭
منى يوسف سعد مطلق املطيرى 79.14 ٭
منيرة محمد سعد مطلق املطيري 82.98 ٭
مها جاسر عبيد جاسر املطيري 91.58 ٭
مها منيف مطلق معلث الديحاني 92.09 ٭
جناح حسني عويش حسني الرشيدي 90.18 ٭
نوره مصلح سفر راشد املطيرى 84.37 ٭
نوف جنم عبداهلل خضير املنيع 82.77 ٭
هدى طلق حسني قطوان الرشيدى 72.59 ٭
هنادى عشوى حميد زيد العنزى 93.82 ٭

رزينة الثانوية للبنات 
ابرار نايف عبدالرحمن فارس املطيرى 74.58 ٭
اسماء فايز محمد مرزوق السميران 73.53 ٭
اميره احمد رميض سعد العازمي 86.41 ٭
انفال سليمان مطلق فارس اجلاسر 79.74 ٭
انوار سالم سالم املنشرح احليان 84.62 ٭
انوار سحمى شوردى محمد املطيرى 82.34 ٭
انوار عبداهلل فالح بن مشعل املطيري 89.43 ٭
انوار غثيث علي سيف املطيري 70.56 ٭
حنان ذاير شويط املرزوق املطيرى 90.87 ٭
روان جابر صباح شبيب الفضلى 88.96 ٭
رمي عايض حمود عويد املطيرى 67.74 ٭
ساره خالد عبداهلل شجاع العدواني 68.76 ٭
ساره سالم حمود سعد العدوانى 81.5 ٭
ساره على تركى على املطيرى 95.26 ٭
ساره متعب معتق سفر العازمي 76.07 ٭

شهد حسني جاسم عبداهلل عبدالرحيم الشعبان   ٭
76.37

شهد صبر خالد صبر العنزى 69.09 ٭
شيخه نهير ناهس ماجد املطيرى 90.07 ٭
عائشه جلوي محمد حمد الديحاني 91.53 ٭
عائشه عايد مطلق عويد احلريص 71.03 ٭
عاليه صالح مناحي مرزوق العتيبي 65.12 ٭
عبير سالم بكر جايز الديحانى 91.53 ٭

عجاي���ب فارس محب���وب متعب الرش���يدي   ٭
87.04

عهد عب���داهلل بركه عبي���د امليمونى املطيرى   ٭
94.26

عهود حمد ج���ازع محمد عبد الهادي املطيري   ٭
84.29

غدير مجبل حزمي مطلق املطيري 83.53 ٭
فاطمه فالح شداد عايد 65.65 ٭
فاطمه نقاء سعد طلق الشالحي 74.08 ٭
في حميدي شوردي محمد املطيري 81.33 ٭
مراحب موسى غايب مجري الرشيدي 81.29 ٭
مشاعل سلطان محمد شديد املطيري 82.8 ٭
مالك احلميدي راشد رويشد احلربي 82.65 ٭
مالك راضي خالد فالح الهاملي 88.96 ٭
منال عامش منيع عامش الديحانى 82.94 ٭
منيره عبداهلل فالح مشعل املطيري 86.14 ٭

مها عايد بن غزاي بن عايد امليموني املطيري   ٭
81.23

ناديه عقاب عبداهلل صياح املطيري 87.18 ٭
ناديه علي زايد بطاح العدواني 84.89 ٭
جنالء احمد سلمان احمد اخلليفة 85.11 ٭
نور فايز فهد مطر العنزي 72.08 ٭
نوره محمد حمود حسني الديحانى 94.47 ٭
هدى محمد جامع براله 91.67 ٭
هند ناصر عيد مرزوق املطيرى 92.78 ٭

وس���ميه ثام���ر ردن ثامر ش���كيان املطيرى   ٭
77.97

وضحه محمد هزاع مسيلي العدوانى 77.94 ٭
وضحه مطلق بندر نايف املطيرى 91.49 ٭

سلمان الفارسي الثانوية للبنين 
احمد جابر أحمد حسن علي 93.54 ٭
احمد خضر خلف عبداهلل العنزى 81.87 ٭

احمد س���الم جبر ح���زام العريف���ي الظفيري   ٭
71.36

احمد عبداهلل احمد عبداهلل محمد 84.4 ٭
احمد عبداهلل محمد عبداهلل احلجي 73.55 ٭
بدر فوزي بدر عبداللطيف الفوزان 88.39 ٭
جاسم محمد عمران عامر عبداهلل 77.47 ٭
حاكم عبدالكرمي محمد نهار املطيري 75.82 ٭
حسني جميل جدوع عبد السيد 72.21 ٭
خالد حمد عبدالرزاق غامن املال 73.41 ٭
خالد حمود مبارك مزعل نايف 80.02 ٭

خالد رحيل بن ه���دروس بن رحيل املعلومي   ٭
الظفيري 92.96

خالد نايف عطا اهلل حمود اجلبل 86.53 ٭
خال���د نواف نايف جاس���ر البعيص املطيري   ٭

83.02
سعد فرحان صالل مطلق العنزي 73.38 ٭
سعود ادغيم دهام دغيم الرشيدي 89.72 ٭

سعود عبدالعزيز ياسني إسماعيل األنصاري   ٭
80.64

سلطان عيسى مسلط مصلح املطيري 81.43 ٭
سليمان على محمد على املصري 63.9 ٭
صالح محمد جوده صالح اخلالدي 67.81 ٭
صالح فالح عبيد جريدي الراجحي 63.45 ٭

عبدالرحم���ن عبدالفتاح م���رزوق عبدالفتاح   ٭
72.42

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد العوضي   ٭
86.7

عبدالعزي���ز إس���ماعيل فلكناز أس���د كندري   ٭
91.09

عبدالعزيز بدر حسن علي احلربي 75.51 ٭
الدوب  عبدالعزيز س���عود عبدالعزيز شهاب   ٭

91.57
عبدالعزي���ز عب���داهلل جنم احم���د العبداهلل   ٭

88.79
عبدالعزيز عجيل بدر سعود الظفيري 77.44 ٭
عبدالعزيز عيد خلف بجاد البرازي 73 ٭
عبدالعزيز محمد علي نواف العنزي 93.09 ٭
عبدالعزيز مشعل خالد نايف املطيرى 84.21 ٭
عبدالكرمي سعد عايد مرضى املطيرى 67.21 ٭

عبداهلل احمد بن دخيل بن خميس الش���مري   ٭
76.95

عبداهلل احمد جاسم محمد غلوم 80.28 ٭
عبداهلل بدر عبداهلل عبد الكرمي محمد 68.88 ٭
عبداهلل جمال احمد املصيطف العنزي 65.69 ٭
عبداهلل سامي فهد عبدالرحمن اجلسار 80.08 ٭
عبداهلل عادل ابراهيم عبداهلل الشطي 81.36 ٭

عب���داهلل عب���د الرضا عب���داهلل عباس خلف   ٭
81.06

عب���داهلل عجيل مج���الد نحيط���ر الضفيري   ٭
66.91

عبداهلل قاسم سالم علي الشمري 72.33 ٭
عبداهلل محمد محسن كثير البدور 81.81 ٭
عبداملجيد سهيل مدوخ نهار املطيري 83.57 ٭

عبداحملس���ن جاس���ر كهف حط���اب املطيري   ٭
85.18

عبداحملسن فالح ساحب فالح الشمري 75.2 ٭
عبدالوهاب يعقوب علي سلطان يوسف 90.4 ٭
على محمد كميل مانع الفضلى 75.24 ٭
علي غنام فهد غنيم املطيري 92.29 ٭
علي مهدي سعود عبدالعزيز بن نعمة 73.25 ٭

ف���ارس بدر معي���ض ملفي م���رزوق املطيري   ٭
63.06

فهد جزاع رماح نهار مشرف أبا اخليل املطيري   ٭
68.6

فهد سعيد عبداهلل على 68.45 ٭
فهد فراج دويبي فراج املطيرى 86.86 ٭
فهد محمد غازي شالح املطيري 80.23 ٭

فيصل عبداهلل عبداللطيف محمد عبداللطيف   ٭
السعيد 80.03

محمد احمد عبيد الصاحلي 83.49 ٭
محمد سالم سليمان سالم اخلشان 71.39 ٭

محمد عبدالهادي عبداحملسن دويان الشمري   ٭
65.03

محمد فرحان محمد ربيع املطيري 83.64 ٭
محم���د كرامة دوي���ران بن عبيد ب���ن احلداد   ٭

72.99
محمد هادي عطا اهلل مرزوق الشريفي 74.33 ٭
محمود يوسف احمد حسن محمد 85.68 ٭
مساعد سعود مصلط فهران العدواني 69.34 ٭
مساعد محمد سلمان عطا اهلل 78.4 ٭

مش���اري عوض مان���ع الش���بيعان املطيري   ٭
90.75

مشاري عيد ناصر هزاع العدواني 90.72 ٭
مشعل حمدان جابر حمدان العدواني 79.88 ٭
معاذ طه عبداحلميد 90.99 ٭
ناصر بدر على نواف العنزى 75.01 ٭
ناصر بدر ناصر سالم الظفيرى 72.98 ٭
ناصر فيصل ناصر سعود املطيري 65.01 ٭
نواف محمد حسن علي ملك 76.03 ٭
وليد مطلق شارع مطلق املطيري 92.87 ٭
يوسف احمد محمد احمد احلمادي 74.19 ٭
يوسف فالح عوض لفته املطيري 93.37 ٭

شجاع بن األسلم الثانوية للبنين 
إبراهيم خال���د إبراهيم محمد أحمد االنصاري   ٭

80.39
احمد حمد أحمد غيث ابراهيم الغيث 77.93 ٭
بدر عبداهلل احمد محمد املال 75.21 ٭
بدر ناصر حمد مطلق املطيري 74.53 ٭
تركي عزيز معزي عايز املطيري 77.71 ٭
تركي مشعل خضير تركي املطيري 80.52 ٭
جابر علي عبد الصمد جابر الفارس 75.74 ٭

جاس���م محمد عبد الرزاق أحمد العبد الرزاق   ٭
65.23

جاسم محمود جاسم محمد الشمري 86 ٭
جراح جمال عبداهلل مخلف العنزي 79.32 ٭
جراح فهد جاسم محمد عيسى 65.48 ٭
حسن محمد حسن خليفة اخللفان 76.78 ٭

حسني سيد حسن سيد محمد سيد علي السيد   ٭
إبراهيم 94.58

حسني بدر داود طاهر الشمري 64.08 ٭
حس���ني عبد الناصر حس���ني ابراهيم حسني   ٭

الكندري 88.56
حسني علي حسني أحمد فالح 71.24 ٭
حسني علي يوسف عباس الكوت 65.46 ٭
حمد حسني علي حسن بو عباس 65.94 ٭
حمد محمد حمد حمود احلربي 75.97 ٭

خالد ح���زام عبدالرحمن مس���عد الرش���يدي   ٭
70.06

خالد خليل إبراهيم سفاح الظفيري 89.06 ٭
خالد عبد الرحمن ياس���ر حمزه عبد احلسني   ٭

63.98
خالد مجبل صالح دويالن الديحانى 89.31 ٭
خالد مرداس مطر عريج املطيري 66.94 ٭
خالد ناصر زايد علي العدواني 74.06 ٭
سالم منصور سالم مسلم املويزري 85.97 ٭
سعود شعوان غازي سعود املطيري 64.51 ٭

الدوس���ري  إبراهيم عبدالوهاب أحمد  ضاري   ٭
67.2

ضاري مبارك دليم مبارك املطيري 69.24 ٭
ضيف اهلل ش���فاى محمد ضيف اهلل العتيبى   ٭

72.73
طالل بدر بجاد قبالن العمري 70.74 ٭
عايض بدر محمد سعد القحطاني 67.77 ٭

عبد احلكيم احمد عب���د الرحمن عبد الرحيم   ٭
اسد 94.71

عب���د الرحم���ن عايد عبد اهلل ترك���ي العنزي   ٭
84.02

عبد الرحم���ن فاضل حبيب محم���د اخلالدي   ٭
85.35

عبد الس���الم عب���د اهلل عبد الرحم���ن طالب   ٭
68.09

عب���د اهلل الهي���ب عبد اهلل الهي���ب العدواني   ٭
65.16

عبد اهلل بندر عبد اهلل رفاع احلربي 65.75 ٭
عبد اهلل س���ليمان صالح س���ليمان امبيريك   ٭

83.31
عبد اهلل فهد عبد اهلل حسني املال 72.8 ٭
عبد اهلل محمد دغيم هجاج الرشيدي 66.75 ٭

عب���د اهلل ناصر عبد اهلل دغيمان الرش���يدى   ٭
72.96

عب���د الوهاب عب���د العزيز عب���د اهلل محمد   ٭
حبيب 71.41

عثمان عب���د الوهاب إبراهي���م محمد الربيعه   ٭
68.68

علي حسني حسن على احلسن 61.92 ٭
علي طالل جعيدان مرزوق العنزي 68.54 ٭
علي عبداحملسن علي عبد اهلل املسلم 73.57 ٭
علي مصطفى ماجد سيد رضا املزيدي 93.8 ٭
فارس خالد صادق موسى سبتي 71.27 ٭
فهد خالد صالح سعيد العتيبي 75.28 ٭
فهد عادل حمزة عباس كرم 63.51 ٭
فواز صالح حبيب فاضل الباذر 79.02 ٭

فيصل عبد اهلل س���امي عبد الكرمي السنكيس   ٭
69.58

فيصل غازي مرزوق مبارك املطيري 80.74 ٭
فيصل مجيد هالل بدر خان 74.04 ٭

مبارك عب���د االمير محمود عب���اس بوعباس   ٭
66.57

محمد حسن علي إبراهيم محمد حياتي 85.14 ٭
محمد منير عبد العزيز عباس القطان 68.48 ٭

محمد يوسف س���يد حمزه هاشم أبو احلسن   ٭
87.49

مشعل سعد خميس محمد اخلميس 81.93 ٭
مضحي حمد مضحي حمد العتيبي 66.08 ٭
ناصر سعود عواض كثاب ذياب 68.03 ٭
يوسف عايض معيض ملفي املطيري 76.27 ٭

يوس���ف منصور أحمد مشعل حسني الطراح   ٭
67.27

عبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية للبنين 
احمد عبداهلل جاسم ابل 84.25 ٭
احمد محمد عبدالكرمي عبداهلل االصقه 63.7 ٭
احمد نواف محمد خلف اخلس 68.49 ٭
املعتز صقر فرحان دلي العنزي 82.91 ٭
بدر مجحم بندر عقيل اخلالدي 85.53 ٭
بندر صغير كويكب مسير العريفي 78.94 ٭
ثامر جاسر مطلق عبداهلل املطيري 75.64 ٭
جراح عبداهلل عواض راشد 73.38 ٭
جراح ملبس عمير مجبل الشمري 77.5 ٭

حذيفه جمال عبد العزيز س���ليمان الش���ومر   ٭
82.89

خالد عبداهلل فهد مرزوق املطيري 66.16 ٭
سالم ضاوي محمد ضاوي النصافي 70.35 ٭

س���عد براك وركان س���يف الزارعي الظفيري   ٭
83.18

سعد صالح ناصر مهنا العنزي 67.13 ٭
سعد ناصر سعد جعالن الزعبي 73.47 ٭
سعود محمد سعود شديد العدواني 65.25 ٭

س���عود يعقوب س���عود عبدالعزي���ز املنيع   ٭
72.86

طالل فهد احلميدي صالح الشالحي 85.97 ٭
عبدالرحم���ن خالد عبداهلل ش���باب العتيبي   ٭

71.32
عبدالعزيز س���عود عويض سعود الديحاني   ٭

66.5
عبدالعزيز سند مطلق سند املطيري 78.26 ٭
عبداهلل احمد محمد سليمان العباد 78.83 ٭
عبداهلل سعد علي شالح املطيري 71.97 ٭
عبداهلل سعود عبداهلل احملمد 67.3 ٭

عبداهلل عبدالرحمن عيسى سليمان اخلميس   ٭
71.52

عبداهلل علي احمد محمد 89.78 ٭
عبداهلل فهد عايد ناصر املطيري 74.27 ٭
عبداهلل هزاع فراج مطر املطيري 62.75 ٭

عبدالوه���اب عبداهلل محمد عبداهلل ش���مس   ٭
الدين 93.07

علي فاضل حسني غلوم البلوشي 70.88 ٭
فاضل عبداهلل فاضل الكندري 79.58 ٭

فريح االسمر فريح راشد الرشيدي 72.45 ٭
فالح نايف فيحان غنام املطيري 71.11 ٭
فهد مثيب محمد املثيب العتيبي 66.32 ٭
فيصل سلمان متعب منيع املطيري 76.93 ٭
فيصل فريح عوض صالح الرشيدي 68.31 ٭
ماجد دهمان عواد دهمان البرازي 72.63 ٭
ماجد عوض فالح عوض املطيري 85.19 ٭
مبارك خالد مبارك سعد الزعبي 76.02 ٭
مبارك مشعل منور ساطي العارضي 71.84 ٭
محمد بريسم حجاب بريسم احلميدي 80.39 ٭
محمد حمد محمد حمد املطيري 74.1 ٭
محمد دحيم كفيدان مجلي املطيري 88.94 ٭
محمد شويفي مناع ماضي شافي 75.2 ٭
محمد عوض فهد عويض املطيري 86.99 ٭
محمد غنام الفي سماح املطيري 90.14 ٭
مسيفر مثيب مرزوق شري العبدلي 75.04 ٭
مشعل ردن صالح مهزع الديحاني 89.5 ٭
ناصر خالد ناصر مهنا العنزي 77.29 ٭

ناصر محم���د ناصر فلحان ناص���ر العتيبي   ٭
63.27

هاشم صالح عبداهلل حسني الزقاح 86.39 ٭
وليد خالد عادل العنزي 68.72 ٭

لبيد بن الربيعة الثانوية للبنين 
احمد سلمان مبارك مجاوب الرشيدي 82.89 ٭
احمد سليمان مراد محمد البلوشي 87.09 ٭
احمد علي احمد علي جمعه 74.75 ٭
باتل خالد باتل فالح الرشيدي 86.2 ٭
باسل محمد غازي سميليل املطيري 77.34 ٭

بدر عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن   ٭
76.06

جاس���م غريب علي حس���ن غريب محمد علي   ٭
92.52

ج���راح عب���داهلل عبدالواحد خلي���ل ابراهيم   ٭
عبداجلبار الفيلكاوي 75.8

جمعان محمد سعد عبداهلل اجلمعان 75.41 ٭
حس���ني عبدالرحمن حسني س���لمان الشمري   ٭

72.93
حمود حمدان حمود حمدان اخلالدي 67.63 ٭
خالد تركي عبداهلل متعب النويهض 73.04 ٭
سعود خالد موسي علي محمد 70.26 ٭
صالح نايف صالح منشد العدواني 83.57 ٭
طالل بدر ياسني جمعه الفودري 86.98 ٭

ط���الل عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الكندري   ٭
95.72

عبدالرحمن عبداهلل اسماعيل درويش إسحاق   ٭
85.53

عبدالرحم���ن على صن���ت دغيمان الغضوري   ٭
69.63

عبدالعزيز احمد اسماعيل اسحق 72.74 ٭
عبدالعزي���ز خالد خضير س���عدون املطيري   ٭

86.27
عبدالعزيز فهد الفي كميخ املطيري 74.06 ٭

عبدالعزيز مطلق عبدالعزيز مطلق األبراهيم   ٭
73.56

عبداهلل عبدالعزيز عوض الرشيدي 64.26 ٭
عب���داهلل عبي���د عبالرحمن عبيد الش���ريف   ٭

70.42
عذبي فهد فخري علي الرشيدي 65.72 ٭
علي عبداهلل علي عبدالعالي املطيري 66.52 ٭
علي عصام محمد مال عباس البلوشي 75.28 ٭
عيسى احمد عبداهلل عاشور املصيليخ 80.25 ٭
فهد شافي بجاد سلطان العجمي 78.23 ٭

فهد عبدالرزاق عبداحملس���ن س���ليمان السبع   ٭
69.39

فهيد عائد شريد عايد املطيري 62.07 ٭
فيصل خالد عبداهلل خالد الديحاني 70.53 ٭

فيص���ل محمد عبداهلل عبدالهادي الرش���يدي   ٭
74.78

محمد بدر يوسف محمود احلنيف 82.03 ٭
محمد خالد عبداهلل علي القبندي 82.56 ٭
محمد عبداهلل محمد راشد املطيري 64.07 ٭
محمد يوسف عبداهلل ابراهيم اخلليفي 85.48 ٭
مشاري رشيد فهيد مهدي الرشيدي 67.11 ٭
ناصر منصور ناصر مناور احلربي 74.26 ٭

مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات 
فاطمه ثاري سعود ثاني الرشيدي 70.81 ٭
منتهى هجيج حمود العنزي 71.31 ٭

مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنين 
عالء الدين محمد ابو الوفا احمد 71.18 ٭

مرشد سعد البذال الثانوية للبنين 
أحمد خالد احمد على مندي 75.57 ٭
أحمد طالب على حسني الشولي 70.42 ٭

أحم���د عبدالرحمن احم���د عبدالرحمن مبارك   ٭
66.8

أحمد محسن بخيت مطلق الرشيدي 73.71 ٭
أحمد محمد حسني سطم العنزى 72.39 ٭
أحمد محمود عبدالباري 85.04 ٭
بدر ناصر متعب جمعان اخلرينج 66.46 ٭
جاسم راضي جاسم محمد الساعي 64.9 ٭
جاسم عاشور جاسم غلوم الهندياني 68.28 ٭
جعفر صادق محمد عباس غلوم 68.74 ٭
جمال جوده هالل كوزان الشمرى 81.38 ٭
حمد عبداهلل حمود جعيالن الفضلى 72.38 ٭

حمود ضي���ف اهلل محمد الفني���س املطيري   ٭
84.28

رداد فالح مشعان علي املطيري 81.5 ٭
سعد حسني س���عد منشان حس���ن النمشان   ٭

83.45
سعود عبدالعزيز على فهد الدويله 79.21 ٭
سعود عبداهلل سعود مرضي املطيري 66.86 ٭

س���لمان بدر س���ليمان عبدالرحمن اجلار اهلل   ٭
86.71

صالح محمد صالح محمد سليطني 68.07 ٭
صباح دخيل صباح دخيل العدواني 69.4 ٭

عبدالرحمن فيص���ل عويض عوض الديحاني   ٭
77.25

عبدالرحم���ن محمد عبدالل���ة محمد الديحانى   ٭
75.16

عبدالعزيز باقر محمد احمد اسفنديار 67.73 ٭
عبدالعزيز عبدالهادى س���عد هادى الرشيدى   ٭

65.62
عبداهلل حمد عبداهلل ملفى املطيرى 71.92 ٭

عب���داهلل خالد قاط���ع كثير فارس الش���مرى   ٭
78.08

عبداهلل مالك ابراهيم محمد العوض 73.15 ٭
علي محمد صالح مهدي الرشيدي 79.89 ٭
عيد عبداهلل عيد سمري عبداهلل 80.78 ٭
فالح خلف فالح خصيوي العتيبي 77.94 ٭
فهد بندر عوض ضاحى مطر 77.22 ٭
فهد متعب محمد فهد البطي 75.59 ٭
فواز سالم خلف عبيد العنزى 89.65 ٭
فيصل احمد سعود باجي سعيد 67.83 ٭
فيصل طالل محمد صنيهيت املطيري 67.68 ٭
ماجد عوض غازي عوض املطيري 74.45 ٭
محمد احمد محمد يوسف شبكوه 75.17 ٭
محمد بخيت سليمان مناع الرشيدى 71.45 ٭
محمد سالم حمود عبداهلل احلوميان 78.2 ٭

محمد سعد ناصر مبخوت الشكري الدوسري   ٭
69.62

محمد سعدي مطلق ظاهر الشمري 75.4 ٭
محمد علي مصلح عبداهلل الرشيدى 69.46 ٭
محمد فارس جاسر فرحان العدواني 71.69 ٭
محمد فالح حوفان دخنان الرشيدي 86.52 ٭

محم���د محارب غمي���ض مح���ارب الديحاني   ٭
75.33

محمد مرزوق محمد هادى الراجحى 79.83 ٭
مشعل مزيد علي رشدان الصانع 81.2 ٭
ناصر بدر محمد حسن 87.73 ٭
ناصر محمد ناصر محمد شبيب 80.57 ٭
يوسف ساير محمد معيتش املطيري 65.55 ٭
يوسف سعيد صقر عيد املخاجني 76.68 ٭

مركز الرابية الثانوي نساء 
ابرار كمال كامل اكباريه 69.59 ٭
افراح مطلق مزيد الرشيدي 65.73 ٭
االء حسام عطيه اجلندي 70.39 ٭
اجلوهره عبد اهلل صالح الهمالن 69.77 ٭
امل جنر رزقان زيد املطيري 68.21 ٭
امينه فهد دعسان مرزوق 79.01 ٭

تينه غضبان فياض الشمري 63.84 ٭
جميله محمد مثيب املطيري 72.12 ٭
جنان وليد احمد الضاعن 69.04 ٭
رمي فريح سالمه 81.87 ٭
رمي ماجد محمد الذيب 90.7 ٭
زينب كاظم سجادي 71.99 ٭
ساره دعيج خليفه سويدان 77.85 ٭
عائشة صالح سيف املطيري 69.89 ٭
عهود فاضل كامل حشر الشمري 73.55 ٭
فاطمه داود سلمان العريعر 75.02 ٭
فاطمه محمد ثامر العجمي 70.9 ٭
فاطمه مصطفى محمد علي 68.1 ٭
مرمي عطيه ابراهيم الناطور 73.41 ٭
معالي مطلق محمد املطيري 71.96 ٭
منيره حمود محمد املطيري 71.19 ٭
مهديه علي يوسف طافش 74.11 ٭
مي محمد حامد سليم احلناط 67.58 ٭
مي وليد خالد خليل 77.61 ٭
همالء حمد سالم العجمى 76.43 ٭

مركز الصباح الثانوي رجال 
اسمير عقيل بدر صقية اخلالدى 76.62 ٭
جاسم محمد عواد عودة العنزى 74.33 ٭
حمد سالم حمد بنيان 72.15 ٭
خالد خشمان مرزوق طويق 78.72 ٭

خالد س���عد جبر ح���زام العريف���ي الظفيرى   ٭
65.43

خالد محمد ربيع رجا املطيرى 72.06 ٭
خليفة شمخى جبر العنزى 64.87 ٭
سعد عوض صالح عيد الرشيدى 65.36 ٭

س���ليمان حمد س���ليمان عقلة العمر العنزى   ٭
70.82

عبد الرزاق عقلة عودة ملوح اخلالدى 86.82 ٭
عبد العزيز عامر جبر حزام العريفي الظفيرى   ٭

66.68
عب���د العزيز مخلد س���لطان عري���ج املطيرى   ٭

70.6
عطا اهلل جابر حسون هداد العنزى 72.65 ٭
عيد جديع عناد عرنان العنزي 71.27 ٭

عيس���ى عوي���ض عايض ع���وض املضيبرى   ٭
73.14

ماجد مطلق عبد اهلل فالح 74.5 ٭
محمد عايد بن ناصر بن صعرور الرش���يدى   ٭

65.68
محمد عايد محمد صالح العنزى 68.85 ٭
مفلح ظاهر فرحان غضبان الفضلى 77.17 ٭
ناصر صويان دغيم الرشيدي 67.1 ٭
نصار بداح طماح هاضل املطيرى 73.8 ٭
نهار عايد نهار اخلالدي 69.22 ٭
يوسف بدر شرهان دخيل 72.92 ٭

مركز جليب الشيوخ ثانوي بنين 
ثابت سالمة خليفة 77.88 ٭
جاسم محمد ناصر اللهيدى 80.95 ٭
جراح فرحان محمد صغير الزعبى 64.91 ٭
طالل راضى عبد اهلل مطر 73.31 ٭
طالل طعمة صالح العنزى 69.57 ٭
عايد سعد بخيت امليموني 71.04 ٭
عباس ساير جابر مهنا 82.06 ٭
عبد العزيز سعود عبد اهلل احملمد 68.63 ٭
عبد اهلل اياد جبار على 78.44 ٭

عبد اهلل عبد الرحمن عبد اهلل محمد الكندرى   ٭
73.81

عقاب عباس صالح العتيبى 66.8 ٭
على حسني مسمار صلبى اجلدعى 71.71 ٭
على مهدى صالح احمد 80.64 ٭
عماد كرمي مسير عكاش جنديل 78.11 ٭
عيسى ثواب زياد املطيري 69.37 ٭
فؤاد عبد الرحيم حسني تقي 74.82 ٭
فارس نزال عواد خلف 76.27 ٭
فواز عبد اهلل محسن الظفيرى 80.77 ٭
محمد احمد حبتور 67.8 ٭
محمد بردان عبد اهلل سليمان العنزى 84.31 ٭
محمد جواد بدوى عبيد 81.13 ٭
محمد خلف منشد ذعذاع 83.43 ٭
مشعل بدر محمد املطيري 63.65 ٭
منصور فالح محمد ناصر 76.52 ٭
مهنا زيد مهنا العدوانى 78.87 ٭
ناصر مثنى مشعان ثانى 75.92 ٭
وليد احمد محمد خليل 77.77 ٭

مركز حواء بنت يزيد الثانوي نساء 
أمل عبد اهلل ضاحى حمد العنزى 79.16 ٭
إسراء عبد العزيز عذبى الداغر 82.11 ٭
افراح فالح حمود عبد اهلل املطيرى 78 ٭
بدور جديع فارس املطيرى 71.56 ٭
تهانى نواف مرزوق عوض هادى 71.52 ٭

حصه عبد الرحي���م عبد الرحمن بن طيب بن   ٭
علي الظهوري 86.64

دانه انقيص هادى انقيص الرشيدى 70.15 ٭
دالل حمود سلطان عريج 66.02 ٭
دالل محمد نهار دخني 81.4 ٭
ساره جمال عوض عيد الدويخ 74.16 ٭
ساره فهد سعود حجاب العجمى 76.67 ٭
عائشه خلف نايف مناحي 73.39 ٭
عذارى فالح شداد عايد 75.14 ٭
فاطمه فراج مطلق اجلدعى 70.61 ٭

فريال حم���ود جبر مقب���ل املرعضى الرويلى   ٭
76.73

فهده جديع عناد عدنان 80.19 ٭
فيحاء عبداهلل مزيد املطيرى 76.58 ٭
لطيفه على محمد الكندرى 76.36 ٭
ليلي يوسف هالل نايف الشمرى 76.79 ٭
مرمي مهدي صالح مهدي 68.69 ٭

مس���توره س���هيل محمد نهار خضر املطيرى   ٭
69.71

مها حسني اقا بزرك كاويانى 83.63 ٭
مها عزيز شالح املطيرى 66.47 ٭
مها محمد مبارك اجلبيرى 64.42 ٭

ناديه فياض مخلف معيدي السبيعى العنزى   ٭
58.93

هبه قادر لفته عبد الكرمي القحامى 74.39 ٭
وداد مزهر خلف حضيرى الشمرى 91.3 ٭

مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال 
أحمد سعيد عواد محمد الرشيدي 75.98 ٭
أحمد شباب محمد البطاح 78.93 ٭
أحمد منذر عبد الرحمن عثمان 75.8 ٭
أحمد نايف خليل دحبور 78.05 ٭
بدر ناصر عبد اهلل املرشاد 75.82 ٭
براك بيان مناور الراجحي 75.71 ٭
تركي بيان مناور الراجحي 78.48 ٭
خالد زيد فضل اهلل غامن 82.39 ٭
خالد وليد عبد الرحمن عثمان 75.95 ٭
خليل جواد خليل سليم عاليه 82.4 ٭
رشيد جديع رشيد جديع الوشيتان 73 ٭
سالم وليد سالم الهويدى 73.2 ٭
سعيد حسن عبد اللطيف أحمد 81.53 ٭
عادل سعد فراج املرشاد 76.42 ٭
عادل محمود عبد الرزاق املصري 82.81 ٭
عادل ناطق عبد 61.09 ٭

عبد الرحم���ن حمد رمضان الراش���د العنزي   ٭
69.21

عبد العزيز إبراهيم مبارك سعد 78.31 ٭
عبد العزيز جابر جمعه عواد 76.87 ٭
عبد العزيز حمد رمضان الراشد العنزي 79 ٭
عبد اهلل خالد عبد اللطيف علي 69.73 ٭
عبد اهلل فالح ناصر الرشيدي 73.73 ٭

عبد اهلل يوس���ف إبراهيم س���لطان الش���هاب   ٭
70.53

عثمان حامد مصطفى محمد 83.64 ٭
عيس���ى صالح الدين جاس���م محمد الشهاب   ٭

78.61
غامن جمعه نوار عبد الوهاب 87.09 ٭
فالح سلطان فالح املنير السبيعي 71.46 ٭
فهد محمد عبد اهلل محمد القرني 83.41 ٭
فهد مصلح الدين عبد اهلل الرفاعي 83.44 ٭
فيصل إبراهيم مزعل حسن 72.83 ٭
مبارك محمد مبارك ادغيمان اخلشاب 75.53 ٭

محمد ع���ادل حمد عب���د اللطي���ف الرمضان   ٭
68.26

محمد فاضل عباس عبد الرحمن 70.11 ٭
محمد متعب محمد البطي 77.65 ٭
محمد مزيد مرزوق العامر 82.59 ٭

محمود أحمد مرسي الشيخ قاسم 65.07 ٭
مرزوق مطلق مزيد اجلويدان 71.3 ٭
مشاري حسن شرشاب حسني 85.42 ٭
ناصر مصلع الدين عبد اهلل الرفاعي 81.91 ٭
نايف مطلق ماطر البغيلي الرشيدي 68.83 ٭
هيثم شعبان عبد القادر أبوفزع 68.63 ٭
وسام موسى أبو زعالن 78.3 ٭
وليد خليل إبراهيم عبد الرحمن 73.55 ٭
يوسف محمد فاضل حسني 70.35 ٭

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعليمية 

االحمدي الثانوية للبنين 
أحمد مبارك مغيران جاسي املطيري 75.18 ٭
أحمد محمد محمود أحمد 80.34 ٭
احمد حبيب عبدالرزاق حيدر احمد 74.38 ٭
حسن مطر كنعان شرهان محمد 88.64 ٭
حسني عبداهلل عبدالسيد سالم 66.49 ٭
حمد محمد صالح املري 69.22 ٭
حمد نشمي سعيد أسود سالمة 82.09 ٭
خالد ناصر جهز راشد العتيبي 74.09 ٭
سيف عبداحلميد صالح سبيل العازمي 75.15 ٭
سيف مبرك سيف مبارك العازمي 74.74 ٭
ضاري خالد بشير الشمري 67.05 ٭
ظافر عجب ضافر شريان الدوسري 88.9 ٭

عبد الرحمن مبارك عب���د اهلل ربيح العجمي   ٭
87.77

عبد العزيز حمد مبارك محمد الدسمه 81.58 ٭
عبد العزيز منصور جعفر محمد تقي 69.92 ٭
عبد اهلل أحمد عيسى سالم الراشد 69.35 ٭
عبد اهلل راشد منور دواس املطيري 70.08 ٭
عبد اهلل فارس مدعث ذيبان املدعث 77.16 ٭
عبد اهلل الفي عبد اهلل النومس 72.58 ٭
عبد اهلل محمد عبد اهلل قنبر صفر 73.88 ٭

علي جم���ال منص���ور عبد الرس���ول املطوع   ٭
65.05

فهد سعد عبداهلل سعد العازمي 71.8 ٭
فهد عبد اهلل محمد حمد العجمي 76.69 ٭
ناصر عبد اهلل حسني فوالذ حسني 73.89 ٭
ناصر محمد برغش موازي الشمري 67.35 ٭
هادي علي عبد الهادي مسفر مهدي 76.37 ٭

 ٭ 

الرتقة الثانوية للبنات 
أنوار مداد ناصر عبداهلل 84.8 ٭
ابرار مطلق محمد مطلق العتيبى 80.12 ٭

اسراء حس���ني عبداحلليم حسني حجى حسن   ٭
69.65

احل���وراء نبيل حبي���ب عبدالرض���ا املوءمن   ٭
86.42

بشاير محسن محمد ناجع العجمى 86.58 ٭
تهانى حمد معيض س���رور راج���ح العتيبي   ٭

82.49
حوراء حمد على حسني احمد بوحمد 80.57 ٭
خلود جميل خالد فالح احلجيالن 73.3 ٭
دانه سعود سعد ناصر العازمى 62.52 ٭
ساره محمد ناجى راشد العازمى 87.62 ٭
ساره منصور فهيد مسلم العجمى 82.88 ٭

س���ميه س���الم عبداللطيف عبدالرحمن محمد   ٭
71.02

ش���هد عبدالرحيم مب���ارك عبدالرحمن مبارك   ٭
84.98

شيخه صالح سالم فرج مديد 77.13 ٭
عائشه حسني حمود مفضى الشمرى 86.22 ٭
عائشه خالد حسني جاسم بندر 76.59 ٭
عائشه مساعد مدعج عواض الشالحى 71.6 ٭

عائش���ه هادي محمد عيد حش���اش العازمي   ٭
81.11

عتاري فالح ذيب فالح الهاجرى 65.59 ٭
غدير فيصل خليفه فالح الصواغ 79.38 ٭
فاطمه محمد مبارك حسن القحطانى 78.14 ٭
فرح سيف محمد مطلق العتيبى 82.38 ٭
كاميليا خالد فهيد فهد الشغبان 76.57 ٭
مرمي عيسى حسن غضبان احمد 69.32 ٭
منيره خالد بخيت ثوينى السعيد 76.23 ٭
مها راشد عوض بداح الهاجرى 78.29 ٭
مها ناصر محسن هالل العتيبى 83.13 ٭
مى مسلم بريك كويخ العازمى 67.88 ٭
جند اهليل عوض فراج احلربى 67.84 ٭
جنيبه ابراهيم على احمد القابندى 81.98 ٭
ندى احمد عبداهلل محمد احمد 94.44 ٭
نوره عبداهلل جعيثن مدعث العبداهلل 78.45 ٭
نوره عبداهلل مهدى عبداهلل العجمى 68.68 ٭
هند مبارك مسفر ناصر العجمى 84.63 ٭

الرقة الثانوية للبنات 
ابرار أنور عمر سيد يعقوب الرفاعي 81.97 ٭
ابرار مرزوق ادليم مرزوق العازمي 79.39 ٭
اروى أحمد نومان الزهاميل 70.55 ٭
االء ثامر موسى حسني الشمري 76.57 ٭
االء عايض صليبيخ هذاب السويلمي 86.29 ٭
اماني خالد خليف شذاح العنزي 75.9 ٭
اماني راشد جفني الفضلي 73.45 ٭
امل خالد بدر زعالن اخلضر 82.22 ٭
اميرة الفي عبدالرحمن مطلق العتيبي 81.23 ٭
اميان ماجد مرزوق عيد السالم 65.3 ٭
بدرية دهيم عوض محمد الرشيدى 70.48 ٭
بدريه دغمي دابي جازي املطيري 74.4 ٭
بشاير عبداللطيف محمد جاسم املهدى 74.92 ٭

تس���نيم محمد عباس عب���داهلل طالب بخش   ٭
73.14

تهاني فرحان ساري عدالن العنزي 94.63 ٭
جواهر فهيد ناصر سالم العجمى 71.57 ٭
حصه عبداهلل هادى شعوى املطيرى 74.91 ٭

خديجه عبدالرحمن يوسف ابراهيم الصورى   ٭
92.98

رشا فرج جدعان فرج الراجحي 84.94 ٭
رغد جابر عجيمي شمخي العتيبي 77.62 ٭
روان امني ياقوت الفبروز ساملني 81.13 ٭
ساره حجاب عبداهلل حجاب السبيعى 81.88 ٭
ساره راشد خالد جعيالن العويهان 79.35 ٭
ساره على حمود على الشمرى 72.72 ٭
ساره ناصر فهيد حسن العجمي 69.23 ٭
سلمى محمد عيد مرشد العازمى 85.24 ٭
شروق جابر عبداهلل حامد العبدلى 85.97 ٭
شقحه سعد مفرح زمانان العجمى 69.8 ٭
شهد عامر باهج عوض النومس 87.27 ٭
شوق بعثان طامى ردام حديد 71.98 ٭
شوق سليمان داود عبد اهلل طالل 69.6 ٭
عبير فاضل عايد عاشور الفضلى 90.79 ٭
عذاري سعد محمد سعد العجمي 93.63 ٭
عزيزة محمد خليفة حسني علي 77.62 ٭
عنود جندل مناحي فالح العازمي 72.46 ٭
عهود نايف محمد فهاد ابوحماده 74.67 ٭
غاليه ناصر فهد ناصراخلنني العجمى 68.16 ٭
فاطمه ناصر محمد قربان علي 68.99 ٭
مرمي نهار طعمه كرمي كساب 85.01 ٭
منال راشد دومان عوض املطيرى 90.69 ٭
منى علي عياش راضي السبيعي 87.29 ٭
مها عبداهلل راشد هادى العجمى 82.08 ٭
مي فالح سعد محمد اخلالدي 73.92 ٭
نرجس عادل احمد عبداهلل امليرزا 90.69 ٭
نوره عبداهلل زايد العجمي 91.04 ٭
نوره نقا ناجى حمود الشعالنى 68.54 ٭
نوف قبالن على شلهوب العازمى 78.55 ٭
نوف هادي سالم هادى العازمى 73.91 ٭
هال سعود دغش منوخ بجاد 88.52 ٭
هنادي عايض محمد عبداهلل العجمى 86.82 ٭
هنادي محمد شبيب حمود العازمى 77.69 ٭
هنوف محمد حمد محمد الهاجرى 86.07 ٭
وضحه الفى مبارك مهنا العازمى 78.31 ٭

 ٭ 

الصباحية الثانوية للبنات 
ابتسام فالح عبداهلل سعود احملجان 86.73 ٭
اسماء عبداهلل ثامر مذيب العتيبي 93.42 ٭

اش���واق صنيتان ش���ليويح مجحم محس���ن   ٭
90.73

العنود سليمان صالح صاير الشمري 79 ٭
امجاد حسني مسعود مانع ال سلمان القحطانى   ٭

79.22
انتصار سالم محمد سالم املرى 62.32 ٭
انوار مسرح عماش صحن املطيري 84.67 ٭

اميان فجرى نصار فجري العازمى 95.62 ٭
اميان مظعون مفرج قبالن الدملانى 82.12 ٭
حنان محمد عبدالرحمن محمد محمود 82.9 ٭
خوله سالم علي مسعود العازمي 86.48 ٭
رحمه راشد سعيد باعباد 80.33 ٭
ساره على فرحان خلف الشمرى 75.08 ٭
ساره فالح محمد سمدان العجمى 75.11 ٭
ساميه محمد سعيد محمود 72.24 ٭
سميه عوض صليبى درمييح املطيرى 91.44 ٭

ش���موخ عبدالعزي���ز عباس صايل ش���ويب   ٭
68.69

عائشه سلطان مبارك مغيطني العتيبي 94.12 ٭
عهود فهد عيد ناصر العتيبى 81.65 ٭
فاطمه دواس باتل عايض الرشيدى 81.56 ٭
مرام عبداخلالق عبداللطيف فرج 76.57 ٭
مرزوقه مناحى صالح سالم العازمى 70.78 ٭
مرمي شافى عبد اهلل شفاكه الشمرى 90.97 ٭
مالك علي محمد شليويح العجمي 73.24 ٭
منى محمود عبدى محمد 96.86 ٭
منيره مسعود محمد فهاد الهاجرى 94.21 ٭
مها حمد مرزوق محمد سلطان 72.54 ٭
مى ناصر عبد اهلل احلداري املطيري 85.01 ٭
نورالهدى سالم مالح عويد شريف 96.06 ٭
نوره احمد زايد عوده الضفيري 80.74 ٭

ن���وره ماجد محمد ماجد حس���ن الس���بيعي   ٭
62.37

نوره مسعود راشد شعيل الهاجرى 92.29 ٭
نوره هايف سلطان هايف السفرانى 81.25 ٭
نوف منيف غازي ناصر العتيبي 76.17 ٭
هاجر فايد فؤاد تركي الرشيدى 83.57 ٭
هاجر فرحان فريح نافع الرشيدى 67.48 ٭
هنادى ماجد محمد حسني املطيرى 96.97 ٭
وضحه مبارك ناصر مبارك الهاجري 67.86 ٭

 ٭ 

الصباحية الثانوية للبنين 
تركى محمد عوض محمد العجمى 68.17 ٭
تركي خلف زيدان هرسان الرشيدي 76.71 ٭
حمد صالح سالم محسن العجمي 76.32 ٭
خالد محمد عوض معيض الرشيدي 77.93 ٭
راجح عبداهلل راجح حميدي الهاجري 79.68 ٭
سالم علي عقاب سعيد الشمري 71.79 ٭
سعد عايض سعد عايض الدوسري 77.43 ٭
سيف عوض مهدي عوض الشمري 91.73 ٭
صالح محمد مبارك فراج العازمي 70.19 ٭
عادل سريسح سرحان خلف الشمري 76.31 ٭

عبد الرحمن ابراهيم مس���يفر هملول العتيبي   ٭
77.49

عبد الرحمن حنيف ض���اوي عايض العتيبي   ٭
75.65

عبد الرحمن عبدالرزاق محمد علي 81.04 ٭
عب���د الرحمن على عبد اله���ادى عبد اللطيف   ٭

سعد 73.27
عبد العزيز محمد مش���عاب محم���د العجمى   ٭

74.39
عبد العزي���ز منصور احم���د منصور األحمد   ٭

75.52
عبد اهلل س���عود عب���داهلل مطل���ق العجمي   ٭

74.04
عبد اهلل غصن فهد غصن العجمي 84.13 ٭
عبد اهلل مانع حنش مانع العجمي 78.29 ٭
عبد اهلل محمد علي ضويان العتيبي 71.94 ٭
عبد اهلل جنم عبداهلل محمد الفارسي 80.18 ٭
على ناصر سالم شليويح العجمى 76.03 ٭
فارس خيراهلل مهدي عوض الشمري 67.84 ٭
فارس محمد عبد اهلل محمد الفارسي 70.58 ٭
فهد حمد صالح جابر املري 84.83 ٭
مبارك عبداهلل مبارك محمد العجمي 69.09 ٭
محمد احمد رومي عواد الفضلي 73.76 ٭
محمد حسن عبداهلل حسن العتيبي 72.09 ٭
محمد صالح مران رجيبان احلربى 80.41 ٭

محم���د فهد محمد مش���عان اخلش���م املطيري   ٭
75.91

ناصر مسعود محمد سعد املري 81.13 ٭
نواف فهد عياد حواس الشمري 79.07 ٭

الظهر الثانوية للبنين 
احمد ابراهيم عبد الصمد يوسف نقى 94.42 ٭
حمد فالح حمد براك العازمى 72.74 ٭
حمد مبارك حمد حسني العجمي 68.6 ٭
حمد مسفر سعود حمد العجمى 81.31 ٭
صالح حامد عيسي احمد الصفي 67.18 ٭

طالل طلق مبارك س���يف بصي���رات العازمي   ٭
66.85

عادل حمود شجاع غازي العتيبي 67.16 ٭
عبد العزيز حمود محمد العجمي 78.4 ٭
عبد اهلل عجاب مفرح قبالن الدملاني 70.67 ٭
عبد اهلل على طه عبد اهلل على 75.59 ٭
على زمان عبداهلل امليرزا 76.31 ٭
فهد فالح فهد فالح املطيرى 68.64 ٭
مانع شقير محمد حمد العجمي 68.99 ٭
محمد خالد منيف بن جدعان منيف 76.71 ٭
محمد عبد اهلل ما زن عذاب العتيبى 70.93 ٭

ملح���ان عبداحملس���ن عبداهلل عل���ي العجمي   ٭
70.83

منصو ر نا صر فهد سعود الد وسرى 75.96 ٭
يحيى محمد حمد عايد الرشيدى 60.17 ٭

الفحيحيل الثانوية للبنات 
أب���رار ميزر كنعان ظاهر الربيعيه الش���مري   ٭

80.26
ارام فيصل محمد مبارك اخلضير 94.57 ٭
اسماء بداح سعد بداح الهاجرى 89.91 ٭

اس���ماء س���لمان محمد عبد احملس���ن فرحان   ٭
86.09

اسماء شارع فهد شارع العجمى 94.86 ٭
اجلوهره متعب مطيع شديد احلربى 96.16 ٭
الطاف طالل راشد حمد الزوير 79.89 ٭

العنود س���الم راجح س���عد راج���ح عصفور   ٭
الهاجرى 89.67

امل سعود هزاع فرج املطيرى 75.02 ٭
بدريه باسل جاسم سلطان الدبوس 89.48 ٭
تغريد عماد على مصطفى على 70.29 ٭
جميله شبيب محمد شلوان الهاجرى 66.1 ٭
حصه فايز سعود فايز الدبوس 87.61 ٭

حصه فيصل معض���د زنيفراحلويله العجمى   ٭
92.46

حنان احمد مرجى محمد املطيرى 71.93 ٭
حنان دغيم بركات مقذل الديحانى 94.61 ٭

دانه ابراهيم بن عبداجلليل صالح الصندوق   ٭
89.8

دالل سالم محمد حسني عذاب 82.83 ٭
روان خلف نافع حمدان العدوانى 75.9 ٭
رميا خالد عيد محمد املنيف 78.06 ٭
ساره ابراهيم عبداهلل مهلى الرويلى 78.53 ٭
ساره حمد حمدان صقر العدوانى 80.91 ٭
ساره سعد حوفان راشد الهاجرى 84.01 ٭
سلمى عبدالعزيز محمد عبداهلل حسن 83.94 ٭
شهد منادى على لهيميد الفليج 93.51 ٭
شوق عذبى حميدى مطلق العدوانى 73.36 ٭
شوق فهد ضيف اهلل عبداهلل العتيبى 73.98 ٭
شيخه ناصر سعد سعود الهاجرى 76.43 ٭
شيماء عبداهلل سالم احمد الشطى 87.26 ٭

شيماء وليد سالم ابراهيم عبداهلل املنصوري   ٭
80.18

ضحى حسني شداد حسني الفضلى 74.87 ٭
ضياء عبداهلل حمد جدعان بداح 80.35 ٭
عائشه جبر عبالن محمد الدوسرى 86.59 ٭
عبير عبيد زويد مبلش املطيرى 70.81 ٭
عبير ملفى دحيالن رجيبان احلربى 68.31 ٭
عهد سلطان سارى زايد العتيبى 74.44 ٭
غدير عماد على مصطفى علي 79.8 ٭
فاطمه بدر عجيل عبداهلل العجيل 94.55 ٭
فاطمه عبداهلل عدس حسني العجمى 83.72 ٭
فجر خالد اسماعيل سليمان الصالح 78.54 ٭
لولوه سمير مطلق غافل العنزى 73.51 ٭
مراحب حسني مطر راضى العنزى 84.71 ٭
مراحب فرح عبداهلل محمد العتيبى 88.72 ٭
مرمي خليفه محمد سلمان الغامن 87.18 ٭
منى سعد حمد هادى الزوير 94.04 ٭
منيره سعد عبداهلل محمد العمر 86.15 ٭
ناديه عبداهلل احمد حميد العنزى 94.31 ٭
نوره راشد سعد طينان الهاجرى 65.91 ٭

هال يوس���ف ضوي���ان غامن ف���ارس العتيبى   ٭
94.41

هيا عيد ناصر محمد البداح 75.21 ٭
هيا مسفر سعد سعود الهاجرى 76.61 ٭
وضحه صالح ضاحى مبارك الفضلى 96.7 ٭
وفاء سعود بن طائع حمد الرشيدى 80.98 ٭

القرطبي الثانوية للبنين 
ابراهيم نابي الهيلم نادي العنزي 66.75 ٭
بدر عبدالرزاق جليدان عبيد الفضلي 65.42 ٭
جراح ضاحي شديد سلمان الهندال 68.78 ٭
حمد سالم عايش الرشيدي 66.72 ٭
حمد سعود على منصور الهاجري 78.16 ٭
حمد علي عبدالهادي بداح العجمي 73.54 ٭
حمد مطر عباس خلف العنزي 63.54 ٭
حمد نايف جاسم مشرف الشمري 60.83 ٭
خالد حجي فالح عبداهلل العازمي 72.86 ٭
خالد شبيب فهران راجح العتيبي 80.07 ٭
خالد محمد خالد حمود املطيري 79.29 ٭
خالد مطلق راشد ناصر العازمي 68.82 ٭

س���لطان عبدالرحمن طامى بيان الرش���يدي   ٭
67.2

سلطان غازي سلطان غازي العتيبي 79.7 ٭
عالي سفاح جليدان عبيد الفضلي 74.02 ٭
عايض فهد عايض محمد العجمي 63.54 ٭
عبدالرحمن هالل خشان حمد العنزي 72.01 ٭
عبدالعزيز عايد هتالن طرمي العازمي 67.37 ٭

عبدالعزي���ز محمد عب���داهلل راش���د العنزي   ٭
66.96

عبدالعزيز هالل خشان حمد العنزي 76.01 ٭
عمر مسلط شبيب الزعبي 70.13 ٭
فهد سعد محمد فهد العجمي 69.26 ٭
فهد محمد ماجد حسن السبيعي 71.47 ٭
فواز احمد هالل بخيت العجمي 75.62 ٭
فواز حميد مريزيق شرى الرشيدي 79.62 ٭
فيصل عوض مرزوق العازمي 73.03 ٭
فيصل هباس دحيم حسن العتيبي 68.69 ٭
محمد متعب فرحان محمد الديحاني 61.64 ٭
يوسف طالل يوسف عراك الشمري 70.07 ٭

الكندي الثانوية للبنين 
احمد نشأت محمد الششتاوي رواش 98.67 ٭
انور احمد حباب سندى الرشيدى 69.83 ٭
جابر علي محمد سعران الدماك 62.22 ٭
جميل امحيسن ياسر مانع العنزي 67 ٭
حمد صالح حمد عساف العنزي 71.51 ٭
حمد محمد حمد حمد الهاشمي 72.78 ٭
حمد مشاري فالح سيف النويعم 79.45 ٭

خال���د عبداللطي���ف عايض س���رور العتيبي   ٭
77.97

سعد محمد سعد مرسل العجمي 91.88 ٭
سعد مطر دخيل العنزى 75.94 ٭
سلمان محمد عيد جدعان العازمي 69.1 ٭
شريف عبداحلميد البيلي حشيش 99.34 ٭
صالح محمد ابشر محمد 91.53 ٭
عبدالرحمن خلف غياض العنزي 95.22 ٭

عبدالرحمن عبداللة خليف س���ليمان العنزى   ٭
92.39

عبداهلل سيد كمال محمد مفتاح 97.78 ٭
عبداهلل صالح عايض صالح العجمي 61.18 ٭
عثمان محمد فهد الهاجري 82.92 ٭
علي جابر علي حسني زنكي 69.9 ٭
عمرو جمال عبداخلالق اجلمل 98.05 ٭
فهد عبداهلل حمود عبداهلل الهاجري 77.06 ٭
فهد علي عبداهلل فهاد املنير 71.43 ٭
فيصل خالد بندر هايف املطيرى 92.24 ٭
مانع مسعود محمد مسعود العجمي 85.05 ٭
محمد سعيد حمد سعيد الهاجرى 65.79 ٭
محمد عبداهلل محمد دخيل العويهان 70.55 ٭
محمد عسران رجب السيد احلاجري 98.96 ٭
محمد علي ردعان حبيب ماطر 71.11 ٭
محمد محمود حوضلة مدار 86.47 ٭
محمد ناصر منصور الباز شحاته 98.11 ٭
محمود فؤاد احمد التراس 98.16 ٭
مشعل فايز مقعد طريف العتيبى 68.78 ٭
مشعل متعب غازى نوار العتيبى 74.89 ٭
نزار عماد ابولطيف 96.45 ٭
نصار فالح سعد فالح االصفر 92.76 ٭
ياسني محمود عبداهلل جوري 71.96 ٭
يوسف فايز مقعد العتيبي 68.09 ٭

المنقف الثانوية للبنات 
آالء أسعد رمضان 78.17 ٭
آيه محمد عبدالسميع حسن 94.25 ٭
ابرار صادق محمد فرحان الكعبي 76.47 ٭
انوار علي فؤاد عبداحلسني حسن 80.42 ٭
انوار مشعل على الهاجري 91.11 ٭
اوضاح خالد عبداهلل خالد العجمي 77.13 ٭
اميان السعيد السعيد عبداحلي 96.65 ٭
بشاير مصلح محمد مسفر العجمي 86.08 ٭
بيبي حسني ابراهيم صالح اخلياط 73.81 ٭
حنان فهد عواد املياس 71.86 ٭
حوراء يوسف أحمد حسن عباس 91.66 ٭
دانه ابراهيم يوسف ابراهيم عبداهلل 72.39 ٭
دانه جابر على محمد الفارسى 92.49 ٭
دالل عبدالهادي عبدالنبي فزع الهندال 78.77 ٭
رانيا عامر محمد زهير اجلبان 74.84 ٭
رهام محمد حمدي عياش 86.36 ٭
روان عثمان مكاوي محمد منسي 96.55 ٭
روان هانى عبد غدنان الشمرى 66.09 ٭
سارة ابراهيم محمد الياس 95.77 ٭
ساره جمال عبدالعال 83.64 ٭
سعاد احمد عبداهلل ابراهيم التميمي 75.76 ٭
سفانه عبدالعزيز بكور ديب 91.83 ٭
سالم جمال محمد عارف 93.42 ٭
سمر هيثم صالح احللبي 95.98 ٭
شعاع مبارك عويش عطيه الرشيدى 71.19 ٭
شمس شكري عبداحلليم الشرقاوي 97.81 ٭

عائشة عبد احملس���ن عجيل عبداهلل العجيل   ٭
83.2

فاطمه الزهراء حسن سعيد رفعت 98.12 ٭
فاطمه عبداجلواد محمد ابراهيم 98.88 ٭
فاطمه محمد عبداهلل احمد الشمار 87.84 ٭
فاطمه منصور دمشق ملحم العجمي 84.31 ٭
فجر وليد خالد احمد سليمان 77.37 ٭
ملياء رياض محمد عواد 72.82 ٭
ليلى خالد شريف محمد اخلالدي 97.47 ٭
مرام مجدي محمد ياسني دراز 91.89 ٭
مرمي ابراهيم عبداهلل محمد عبدالكرمي 72.35 ٭
مرمي سالم مطلق سالم الرشيدي 82.42 ٭
مرمي سيف محمد سيف العازمي 80.52 ٭
مطره خالد ناصر الدوسري 83.53 ٭
منار محمود محمد سعداوي 99.32 ٭
مى عبداحلكيم على عبدالغنى 94.92 ٭
مياده محمد السيد سعيد 96.6 ٭
نوره عيد راشد حمد العنزى 88.59 ٭
نوف فهد مسعود دمشق العجمى 90.6 ٭
نيفني محمد ابراهيم اجلوهري بشير 97.86 ٭
هدى محمد حسني حاجيه حسني 86.36 ٭
هدير عبداحملسن محمد محمود 86.86 ٭

النصر الثانوية للبنين 
ابراهيم فالح جروان العازمي 79.5 ٭
ابراهيم مرزوق عواد حسن العازمي 85.91 ٭
احمد ناصر مجبل مهنا العازمي 73.11 ٭
بدر زيد الهاب سحم املطيري 75.63 ٭
جاسر عبد اهلل علي الصقر 66.78 ٭
خالد ثامر رضيمان ثامر الصواغ 67.04 ٭
خالد عوض فالح راعي الفحماء 83.26 ٭
خليفة محمد خليفة الشطي 89.28 ٭
سالم عبيد عبداهلل راجح العنزي 81.3 ٭
سعد فهد فهاد املقبول 77.13 ٭
سعود وهف شمروخ وهف املطيري 70.89 ٭
سلطان حامد عواد عايد الهطالني 76.6 ٭
سلمان عبداهلل محمد الفارسي 82.72 ٭
طالل نايف رويبح صايل الرشيدي 80.94 ٭
طالل يوسف حسن احمد الكندري 79.99 ٭

عب���د الرحمن عبداهلل م���رزوق حمد الغريب   ٭
90.12

عبد الرحمن فهد عبدالرحمن العجمي 89.88 ٭
عبد العزيز بندر منشر العصيمي 88.22 ٭
عبد العزيز سعران مزيد املطيري 77.33 ٭
عبد العزيز عيد مرزوق حمد الغريب 68.13 ٭
عبد اهلل نايف حسني العجمي 89.57 ٭
عثمان أحمد مبارك فالح امليع 83.74 ٭
علي سعود فراج ذياب اجلويسري 74.52 ٭

عمر خليل ابراهيم الغيث 78.39 ٭
فيصل عايض باني الهاجري 78.87 ٭
محمد جمعان عميم العازمي 78.5 ٭
محمد حمد جروان العازمي 74.04 ٭
محمد سعيد محمد ناصر الهاجري 95.51 ٭
محمد ناصر سعود حبيب بن جامع 74.48 ٭
مرشد نافع رجا مدييغ الرشيدي 84.37 ٭
نايف حماد مطلق العجمي 84.71 ٭
نواف محمد منصور ناصر الهاجري 70.23 ٭

ام العالء األنصارية الثانوية للبنات 
آالء جعفر يونس محمد املجادى 82.58 ٭
آالء فايز سعد عيد احلربي 79.45 ٭

ابتس���ام حزام نازل كن���اد امليمونى املطيرى   ٭
80.26

ابرار رحيم صالح رحيم العنزى 73.46 ٭
اسرار برجس عايض عوض املطيرى 87.85 ٭
اشجان على عليان عايض الرشيدى 93.74 ٭

امانى عبداهلل محمد ضيدان محمد القحطانى   ٭
80.17

امل مناور مسيفر هملول العتيبي 74.76 ٭
امينه وليد عبداهلل سالم محمد 93.52 ٭
انتصار فيصل حمد خلف فريح 84.92 ٭
انفال خالد عبداهلل ذياب محمد 73.76 ٭
انوار حسن عبدالرزاق على القطان 87.44 ٭

العن�زى  امي���ان عبدالعزيز محم���د جل���وى   ٭
94.25

اميان نبيل جاسم محمد على منصور 92.79 ٭
بتال متعب محماس دهيم الدوسرى 73.43 ٭

بشاير س���امي عبداهلل راضي س���عد املياس   ٭
81.88

بيبى خالد على مهدى 80.47 ٭
حنان حسن علي يوسف مراد 77.74 ٭
حنان محمد عبدالكرمي محمد املشوطي 69.45 ٭
دانه جاسم عبداهلل حسني العنزي 77.13 ٭
دانه محمد فرحان بستان العنزى 73.52 ٭
دالل خالد اسوادى عبدالرزاق شهاب 90.51 ٭
دالل رباح نايف هالل العتيبي 84.61 ٭
دالل ظافر سيف الهم�الن 80.86 ٭
دمية سعد حربى محمد الزعبى 87.15 ٭
رغد عادل احمد خليفه املراغي 80.44 ٭
رمي عبيد سعود عبيد العتيبي 81.57 ٭

رمي عيد دغيم���ان محمد امليمون���ى املطيرى   ٭
71.62

رمي يوسف احمد محمد محمد 90.11 ٭
زينب عبداهلل مطنى غضبان الفضلى 69.55 ٭
ساره شافى حمد محمد الهاجرى 83.97 ٭
ساره عبدالرزاق سلمان جابر الشمري 79.52 ٭
سحاب مطلق سعد نوار العتيبي 86.15 ٭

ش���ريفه عادل محم���د ربيع محم���د ابراهيم   ٭
العوضى 77.05

شهد محمد حمد عون العتيبى 89.55 ٭
شيخه خالد محمد يوسف الهولى 96.77 ٭

عائش���ه ابراهيم احمد يوسف احمد الكندرى   ٭
93.28

عائشه سعد شبيب على العازمى 83.18 ٭
عائش���ه عايض عب���داهلل س���ليمان املطيرى   ٭

81.33
عائش���ه فيصل عبدالعزيز يعق���وب ابراهيم   ٭

الهاجرى 77.07
عبير حسن محمد على العجمى 89.8 ٭
عروب عبداهلل حسني ابراهيم السميط 91.35 ٭
عهد محمد جدوع عبداهلل الفضلى 88.17 ٭
عهود خالد مصلح مفلح الزعبوط 86.46 ٭
غدير مبارك منخى خلف الفضلى 86.28 ٭
فاطمه سعد شريد سفر املطيرى 84.06 ٭

فاطم���ه عبداخلضر دروي���ش صالح درويش   ٭
68.99

فجر نادر جاسم عبداهلل العنزى 65.37 ٭
فرح علي حسني عبداهلل تقي 75.26 ٭
كوثر فيصل محمد عبدالكرمي اكبر 86.87 ٭
لطيفه صالح احمد محمد العمر 90.96 ٭

لطيفه عادل خالد سالم محمد عبداهلل األنصارى   ٭
71.55

لولوه طالل صياح فيصل الزعبى 85.8 ٭
مرمي عيد سرور هواش العتيبى 69.96 ٭

م���رمي فيص���ل عبدالعزيز عاي���ض العازمي   ٭
67.85

منال بدر فالح بطى املطيرى 87.9 ٭
جنالء نايف عبدالهادى بداح العجمى 66.35 ٭
نعيمه منشان عبداهلل فراج العجمى 80.25 ٭
نور مبارك على محمد شريف 87.86 ٭
نورا محمد سلطان البحيرى الزعبى 87.8 ٭
نوره جاسم سعود محمد احلويتان 89.43 ٭
نوف عبد اهلل خليفه محمد الفرج 94.44 ٭
هدى طالل محمد على العجمى 89.89 ٭
هيا عادل رجب عبدالوهاب احمد 75.51 ٭

وضحه اياد س���عدون صال���ح محمد املطوع   ٭
79.91

وضحه على محمد صالح املرى 87.36 ٭

ام الهيمان الثانوية للبنات 
آمنة فهد عبداهلل الكندري 95.72 ٭
أريج عجير جابر العتيبي 88.44 ٭
أمل سعود شوردي فاهد الهاجري 84.03 ٭
أمينة بدر مبارك عبدالرحمن مبارك 95.18 ٭
أنوار وليد سعد الزيد 83.11 ٭
ابتسام فيصل عوض العازمي 87.47 ٭
اشواق جابر محمد ال سالم 91.82 ٭
الرمي عبداهلل نصار العازمي 90.89 ٭
العنود اسعد فراج احلربي 85.96 ٭
بدرية سعد عقاب العنزي 67.71 ٭
بدور فالح هاضل العازمي 69.67 ٭
بشاير بدر سعود العازمي 73.47 ٭
بشاير سعد عطااهلل البخيت املطيري 66.51 ٭
بشاير مطر جعيالن الزعبي 89.76 ٭
جمايل جمال فهد اجلفني 80.85 ٭
حمدة سلمان رجعان مرزوق العازمي 61.32 ٭
حوراء احمد حسن صالح 77.4 ٭
خولة محمد عبدالرحمن العجمي 93.11 ٭
دانة علي رومي موينع الفضلي 82.24 ٭
دالل خويران فهد العجمي 85.9 ٭
دالل عجيل صفوق ثويني العنزي 88.92 ٭
دمية منصور محمد سعد 71.26 ٭
روان محمد بتال محمد السبيعي 78.58 ٭
رمي سعود محمد الدوسري 84.92 ٭
رمي محمد حمدان العجمي 81.69 ٭
رمي محمد خرصان محمد العجمي 69.51 ٭
زينب نواف صغير الشمري 78.09 ٭
سارة حمدان مناحي ظاهر الدماك 74.59 ٭
ساره شبيب حرمل العجمي 70.83 ٭
سراب محمد فهد فالح الدوسري 66.57 ٭
سناء محمد مرزوق محمد سعد 83.73 ٭
شوق عبد اهلل راشد العازمي 78.93 ٭
شوق فهد سعد حمود العازمي 93.77 ٭
شيخة محمد حضرم سعيد احلضرم 75.44 ٭

ش���يماء يوس���ف عبد الرحمن محمد محمود   ٭
88.91

عائشه محمد عبدالعزيز العتيبي 90.88 ٭
عالية راشد عليان املطيري 94.24 ٭
عفاف حمود شامي عالى العازمي 78.57 ٭
عهود خالد ضيف اهلل العتيبي 84.13 ٭
عهود عبيد راشد العازمي 73.11 ٭
عهود مشعل فهيد العجمي 79.74 ٭
غزيل سعد عبداهلل العجمي 91.02 ٭
غصينه مشرف علي العجمى 87.58 ٭
فاطمة شاهر خيراهلل الصواغ 84.12 ٭
فاطمة عارف لطيف الشمري 77.61 ٭
فاطمة محمد ضيف اهلل احلربي 76.09 ٭
فجر أحمد عبد اهلل العدواني 84.72 ٭
فجر ناصر سريع ناصر محمد 86.71 ٭
لطيفة متعب قبالن غالب العجمي 90.77 ٭
لولوة عدنان صالح املولي 73.28 ٭
مراحب محمد عوض العازمي 82.36 ٭
مرام شبيب نايف العجمي 68.32 ٭
منيرة عبد اهلل مبارك الدوسري 90.11 ٭
منيرة محمد رجعان مرزوق العازمي 70.2 ٭
منيرة محمد فهد الهاجري 80.68 ٭
مها ناصر طامي الهاجري 78.39 ٭
نوال مسعود مسفر العجمي 67.6 ٭
نور عبد الرضا عيسى البلوشى 68.04 ٭
نورة راشد عمر الهاجري 71.81 ٭
نورة عبداهلل علي الهاجري 69.27 ٭
نورة علي حمد الهاشمى العجمي 88.56 ٭
نورة مبارك معجب الهاجري 89.13 ٭

نورة محمد علي بخيت املري 81.76 ٭
نوف راشد زايد سالم الهاجري 73.17 ٭
نوير ملفي سعود العتيبي 87.85 ٭
هاجر الفي صالح املطيري 81.57 ٭
هنادي خالد عبد الرحمن اجلمعه 69.34 ٭
هنادي فاضل جاسم مندني غالم 73.18 ٭

انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات - 
المشتركة 

آية احمد أمني محمد 96.68 ٭
آيه عبدالرازق بدرى موسى 96.2 ٭
انوار علي عبداهلل عبدالرحيم أحمد 97.65 ٭
ايناس محمد رزق داود 93.05 ٭
بسمه عصام الدين طه صابر قزامل 93.89 ٭

بش���اير عبد الرس���ول عبد االمي���ر مكي طه   ٭
95.49

جمانه ناصر س���عود ناصر شريده العازمى   ٭
91.63

جنان سعد غامن مفرح الدخيل 78.18 ٭
حنان حمود حسني أمني 82.34 ٭
حنان يوسف غامن سعيد العمانى 96.44 ٭
خلود حسن أمني السيد حنفى 89.91 ٭

دانه شبيب مبارك عويضه عريجان العجمي   ٭
68.59

دانه علي ماجد فزع الشمرى 67.47 ٭
دانه فهد بدر سالم الشطى 86.43 ٭
ريهام حسن محمود حسن تعلب 94.04 ٭
زينب جمال على على الهزاع 65.68 ٭
زينة عبد اهلل عبد الرحيم اجلاسم 89.71 ٭
ساره سمير علي العجالن 85.79 ٭
ساره عادل جاسم صالح املسبحي 82.66 ٭
ساره على عبداهلل حجى بالل 96.31 ٭
ساره محمد على حسني حسن 93.51 ٭

س���لمى محمد عبدالرحمن عبدالس���يد محمد   ٭
92.18

شهد علي محمد حسن احلبابى 90.38 ٭
شهله سعد ياسني الذيابي 83.99 ٭
شوق علي ابراهيم محمد صالح 71.24 ٭
شيخه ماجد أحمد سالم املسباح 84.24 ٭

ش���يماء عبيد عب���د الهادى ناص���ر العجمى   ٭
80.65

ضى عبداحلميد جاسم حيدر ابراهيم التميمي   ٭
94.96

طيف فهد عبد الرحمن حسن عبد اهلل الغيص   ٭
90.84

عائشة حسام علي غلوم الباطني 77.13 ٭
عبير جاسم خلف سرحان العنزي 88.29 ٭
غاده صالح أحمد عبدالغني 81.92 ٭
فاطمه حسن محمد حسن الصميط 80.52 ٭
فاطمه غريب أحمد على 79.33 ٭
فاطمه مطلق سلمان مضحى الغريب 67.72 ٭
فجر عبد اهلل ناصر فهيد الكفيف 92.59 ٭
فريال متعب فهد عبد الكرمي املال 68.4 ٭
في فهد عبيد ناصر العتيبى 76.91 ٭
كنانه عبد الكرمي املسامله 92.34 ٭
لطيفه خالد فالح سعيد العميرى 96.78 ٭
لطيفه جنم عبداهلل محمد العديله 76.21 ٭
لولوه عيد على حمود احلمدان 72.3 ٭
مرمي عبدالسالم مسعود عبداهلل 94.05 ٭
منال احمد راشد حمد الغريب 74.41 ٭
منة اهلل حسانني عبدالفتاح حسانني 72.28 ٭
مى فرج مبروك فرج 92.15 ٭
ندى محمد عبدالرحمن عبدالسيد محمد 91.11 ٭
نور وحيد محمد خميس البصيري 78.79 ٭
نوره خلف حمد محمد الردهان 78.52 ٭

العوضي  هبة عل���ى عبدالل���ة عبدالرحم���ن   ٭
73.49

هدير اسامه جاد السيد جاد 82.62 ٭
ورود دخيل عبداحلسن ترياك حياوي 76.51 ٭
وضحه عبد اهلل مبارك فهاد العجمى 72.87 ٭
وفاء عبدالقوى عبد اجلابر عبداهلل 98.69 ٭

سالم المبارك الثانوية للبنين 
ابي خليل مال محمد 94.32 ٭
احمد اشرف محمد صالح خضر 93.83 ٭
احمد باسم سليم قطب عطية 94.03 ٭
احمد حسني غالب على املطيري 80.5 ٭
احمد رضا محمد عبده عبد العال 95.96 ٭
احمد سمير ابو زيد خليل 98.54 ٭

احم���د عبد الغفار محمد عب���د الغفار خفاجي   ٭
97.33

احمد عبد اللطيف يوسف عبد اللطيف كساب   ٭
95.43

ادريس جامع اسماعيل جرمه كاهني 69.69 ٭
اسامه نصر فتحي احمد عبد اهلل 90.05 ٭
اسالم ابراهيم محمد عثمان 94.34 ٭
اسالم اسامه عبدالفتاح حسن 83.27 ٭
باهج عوض باهج النومس 77.1 ٭
بدر سامي شاكر الشطي 66.3 ٭
بدر سعد سلمان حنيف الهاجري 76.29 ٭
بدر طارق محمد الدوسري 74.58 ٭

بدر عب���د اهلل احم���د عبدالرحم���ن الكندري   ٭
79.33

بريكان محمد بريكان حسني العجمي 82.62 ٭
تركي علي عبد اهلل حسني املطيري 85.54 ٭
ثابت محمد حمدي عياش 87.53 ٭
حسني خالد حسني مدعث العجمي 88.35 ٭
حسني مطلق هادي عبيد 64.8 ٭
حماد سعود سعد حميد العجمي 73.34 ٭
خالد تركي وقاف ناصر العنزي 67.98 ٭
خالد حسني بريكان حسني العجمي 79.3 ٭
خالد عيد محمد ضعني الرشيدي 79.61 ٭
خالد محسن محمد جفيران العجمي 85.86 ٭
خالد محسن مصلح قحيم الرشيدى 70.53 ٭
راشد عبد اهلل مطر فهد الشمري 94.55 ٭
راكان حمدان منيخر العنزي 81.25 ٭
رامي اشرف محمد ابو املجد 97.61 ٭
زيد راضي زيد الزعبي 90.33 ٭
ساهر محمد عبد املجيد سراج الدين 96.16 ٭
سعد بطي مطر خلف الشمري 90.45 ٭
سعد عبد اهلل سعد حسن السهلي 76.85 ٭
سعد نايف سعد رشيدان املطيري 71.57 ٭
سعود مرزوق حسني احلربي 73.29 ٭

سلطان فهيد مناحي راش���د مسعود العجمي   ٭
68.94

سند سعود سند الغيان املطيري 84.62 ٭
صالح بكر سليم بكر الديحاني 84.33 ٭
طارق حسني زكريا سليمان 82.37 ٭
عامر ضاري براك الشمري 66.31 ٭

عبد الرحمن حس���ني محمد محس���ن العجمي   ٭
82.23

عبد العزيز خضر حسني علي 68.3 ٭
عبد العزيز عبد اهلل الفي املرشد 89.36 ٭
عبد العزيز فؤاد محمود بحريني 70.49 ٭
عبد العزيز نشمي عليان داثان احلربي 72.5 ٭
عبد اهلل حمد محمد حمد العجمي 71.78 ٭
عبد اهلل حمود حجي املطيري 72.5 ٭

عب���د اهلل فاهد مبارك عبد اله���ادي الهاجري   ٭
75.48

عبد اهلل مبارك عبد الرحمن مسعد الرشيدي   ٭
76.36

عبد اهلل مبارك فالح الهاجري 75.08 ٭
عبد اهلل محمد راشد العنزي 73.27 ٭
عبد اهلل نامي حراب سماح املطيري 76.92 ٭
عبد الهادي حزام سالم املري 66.39 ٭

عقيل عل���ي عب���اس عب���د اهلل طالب بخش   ٭
89.53

علي حسني علي علي شهاب 70.15 ٭
عيسي احمد كمال حسن علي 78.06 ٭

ف���ارس الفي عب���د الرحمن مطل���ق العتيبي   ٭
66.84

فارس منصور مطر العجمي 86.79 ٭
فالح محمد فالح محمد العجمي 93.22 ٭
فهد عيد حراب سماح املطيري 70.97 ٭
فهيد مبارك عايض 67.76 ٭
فيصل خالد خليفة العنزي 67.46 ٭
فيصل غازي سالم احمد خضر 70.2 ٭

الش���افعي  مؤمن محم���د محمود اس���ماعيل   ٭
85.54

محسن سعيد على الشابوص املرى 73.51 ٭
محمد ابراهيم محمد حامد 72.69 ٭
محمد احمد حاجي حسني 74.36 ٭
محمد تيسير احمد الرفاعي 79.01 ٭
محمد حسام منشاوي 76.62 ٭
محمد حسني محمد علي العجمي 77.9 ٭
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محمد خالد عبد اهلل محمد صالح 79.53 ٭
محمد خالد نواف البلخي 88.61 ٭
محمد دغش مبارك فهيد العجمي 74.3 ٭
محمد عادل نصر الدين 79.77 ٭
محمد عبد اهلل ضيف اهلل العتيبي 86.12 ٭
محمد فاضل عباس منصوري 75.25 ٭
محمد فالح سعيد محمد الديحاني 80.88 ٭
محمد فهد مساعد بداح الدوسري 84.12 ٭
محمد مبارك عبد اهلل العجمي 71.19 ٭
محمد ناصر محمد الزعبي 84.08 ٭

محمد ناصر هايف عبد اهلل احلويله العجمى   ٭
70.88

محمود احمد صبح اسماعيل 97.66 ٭
مشاري خالد مبارك العامر 69.16 ٭
مصطفى سالم جاسم محمد 65.78 ٭

مصطفى عبد العزيز عبد النعيم أحمد حسن   ٭
90.91

مصطفي سالم عبد العزيز ابو النيل 92.54 ٭
منصور فارس عايد العنزي 91.36 ٭
منور عبد العالي منور املطيري 81.71 ٭
ميثم بدر يونس محمد ناصر املجادي 78.79 ٭
ناصر احمد علي عبدالرحيم اسد 63.57 ٭
ناصر حمود فراج دبيل العتيبي 93.9 ٭
ناصر خضر مهدرس العنزى 81.28 ٭

ناصر مس���لم ابراهي���م عوي���ض البطحاني   ٭
83.86

ناصر مهدي عب���د الرحمن محم���د الهاجري   ٭
88.52

ناصر نهار فالح مفلح العتيبي 74.2 ٭
نايف عواد خليفة احلنوان املطيري 72.72 ٭
يوسف خالد خليل الكندري 85.79 ٭
يوسف خليل يوسف ابراهيم عبد اهلل 75.82 ٭
يوسف سلطان هزاع سلطان املطيري 82.52 ٭

يوس���ف عادل محمد عبد الرحمن الفيلكاوي   ٭
78.73

يوسف ماجد عبد اهلل جبر نعمة 70.44 ٭
يوسف محمد حزام برغش القحطاني 75.92 ٭

سعيد بن عامر الثانوية للبنين 
إبراهيم خليل إبراهيم علي شمس الدين 68.8 ٭
إبراهيم فيصل عبداهلل علي أحمد 73.72 ٭
بدر فيصل حبيب درويش السندان 77.37 ٭
بالل خالد عبداللطيف محمد جوهر 79.1 ٭
حسن بداح شوردي فاهد الهاجري 80.83 ٭
حسن عبداهلل محمد عبداهلل بوحمد 72.54 ٭
حسني محمد صالح محمد العجمي 64.05 ٭
حمد دخيل ضحوي ظاهر الظفيري 84 ٭
خالد بدر راشد شديد الصنيدح 73.06 ٭
خالد سمير فهد جابر شهاب 66.17 ٭
خالد عواض عايض مبارك العتيبى 69.95 ٭
خالد عوض محمد عوض املطيري 71.64 ٭
خالد محمد خالد محمد احماده 89.39 ٭
ذيب حسن ذيب ناصر فهد 87.69 ٭
سعد حمد سعد محمد السعيد 70.54 ٭

العجمي  سعود عبداهلل س���عود عبدالرحمن   ٭
74.42

ضاري أحمد جنم عبداهلل ظاهر 82.68 ٭
طاح���وس خال���د طاحوس محم���د طاحوس   ٭

80.81
عبدالرحم���ن خلي���ل إبراهيم محم���د إبراهيم   ٭

احلمادي 89.09
عبدالرحمن س���عد عبدالهادي ناصر العجمي   ٭

74.29
عبدالرحمن صقر سماح صقر املطيري 70.64 ٭

العجمي  ف���رج غلي���س  عبدالرحمن مس���فر   ٭
86.97

عبدالعزيز س���عود س���لطان محسن العتيبي   ٭
78.09

عبدالعزيز عبداهلل مبارك عبدالرحمن مبارك   ٭
77.64

عبدالعزيز عثمان جدعان الزهاميل 80.47 ٭
عبداهلل بدر عبداهلل فهد الكفيف 79.61 ٭
عبداهلل شبيب كيال حسون 76.99 ٭

عبداهلل ط���ارق عل���ى عبدالرس���ول إبراهيم   ٭
74.83

عبداهلل عباس عبداحلميد عباس الفايز 72 ٭
عبداهلل عبدالباسط محمد الزعبى 79.15 ٭
عبداهلل علي سلطان علي محمد 92.59 ٭
عبداهلل محمد على فرهود العجمى 68.66 ٭
عبداهلل منصور متروك وقاف العنزي 74.19 ٭
عبدالهادي حسني علي محمد الرمضان 70.67 ٭
عبدالوهاب خالد ايوب يعقوب القيص 80.39 ٭
على جابر على حسني العجمي 78.62 ٭

علي خالد عبدالرحم���ن محمد أحمد الكندري   ٭
83.36

عم���ر حمود مب���ارك حمود جال���س العجمي   ٭
69.82

غازي حمود غازي عيد احلربي 78.46 ٭
فالح رشيد سليم صالح العنزى 76.98 ٭

فواز إس���حق أحم���د عبداهلل اس���حق محميد   ٭
89.93

فيصل بندر عبداحملسن عبداهلل عادى 74.54 ٭
فيصل عادل خليل أحمد الداود 74.48 ٭
مبارك مضحى مبارك العازمي 95.07 ٭
محمد إبراهيم على محمد الشواف 74.72 ٭
محمد خالد محمد على العجمي 72.65 ٭
محمد سالم سعد عبداهلل العجمي 82.24 ٭
محمد شليويح محمد فهيد العجمي 72.58 ٭
محمد صالح سالم صالح احليمر 88.38 ٭

محم���د عبدالرحمن حس���ن عب���داهلل طالب   ٭
الكندرى 90.18

محمد عبداهلل سعود عبداهلل العجمى 79.18 ٭
محمد عبداهلل محمد ضيدان محمد القحطاني   ٭

74.47
محمد فريد محمد عبداهلل 81.89 ٭
محمود جاسم محمد صالح اشكناني 77.06 ٭
محمود وائل السيد رسالن 96.09 ٭
منذر عبدالرحيم إسماعيل على نقي 90.6 ٭
وليد خالد مبارك فراج العازمي 89.46 ٭

يعقوب يوسف إبراهيم محمد إبراهيم العبيدلى   ٭
70.32

يوسف طالل سالمه عامج عبيد سعد العنزى   ٭
68.22

يوسف مناور خامت صالح املطيري 71.37 ٭

صفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات 
آالء ابراهيم عبد الغني ابراهيم 96.56 ٭
آيه سعيد اسماعيل 97.38 ٭
آيه محمد احمد 96.13 ٭

أماني عبد الرحم���ن محمد عبدالرحمن موافي   ٭
97.23

اسراء سعيد اسماعيل 97.34 ٭
اميره يوسف غلوم بختيار احمد دشتي 79 ٭
انفال عبد العزيز يعقوب على اسماعيل 95 ٭
اميان خالد عبد العزيز محمد فرج 80.01 ٭
اميان فهيد مرزوق مهنا العازمي 68.7 ٭

بتول اي���وب فاض���ل غلوم حس���ني عبداهلل   ٭
التركماني 83.44

ترنيم محمد محمد ابوزيد 95 ٭
تسنيم عاصم عبد اهلل 94.53 ٭
تهاني خالد خالص عبداهلل الهاجري 84.14 ٭

تهان���ي م���رزوق فهيد محمد ق���راش العجمي   ٭
94.99

جواهر هاشم علي حسني البلوشي 81.55 ٭
جوزه سيف نايف فالح الهمالن 91.95 ٭
حبيبه عياد محمد ناشى عنزة 70.36 ٭
حنان مالك ساير ذياب العنزي 80.79 ٭
خديجة على طاهر صالح القطان 59.74 ٭

دانة جعفر علي غلوم حسني مرتضى القطان   ٭
81.89

دانه طارق سعد غامن الصلبوخ 86.82 ٭
زهراء حسن فاضل على فرس 75.09 ٭
سارة سيار عطا اهلل براك الشمرى 77.94 ٭
سهيلة سامح محمد رشاد خليل 95.07 ٭
شروق سامي عمر عليوه 92.85 ٭
شهد بدر صحن حمدان امليع 78.9 ٭

ش���هد عبد الواحد علي عب���د اهلل روح الدين   ٭
77.25

شهد ناظم أبوردن 95.19 ٭
شوق صالح عبد اهلل على الرويح 88.47 ٭

ش���وق عبد العزي���ز عبد اهلل س���مير هندال   ٭
71.86

ش���وق يوس���ف عبد الوهاب يوسف احلجي   ٭
77.01

شيخه فهد كليفيخ محمد الهاجري 74.89 ٭

شيماء ابراهيم عبد الرحمن عبد اهلل 98.78 ٭
شيماء سالم صالح صاير الشمري 65.23 ٭
غفران فائز الفراح 98.79 ٭
فاطمه صالح محمد رجا العازمي 84.49 ٭

فاطمه عب���د الكرمي جاس���م منش���د العنزي   ٭
75.62

فاطمه فهد حسني محمد الشمري 94.79 ٭
فاطمه معضد مفلح سمران العتيبي 84.84 ٭
فجر عبد العزيز على موسى احلداد 95.91 ٭
لطيفه مفرج مبارك جرى اجلرى 75.03 ٭
ملى فايز قاشوش 93.82 ٭

ليالي فوزي س���لطان محمد يونس احلمادي   ٭
72.4

مرمي عمر الشحات على الزفري 88.99 ٭
مرمي فهيد مرزوق مهنا العازمي 72.95 ٭
منار فتحى محمود محمد السيد 91.62 ٭
منال صالح علي فالح العنزي 75.36 ٭
منى الفي ماطر بطى العازمي 80.34 ٭

من���ى محمد حس���ني احمد محم���ود الكندرى   ٭
83.51

مها فواز عوض ملفي املطيري 71.79 ٭
نسمه حامد محمود 86.58 ٭
نور حسن احمد غلوم حسني 88.84 ٭
هاجر عامر عبداهلل فراج العجمي 64.85 ٭
هدايه فرحان اسماعيل فرحان 71.68 ٭
هند عماد الهادي 96.23 ٭
وئام محمد نبيه مجنى 99.16 ٭
ورده سالم سعد حسني العجمي 80.9 ٭
ياسمني محمد رضا محمد مهدي 92.37 ٭

عبداهلل االحمد الصباح الثانوية للبنين 
احمد اسحاق عبداهلل محمد 95.38 ٭
احمد حسن محمد محمد مصطفى 97.2 ٭
احمد حمود مرزوق حمد العازمي 69.15 ٭
احمد سامي جمعه الفرجاني 97.41 ٭
احمد عبد الكرمي مطر فرج مطر 74.74 ٭
احمد عبداهلل درويش عبد اهلل حسن 76.07 ٭

الوزان  احم���د عبدالهادي عب���داهلل عيس���ى   ٭
84.58

احمد عطيه احمد قنديل 89.49 ٭
احمد عالء سعيد احلسن 82.14 ٭
احمد فهد فالح حمود العازمي 72.03 ٭
احمد مجبل جميعان احلربي 92.35 ٭
احمد محمد عبداهلل محمد البشر 75.47 ٭
احمد هادى سالم مبارك الهاجري 88.43 ٭
براك عبداحملسن سرحان هداد العنزي 80.38 ٭
تركي طالل عبدالعزيز حسني الصايغ 65.94 ٭
حسام عالءالدين جوده محمود 98.73 ٭
حسن احمد عايش محمد احلمد 93.37 ٭
حسن علي عباس حيدر فرمن 81.76 ٭
حسني احمد حسني محمد رمضان 82.13 ٭
حمد راشد فالح علي الوسمي 71.12 ٭
حمد رياض محمد جاسم املهنا 86.05 ٭
حمود منصور فهيد ناصر العازمي 71 ٭
خالد سعود رجعان فهد العازمي 71.92 ٭
خالد مناحي حمد حمد العجمي 94.06 ٭
دعيج خليل ابراهيم حسن محمد 61.85 ٭
زنيفر سعد زنيفر سعد العازمي 67.51 ٭
سالم راضي سعود سالم الهاجري 76.76 ٭

سالم عبداهلل ناصر مضيد البحيري العازمي   ٭
85.61

سلطان شبيب مرزوق فراج معتقه 80.75 ٭
سلطان محمد صالح العازمي 79.94 ٭
سلطان وليد سلطان فرج عبداهلل 93.63 ٭
شريد مشاري شريد فالح 70.99 ٭
شهاب محمد محمد شريف 96.34 ٭
صالح خيري رمزي عبداجلواد 84.34 ٭
صالح عبدالباري جنم الشمري 80.56 ٭
صالح محمد صالح العبيدي 75.7 ٭
ضاري حسني عبدالهادي العجمي 80.35 ٭
طالل حميد حامد حميد البحيري 85.35 ٭
طالل محمد عناد الشمري 92.82 ٭
عادل راشد مرزوق فهاد العازمي 70.1 ٭
عايض حميدان عجيرم العازمي 71.57 ٭
عبدالرحمن بدر خليفه العازمي 76.7 ٭
عبدالرحمن خالد حمود املشاري 96.11 ٭

عبدالرحم���ن خال���د عبدالعزي���ز عبدالوهاب   ٭
البناي 94.25

عبدالرحمن سميح عبدالرحمن قشطه 97.05 ٭
عبدالرحمن علي الشربيني العطافي 94.41 ٭
عبدالرحمن مبارك ناصر عرمي 73.83 ٭
عبدالعزيز طلق دليميك طلق العازمي 91.96 ٭
عبدالعزيز فهد حجاج محمد العجمي 78.52 ٭
عبدالعزيز فهد محمد شابع العازمي 76.33 ٭
عبدالعزيز محمود محمد حسن 93.95 ٭
عبداهلل حيدر ابراهيم حيدر علي 85.21 ٭
عبداهلل خالد عبداهلل حمد العجمي 94.02 ٭
عبداهلل راجح حمد زوير 79.12 ٭
عبداهلل سرحان محمد عيد العازمى 96.14 ٭
عبداهلل شلوان محمد شلوان الهاجري 71.82 ٭
عبداهلل فارس صنت نايف العيباني 72.3 ٭
عبداهلل فالح عدم بصيص اجلبري 72.86 ٭
عبداهلل فيصل عبداهلل محمد الكندري 96.16 ٭

عب���داهلل محم���د عبدالرحمن محم���د كندري   ٭
93.48

عبدالهادى احلميدي راش���د ش���عيل الهاجري   ٭
75.66

عبدالهادي راشد فالح ثالب الهاجري 82.28 ٭
عقيل جاسم محمد غلوم حسني 80.68 ٭
علي احمد صالح عبيد الشمري 69.85 ٭
علي ضاعن علي الضاعن 82.95 ٭
عمر سويد سعود عبد اهلل العجمي 82.55 ٭
عمر مبارك عبداهلل فالح الذروه 81.64 ٭
عمرو صابر محمد زكي 98.72 ٭
فهد احمد فهد احلمدان 66.79 ٭
فهد رفاعي فارس سعدون العازمى 74.72 ٭
فهد سعد عايض سالم العازمي 74.31 ٭
فهد نوري ابراهيم عبداحملسن العنزي 74.82 ٭
فيصل عبداللطيف علي محمد الكندري 88.23 ٭
فيصل عبدالناصر علي محمد شريف 77.97 ٭
فيصل فهد محمد سلطان العجمى 71.95 ٭
فيصل متلع عزاب قطيم العتيبي 80.1 ٭
كرمي مصطفى احمد عرفه 86.09 ٭
مبارك مهدي ظافر حمد العجمي 83.26 ٭
محمد احمد محمد ثاني 76.34 ٭
محمد جمال إبراهيم سليمان الهولي 82.55 ٭
محمد حمود عوده ردن القحطاني 79.51 ٭
محمد ذيب هادي شعوي املطيري 85.41 ٭
محمد راشد سعيد العازمي 85.8 ٭
محمد عبداهلل ثقل ذيبان العجمي 74.59 ٭

محمد عب���داهلل فالح رجعان راع���ي الفحماء   ٭
67.83

محمد عبداهلل محمد صباح اجلالهمه 88.39 ٭
محمد علي جبار رمثان العنزى 71.48 ٭
محمد منذر محمد حمد املسباح 85.34 ٭
محمد منصور محمد العجمي 75.82 ٭
محمد نايف مطلق صاهود العتيبي 73.58 ٭
محمد هاشم موسى حسن املوسوي 79.43 ٭
محمد وليد محمد عبد الوهاب الربيع 73.38 ٭

ابراهي���م عبداهلل  محمود مصطفى يوس���ف   ٭
94.05

محمود نور الدين عالء الدين سالكلي 83.7 ٭
مرزوق خلف مرزوق سيف عوينه 79 ٭
مساعد عايض جابر الهاجري 86.68 ٭
مشعل خالد صاهود محمد العتيبي 82.85 ٭
منصور حسني محمد العجمي 72.76 ٭
منصور سهيل مبارك بن سهيل فهيم 94.25 ٭
ناصر محمد عبداحملسن احمد الفرج 69.46 ٭
نايف سعد محمد شبيب املقبول 73.27 ٭
نواف علي بداح العازمي 71.54 ٭
وليد خالد عبداهلل حمد زوير 79.05 ٭

يوس���ف احم���د عبدالرحمن محم���د الكندري   ٭
87.08

يوسف محمد خلف جليدان العازمي 95.5 ٭
يوسف نايف سيف العازمي 72.34 ٭

عمر بن الخطاب الثانوية للبنين 
أحمد عبد اهلل نايف سعود عويهان 77 ٭
أحمد نافع مناحى العنزى 74.89 ٭
أحمد نبيل عابر صبر الشمري 72.03 ٭
إبراهيم عمران عيسي سالم الراشد 89.06 ٭
بدر تركى سعد فرج العازمى 78.26 ٭
بدر فهد بدر فهد املطيري 78.78 ٭
بندر ناصر بندر العتيبى 72.87 ٭
ثامر سالم عبداهلل ثامر العتيبي 70.22 ٭

جاراهلل مبارك جاراهلل العجمي 81.78 ٭
حسني علي عبد القادر خدا بخش 83.55 ٭
خالد أحمد حسني الشمري 74.24 ٭
خالد بداح محمد جابر سعد جابر 68.35 ٭
خالد عبد اهلل حروبي احلمد 65.67 ٭
خلف عادل خلف الرشيدي 73.19 ٭
دعيج خلف مرزوق املطيري 78.14 ٭
زيد فايز هالل بخيت العجمي 80.12 ٭
سالم صالح عمبر سالم فرحان 66.7 ٭
سامي بخيت مبارك بخيت 76.24 ٭
سعد محسن سعد محمد العجمى 78.63 ٭
سعيد عبد اهلل سعيد سالم 75.78 ٭
سعيد علي سعيد علي العجمي 85.35 ٭
سلمان مرزوق مبارك العازمى 82.29 ٭
صالح محمد عويضه حمد العجمي 75.07 ٭
طالل صالح جابر على املرى 76.5 ٭
طالل علي مضيان فهد الشمري 76.48 ٭
طالل عواض بعيجان املطيرى 78.24 ٭
عبد الرحمن فارس حمود الشمرى 82.09 ٭
عبد الرحمن فهد سالم محمد العازمى 87.25 ٭

عب���د الرحمن ناي���ف عبد الرحم���ن الهاجرى   ٭
92.87

عبد العزيز عجمي لهمود الشمري 72.57 ٭
عبد اهلل أحمد جايد طاهر الشمري 63.86 ٭
عبد اهلل على جابر حمد العجمى 90.9 ٭
عبد اهلل فيصل محسن العجمى 77.57 ٭
عبد اهلل ماجد نعيس حمود املطيرى 89.21 ٭
عبد الهادى أحمد مرزوق سالم العازمى 71.52 ٭

عبدالرحم���ن جاب���ر حمود حم���دي املطيري   ٭
69.95

العتيبى  عبدالرحمن عبداهلل محم���د طويلع   ٭
84.14

عبداهلل محمد عابد عبداهلل عبدو 77.29 ٭
عذبي سعد نومان رغيان العازمى 71.35 ٭
علي مانع محمد صالح العجمى 88.48 ٭
فالح فهد ظافر الهاجري 73.68 ٭
فهد حزام محمد حزام الهاجري 72.77 ٭
فهد حمود ذيب ناصر الهاجري 82.95 ٭
فهد مطلق مرزوق طلق العازمى 70.65 ٭
فواز محمد سعد الدوسرى 80.56 ٭
مانع عايض فهد العجمى 71.05 ٭
مانع محمد مانع محمد العجمي 67.41 ٭
محمد جمال محمد سالم احلشان 93.52 ٭
محمد حمد على جار اهلل العجمى 70.82 ٭
محمد حمود سلمان فالح العازمى 67.64 ٭
محمد راشد محمد ناصر املرى 75.05 ٭
محمد فالح مبارك عبد الكرمي الدليمي 75.68 ٭
محمد فهد مطلق الهاجري 69.25 ٭
محمد مبارك محمدعيد فالح 79.12 ٭
محمد مخيط محمد العازمى 91.43 ٭
مسفر حمد علي صالح العجمي 71.3 ٭
مسفر فالح مسفر سالم العجمى 69.07 ٭
مسفر محمد خرصان العجمي 72.3 ٭
مسفر محمد فهد العجمي 74.45 ٭
مشعل فاطم سليمان سالمة 74.09 ٭
منصور عبد اهلل حسني هزاع بطى 83.22 ٭
منور سعود بن عاقل الشمرى 75.13 ٭
ناصر سعود نزال سعود الضفيرى 75.04 ٭
نايف ضاوي علي عواض الرويله 71.81 ٭
نواف احمد على محمد مبارك 72.72 ٭
هادي عبد اهلل فالح هادي العجمي 70.53 ٭
وليد خالد سالم سندى الرشيدى 86.42 ٭
يوسف أحمد قبالن راشد العازمى 76.44 ٭
يوسف عبد اهلل حيدر على محمد 72.44 ٭

عواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية للبنات 
أش���واق حامد عبداهلل مبارك طرجم العازمي   ٭

68.48
أمل عبداهلل ابراهي���م محمد ابراهيم احلمادي   ٭

70.14
أمينة خالد علي أكبر ميرزا 73.56 ٭

أنف���ال عبداللطي���ف صالح عب���داهلل الربيع   ٭
85.96

اسراء احمد فالح عيد حمد 78.52 ٭
اجلازى ناصر شالح سويد العجمى 83.45 ٭
انوار فراج حماد عيد العازمي 74.58 ٭

امي���ان مهدي محم���د عيد حش���اش العازمي   ٭
73.48

بدور مرضى معيض عماير العازمى 69.42 ٭
بشاير هادى مدلول عايد الشمرى 86.01 ٭
دانة عبدالعزيز شبيب تركي اخلالدى 85.8 ٭
رزان فالح زايد علي العدواني 75.77 ٭
روان حسني على عبداهلل بنيان 73.81 ٭
رمي فهد محارب عواد العازمى 87.08 ٭
رمي مصبح منصور مصبح العازمي 62.46 ٭
سندس حسن جراغ كاظم احلداد 74.51 ٭

ضحى س���عود عبدالعزيز حس���ني اخلميس   ٭
80.47

عجيبه حسني على حسني العجمى 76.3 ٭
عذاري خالد عبداهلل احمد اخلليفه 63.4 ٭
عذاري محيسن علي غالب احلربي 75.32 ٭

غنيمه محمد خليفه سلطان احلديد آل بنعلي   ٭
65.96

فاطمة عيسى حسن على الكندرى 83.04 ٭
فرح سعيد ضحوي عويض املطيري 84.19 ٭
مراحب سعد محسن علي عتيج 73.66 ٭
مرام فهد فهاد شبيب العجمي 86.55 ٭
مرمي خالد محمد جاسم املطر 67.99 ٭
مرمي سلمان عاجل سلمان الضفيري 81 ٭
مرمي صباح لفته جبر الضفيرى 75.24 ٭
مرمي محمد حماد مبارك العازمي 75.14 ٭
مرمي مساعد معوض حثلني الرشيدى 83.67 ٭
منال حمد عبداهلل حمد العجمى 69.4 ٭
منال سعيدان هويدى قطيم احلبينى 81.59 ٭
مها عبداهلل حمود مقدن الصواغ 77.89 ٭
مي فهد فهاد حمدان العازمى 84.92 ٭
نورا حسنى السهدي هادي العازمي 75.59 ٭
نوره راشد محمد حمد املرى 76.85 ٭
نوره عدنان حمد ضيدان الشمري 64.26 ٭
نوف غازى عبد اهلل فرحان العازمى 67.21 ٭
هبه محمد عبدالقادر فاخر محمد 85.3 ٭
هدى عوض مهدي علي العجمي 66.56 ٭
هيال عبيد مفلح مدلش املطيري 62.38 ٭

وفاء مس���لط فهد س���عد املجمعي الس���بيعي   ٭
72.04

فاطمة بنت أسد الثانوية للبنات 
آالء عبداهلل عباس حسن عبدالرحيم 80.77 ٭
أبرار عوض غياض عبيد العنزى 80.66 ٭
أبرار مهنا محمد كميخ الهاجرى 73.63 ٭
أسماء محمد سعيد مهيالن الهاجري 75.97 ٭
أفراح مطلق شباب فهد العتيبى 92.76 ٭
أفنان جمال ضيدان نصار العدوانى 95.6 ٭
إميان خالد احمد مبارك االحمد 68.87 ٭
ابرار نافل ناهض فراج العجمى 84.04 ٭
اسراء عبدالعزيز محمود شومان 96.18 ٭

اسماء س���ليم مبارك س���ليم حمدان العتيبى   ٭
83.67

الزهراء هاشم موسى عبداهلل العويد 69.96 ٭
العنود فهد حمد مناحي العجمى 84.31 ٭
انوار حمود عبداهلل حسني 91.66 ٭
جنان فاضل دهراب امير احمد 71.86 ٭
حنان معيض خليف قنيفذ العازمى 88.35 ٭
دانه ناصر عبداهلل حماد الشمري 90.19 ٭
دالل ابراهيم محمد شاهر الشطى 63.42 ٭
رمي احمد محمد عبدالرحمن التركيت 81.01 ٭
زينب صالح حسن محمد العجمى 89.63 ٭

سارا محمد سعد راشد ناصر شويع الهاجرى   ٭
86.41

ساره عبدالرزاق محمد صالح يوسف بهبهانى   ٭
85.48

ساره على راشد هزاع العجمى 79.15 ٭
ساره محمد جابر محمد شليح 73.11 ٭

س���اره يوس���ف هادي هداد خلف الش���مري   ٭
88.58

سناء مطلق سالم املورقى 69.24 ٭
شمائل محمد شارع املزعل 74.36 ٭

عائش���ه هزاع عايض س���عد املويهي املطيري   ٭
75.76

عذاري مبارك محمد الهاجري 75.85 ٭
علياء نوري حسن عيسى 84.39 ٭
عهد بيان سلمي الديحاني 74.44 ٭
غزوه بعثان طامى ردام حديد 79.08 ٭
فاطمه احمد اكبر حسن اكبر 75.03 ٭
فاطمه حسني عبدالكرمي رضا 86.64 ٭

فاطمه حمد ابراهيم سالم العجمى 79.5 ٭
فاطمه س���عيد صالح س���عيد ع���وض محمد   ٭

العجمي 86.71
فجر رمضان مختا ر ميرزا 86.42 ٭
فجر سعد كاظم عطية الفضلى 82.16 ٭
فوزيه جزاء بن صالح سند احلربى 87.65 ٭

مانعه س���عيد صالح س���عيد عوض العجمى   ٭
84.86

مرمي احمد ابراهيم عقبة 66.03 ٭
مرمي حماد منصور حماد العجمي 83.4 ٭
مرمي دعيج على راشد العجمى 78.81 ٭
مرمي عادل راشد منصور جريس 73.19 ٭
مرمي عادل محمد يوسف الهولى 94.86 ٭

مرمي عفان حس���ني ابراهيم حس���ني الكندرى   ٭
74.8

منيره عوض راشد عوينان العازمى 88.58 ٭
نارمي���ان عايد مطنى غضب���ان مهنا الفضلى   ٭

84.77
ن���ور صالح مب���ارك جابر الغيثى الش���مرى   ٭

94.91
نوره حزام مبارك عيد القحطانى 80.32 ٭
هاجر حمد بخيت على املرى 74.67 ٭
هيا محمد راشد جابر الهاجري 82.79 ٭
وضحى ناصر بدر جبيل 73.29 ٭
وعد راشد هادى فرحان العجمى 78.03 ٭

لبنى بنت الحارث الثانوية للبنات 
أبرار على عبد الغنى الدباشي 79.27 ٭
أحالم علي حمزه عباس عبداهلل 78.89 ٭
أسرار حسني فهد محمد العجمي 78.05 ٭
أسماء عامر علي حسن النعيمي 75.9 ٭

أمان���ي خضير س���عدون كويع���ب املطيرى   ٭
85.47

أميرة محمود حرسى جامع 90.21 ٭
أنوار مبارك مزيد مبرج العازمي 83.77 ٭

إبتس���ام س���امى مليح على الصواغ العازمي   ٭
84.46

إميان جمال راشد على النويعم 68.54 ٭
ابتسام على سالم رشيد الرشيدى 66.16 ٭
اريج فهد محمد حمد الهاجري 69.93 ٭
استقالل مطلق نوار علي العتيبي 89.82 ٭

اس���ماء عبدالرحم���ن عبدالرحي���م احمد علي   ٭
91.74

الهن���وف س���عود ناصر منصور الدوس���ري   ٭
87.93

بشاير عيسى عبداهلل هادي العليم 92.19 ٭
تسنيم عيد مبارك عيد الدوسري 65.31 ٭
تهاني عامر عبدالعزيز فاضل محمد 82.16 ٭
تهاني عبداهلل عليثه خلف الدوسري 90.1 ٭
حصه فهد سعد شبيب العجمي 90.31 ٭
حنان عالى حمود كريفان املطيرى 63.63 ٭
خزنه علي مناحي محسن زبره 78.16 ٭
دالل أحمد سعد سعيد امليع 90.84 ٭

دالل س���عد راش���د مرزوق اخلي���اط العازمى   ٭
96.11

رمي سالم حمد الهاجرى 74.44 ٭
سارة حمد سعود سالم العازمى 81.6 ٭
سارة محمد مجبل محمد العازمي 90.78 ٭
سارة محمد مطلب زعل العازمى 85.09 ٭
سارة محمد ناهى شليان الرشيدى 94.49 ٭
ساره تركي حنيف ضاوي العتيبي 75.05 ٭
ساره عبداهلل معتوق مرزوق املعتوق 76.89 ٭
شروق يوسف ذ يا ب محمد الصقر 87.35 ٭

ش���ريفة مرزوق قريان اوتيد مطلق العازمى   ٭
84.76

شوق حامد محمد فالح السهيجان 65.92 ٭
شوق سالم محمد عوض اجلهيم 73.17 ٭
شوق محمد سعود خالد العميره 90.17 ٭
شوق ناصر محمد مبارك اخلمسان 82.7 ٭
عائشة سعد سعود سعد السبيعي 77.22 ٭
عائشة عبداهلل نايف عايض العتيبي 75.28 ٭

عائش���ة محمد على حوميد محم���د املطيرى   ٭
77.02

عبير احمد عباس حمد الرشيدي 82.11 ٭
علياء فهاد فهد راشد العجمي 90.76 ٭
فئ فهاد مانع فهاد العجمي 94.49 ٭
فاطمة أحمد سيف فرحان النامى 86.44 ٭
فاطمة حمد ابراهيم محمد جاسم 91.2 ٭
فاطمه أحمد صالح محمد املال 72.38 ٭
فرح ناصر مشعان ملهي العجمي 85.42 ٭
لطيفة محمد حسن محمد بودستور 70.29 ٭
مرمي حماد فهيد عبد اهلل الكفيف 95.03 ٭
مرمي سالم محمد سالم املري 93.55 ٭
مصبوبه سالم سعد مبخوت الدوسري 86.71 ٭
مالك عبداهلل فهد غنيم سيف العجمي 83.21 ٭

منيرة راج���ح عبد العزيز ترك���ى القحطانى   ٭
90.83

نوال عبداهلل طلق درين العتيبى 85.52 ٭
نورة أحمد عبداهلل ماشع املطيري 76.02 ٭
نوره فالح مبارك صالح العازمي 83.53 ٭
نوره فهد راشد محمد العجمي 77.52 ٭
نوف حمد سعد سعيد امليع 89.55 ٭
نوف فهاد قبالن راشد العازمي 86.89 ٭
هاجر أحمد دغيم مرزوق اخلرفشى 92.52 ٭
هاجر عامر محمد جابر اخلشم 82.34 ٭
هديل محمد عيفان حجر العازمى 79.98 ٭

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنات 
مرمي ادغيمان حماد العازمى 68.09 ٭

مركز الصباحية الثانوي رجال 
أس���الم حربي عايد خليف الش���بيلي العنزي   ٭

74.86
احمد طه ياسني حسن املال 66.96 ٭
احمد عبد اهلل مجبل عبد اهلل سليمان 74.16 ٭
احمد مفلح شوميي متروك العازمي 71.6 ٭
باسل ماجد ثالج حصية 60.86 ٭
بخيتان ابراهيم سالم مرزوق 76.01 ٭
بدر موسي نصر اهلل عيسي البلوشي 71.01 ٭
حسني خيري شالش جابر 75.2 ٭
حمود ضيدان سكران محزم السهلي 70.22 ٭
خالد محمد طريدي علي 83.41 ٭
خلف جمال عبيد اخللف 77.32 ٭
راكان خالد راكان عبيسان احلربي 71.41 ٭
زيد احمد زيد سويد الصانع 64.61 ٭
سالم ظاهر جدعان مظهور 67.25 ٭
سالم مظهور محمد رباح احلربي 72.27 ٭
سعود نهار فالح مناحي العجمي 67.68 ٭
سلطان راكان سلطان سلمان العجمي 63.46 ٭
سلمان ظاهر جدعان مظهور 65.74 ٭
سلمان يعقوب حمود عواد العواد 65.7 ٭
صالح فالح طاهر سلمان الداود 75.45 ٭
عبد اهلل علي راشد ضاوي 76.85 ٭
عبيد مقعد عبد اهلل العتيبي 71.83 ٭
علي حسني عبداهلل مانع 70.68 ٭
فالح عيد محمد فالح 70.37 ٭
ماجد عبد اهلل حسن العتيبي 69.72 ٭
محمد سويد شاهر محمد العتيبي 71.72 ٭
محمد صالح محمد صالح 67.71 ٭
محمد مرزوق مشعان عبداهلل املطيري 71.84 ٭
مشعل عالي حمود كريفان الشالحي 71.92 ٭
مطلق بطي محسن بطي العتيبي 70.67 ٭
نواف نهار فهد عقله 68.13 ٭

مركز الصباحية الثانوي نساء 
أنوار عباس راشد علي 92.48 ٭
ابرار سعيد عباس صاحلى 73.13 ٭
امنه ابراهيم عزيز حيدر 69.24 ٭
انوار قطان شتام خليل 82.05 ٭
اميان خلف عواد نزال 82.09 ٭
اميان عقاب عبد اهلل قناص 71.17 ٭
جازي سعود عوض حرمييس 80.74 ٭
دعاء محمد حسن عبد اهلل البلوشي 70.63 ٭

ربيعه محرف كرينيس غريب مشعل العازمي   ٭
76.78

ساره فهد سعود شبيب السهلي 62.86 ٭
ساره مناع سحيم عزام حسني 84.81 ٭
شهناز محمد محمد بور 74.15 ٭
شهني غامن فرحانى 72.54 ٭
عبير عقاب عبد اهلل قناص 78.38 ٭
عيده فريح دويهيس الفي 77.56 ٭
مشاعل مبارك محمد العازمي 78.61 ٭
نهى عبد اهلل غازي زايد املطيري 80.15 ٭
نوال ناصر خصيوى حامد العتيبي 75.81 ٭

نوره عبد اهلل هداف رجا الهاجري 70.86 ٭
نوف جلوي ناصر مناحي 67.31 ٭
نوف شفاء الهيلم نادي ساير العنزي 75.47 ٭
هديل جابر هداد غامن 76.93 ٭
هيه فالح شالح فالح 90.2 ٭
وطفه صالح خلف سالمة 82.53 ٭

العنود ش���افي ب���ن حمد بن تف���اق املجمعي   ٭
السبيعي 66.97

مركز أم العالء األنصارية الثانوي نساء 
أسماء وهاب محمد املغير 65.27 ٭
افراح اجريس عايض عوض 71.81 ٭
امل حمود احمد حاجيه 76.19 ٭
بدور مبارك سعد مجرور العازمي 73.35 ٭
تغريد خليل ابراهيم راشد 76.94 ٭
حنان يوسف ميرزا حسني بلوشي 73.59 ٭
حنني حليم طعمه 69.06 ٭
ربداء عوده فايض الشمري 72.74 ٭
رمي على خلف وقيت الشمري 76.69 ٭
ساره زايد محمد زايد 70.98 ٭
سلمى رجاء نصار رجاء 65.52 ٭
شهد جابر على املوسي 71.96 ٭
شيخه عبود سعد العازمي 74.98 ٭
عائشه بندر مطلق املطيري 71.01 ٭
عذاري زكي الدين رجب 78.14 ٭
فاطمه راكان عبيد عنيتك 81.61 ٭
فاطمه فالح شحاذ عجاج عنزة 75.3 ٭
فوزيه غازي زايد املطيري 74.3 ٭
مرمي حسني محمد حسني 68.18 ٭
منى عايض سالم الرشيدي 81.22 ٭
منى مهدى مرزوق مبارك العازمي 68.33 ٭
مها سعد بطاح العازمي 67.25 ٭
نورة حسن محمد العتيبي 78.31 ٭
نيره عادل بدوي محمد 68.56 ٭
هند صالح خالد املري 72.79 ٭
هيفاء محمد عبيد طعمة 79.72 ٭
ورده غزاي سعد على املطيري 81.14 ٭

مركز هشام بن العاص الثانوي رجال 
احمد صابر اسماعيل مدني 74.54 ٭

احم���د عايض رجعان صالح الصواغ العازمي   ٭
64.64

بدر محمد جعفر حمودي 61.79 ٭
حس���ني عبداهلل علي محمد زمن���ان العجمي   ٭

79.86
حمد عبداهلل مدعث حسني العجمي 71.83 ٭
خالد عبدالعزيز سعود املرعضى 65.83 ٭
خالد عبدالعزيز فرحان احلوطي 68.35 ٭
راشد حمد راشد حمد املري 69.66 ٭
سالم حسني محمد احمد 62.89 ٭
شريف مجدي حنفي محمود جعدار 64.26 ٭
عبداهلل علي عبداهلل سالم محمد 63.39 ٭
عيد سعد عيد حجاج 68.96 ٭
عيد الفي فريح عيد 71.56 ٭
محمد شلوان سعود العجمي 75.37 ٭
محمد فهد هذال السبيعي 71.8 ٭
محمد فوزي محمد حسن وهبي 74.11 ٭
منذر محمد شكيب فهمي شريف جرار 72.5 ٭
مهنا دخيل ظافر الهاجري 65.65 ٭

معاذة الغفارية الثانوية الثانوية للبنات 
آمنة يوسف محمد أحمد كندري 72.47 ٭
أفراح حسني عواض سمران املطيري 93.95 ٭
أمل حمد حسن حمد الشامري 72.03 ٭
أمل سيف محمد فهاد العازمي 71.81 ٭
بدور صالح محمد حوران الكبيسي 76.99 ٭
تهاني إبراهيم محمد برجس املطيري 75.11 ٭
جالية عبداهلل فالح مطلق العازمي 79.45 ٭

جنان علي عباس عباس حس���ني أش���كناني   ٭
91.71

خديجة ش���هاب أحمد محمد العب���د الرؤوف   ٭
80.22

دانة فرحان كركان فيصل الشمري 75.47 ٭
دعاء علي حسني محمد 81.95 ٭
دالل فهد سالم مطر الشمري 81.14 ٭
دالل ناجي علي ناجي 86.92 ٭
روان عادل علي سعد العازمي 68.08 ٭
سارة حسن حبيب حسن قمبر 76.75 ٭
سارة مهدي فهد محمد العجمي 84.87 ٭
سناء حسن عبداهلل بردي الفضلي 81.99 ٭
شهد سلمان راشد مبارك العازمي 86.97 ٭

ش���وق س���الم ش���بيب دغش فنيس العجمي   ٭
95.8

شوق فايز محسن فرهود العنزي 87.65 ٭
صفية ش���هاب أحم���د محم���د العبدالرؤوف   ٭

82.52
عبطة تراحيب سالم كروز العجمي 90.41 ٭
عبير سعيد محمد مطلق املطيري 76.21 ٭

عذاري جف���ني عبداله���ادي جف���ني الهاجري   ٭
95.88

عواطف حجاج عالي محمد العازمي 81.8 ٭
فجرالهادى عبد الهادى بخيت أبو رقبه العتيبى   ٭

76.09
فيحا صالح رجعان صالح العازمي 85.07 ٭
كويت محمد خلف غضبان الفضلي 94.07 ٭
لطيفة حباب حبيب معيض العازمي 65.24 ٭
منيرة سالم محمد سالم العازمي 63.49 ٭
نرجس محمد حسني خضر اجلزاف 79.97 ٭
نهى فهد عبيد محمد العصيمي 84.45 ٭
نورة محمد نوبي عبداهلل 74.61 ٭
هبة مبارك أحمد مبارك سرور 83.79 ٭
ورود محمد خلف غضبان الفضلي 97.36 ٭
وضحة راشد جفني راشد الهاجري 90.85 ٭

هديه الثانوية للبنات 
أبرار علي حسني علي الناصر 79.21 ٭
أمل طالب أحمد الكندري 81.75 ٭
أمينه احمد محمد يوسف القالف 74.12 ٭
أمينه سعود عطيه غلوم الباطني 87.89 ٭
اسراء عبداجلليل حبيب علي احلداد 76.47 ٭
اميان على فهد مبارك العازمى 97.33 ٭

اميان فيص���ل عبدالوهاب احمد ابو فرس���ن   ٭
72.96

بدور احمد حسن محمد الشواف 82.51 ٭
بدور يعقوب رمضان مال علي 89.57 ٭

ج���وزاء ناص���ر عبدالهادي س���عيد الهاجري   ٭
77.65

حوراء حسني عباس حيدر فرمن 87.51 ٭
خلود باتع شامخ الرشيدي 85 ٭
دالل غنيم فالح طلق معتوق 91.95 ٭
دالل ماجد محمد احمد الرياحي 88.13 ٭
دالل محمد عبدالرحيم محمد الهولي 83.8 ٭
دالل ناصر ماضي عامر القعود 86.37 ٭
رهف هادى حمد صالح املرى 86.83 ٭
روان عبداهلل حمد عبداهلل العجمي 77.63 ٭
رمي خالد كاظم عطيه الفضلي 76.18 ٭
رمي صالح يعقوب خميس الغريب 76.22 ٭
رمي مبارك رجا الرشيدى 89.59 ٭
ساره عبداهلل سعد سعد احلويله 74.26 ٭
شروق عثمان خليل ابراهيم اخلليل 93.74 ٭
شهد طارق ابراهيم علي 89.4 ٭
شهد فهد رفاعى خلف العازمى 79.14 ٭
شهد محمد يوسف ابراهيم عبداهلل 77.69 ٭
شهد ناجي عوض مرزوق العتيبي 88.13 ٭
شوق علي خليل ابراهيم اخلليل 88.32 ٭
ضحى سميح ابراهيم صالح القالف 78.87 ٭
عاليه عبداهلل محمد طامي العازمي 86.62 ٭
عهد محمد هجاج سعود الدوسري 77.65 ٭
غاليه مرزوق فارس فاروس احلطاب 73.08 ٭
فاطمه صالح مهدي حسن بوعباس 80.77 ٭
فاطمه عبداجلليل جبر ظاهر صديان 87.87 ٭
فاطمه عوض خلف مطيران السعيدي 81.2 ٭
فجر خالد علي سلطان يوسف 93.12 ٭
ليلى عايض مبارك حمود العازمى 74.48 ٭
مرمي محمد أحمد عبدالرحيم حسني 80.45 ٭
منى شهاب حمد علي املهندي 88.71 ٭
مي عبداهلل سعود عبداهلل الدوسري 80.75 ٭
نور اسماعيل ابراهيم عبداهلل النجار 80.95 ٭
نور محمد جاسم الشامى 84.61 ٭
نور محمد يوسف محمد الصديقي 94.77 ٭
نور مرزوق قبالن العازمى 89.75 ٭
نورا عبداهلل محمد صلبي املطيري 84.75 ٭
نورا عبداهلل مكراد راكان املكراد 91.48 ٭
نورة سلطان سعود سلطان السبيعي 71.05 ٭

نوره فهد جاسم صالح املسبحي 86.86 ٭
نوره محمد فالح مريزيق العازمي 89.8 ٭
نوف حمد محمد هادي العجمي 81.8 ٭
هنوف مذكر سعود ثويران املطيري 92.28 ٭

 ٭ 

هشام بن العاص الثانوية للبنين 
ابراهيم جاسم محمد راشد احلربي 84.43 ٭
احمد حسني على هاشم الرضى 85.23 ٭

احمد عبد اهلل عس���اف نوار الرويس العتيبي   ٭
91.11

احمد عطا اهلل علي حريش العنزي 77.69 ٭
احمد مبارك خلف مبارك العتيبي 77.47 ٭
احمد محسن إبراهيم احملمد السليمان 91.66 ٭
اسالم حسن محمد حسن الصميط 70.97 ٭
اسالم فرحان عبد اجلليل سيد فرحان 91.96 ٭
انور عبداملنعم عبدالكرمي عبداهلل رمضان 73 ٭
بدر سويد سعود سويد العجمي 77.73 ٭
بدر شاهر بدر طرمي الصبيرى 90.75 ٭
بدر شبيب ناصر عويس العجمي 78.36 ٭
بدر ناصر تقي عبد احلسني رجب 73.95 ٭
بسام سويلم نزال سالم الكريباني 71.22 ٭
تركي فهد ناصر تركى العتيبى 73.22 ٭
جواد خليل إبراهيم رجب شاه 66.44 ٭
حسن على محمد على حسني 78.23 ٭
حسني محمد مراد شمس الدين مراد 75.77 ٭
حمد سالم حمود مطر الفضلي 71.54 ٭
حمد عبداهلل حمد على العجمى 79.75 ٭
حمد على محمد جعفر فيروز 79.71 ٭
حمود عطا اهلل عطا اهلل حمود اجلبل 77.58 ٭
خالد إبراهيم جاسم محمد الشطي 75.15 ٭
خالد حمد عبداهلل املعضادي 93.67 ٭
خالد راشد مناحي راشد العجمي 90.11 ٭
خالد مرزوق محمد عبدالعالي العتيبي 88.83 ٭
راشد سلطان راشد محمد العاطفى 74.33 ٭
راشد على راشد ماجد 92.49 ٭
زيد احمد مزيد هالل العتيبى 87.38 ٭
سالم صالح سالم مصلح البالود 73.51 ٭
سالم محمد حماد فهيد مرسل 83.41 ٭
سعود ناصر فهد هادي الدوسرى 68.36 ٭

صقر صباح عبدالرحمن حسن عبداهلل الغيص   ٭
90.38

ضارى فالح عبداهلل على العزب 84.09 ٭
ضارى فهد صالح مهاوش سلمان 73.51 ٭
طالل مياح جليدان عبيد الفضلي 94.27 ٭

عبدالرحم���ن فيصل عب���د اهلل حنيف مزيعل   ٭
70.04

عبدالصمد توفيق سامي عبدالرزاق عبدالسالم   ٭
81.11

عبدالعزيز احمد عبداهلل على عبداهلل 81.69 ٭
عبدالعزي���ز مش���عان فهد ج���اراهلل العجمي   ٭

86.74
عبدالعزيز ناصر محمد حامد الهندال 73.85 ٭

عبدالعزي���ز هذال عبد اهلل ش���الش العتيبى   ٭
67.62

عبداهلل احمد راشد غادن املطيرى 83.87 ٭
عبداهلل عباس سليمان عباس دشتي 76.25 ٭
عبداهلل فارح محمود وعيس 92.36 ٭
عبداهلل فهد عبداهلل مترك العجمي 83.05 ٭

الس���ليمان  عب���داهلل فيصل محمد س���ويلم   ٭
79.74

عبداهلل ناصر حمود جاسم الدبوس 87.93 ٭
عبداهلل ناصر حمود منصور الهاجرى 81.76 ٭
عبداهلل جنم جودة عزت 92.65 ٭
عبداهلل نضال خضر ابراهيم املعيوف 92.39 ٭

عبدالهادى ناص���ر عبدالهادى ناصر الهاجرى   ٭
86.99

عبيده على حميد مبارك املبارك 97.68 ٭
عثمان سعود عوض سالم املطيري 81.2 ٭
على احمد نعمه حايف العنزي 76.77 ٭

عل���ى طاهر ناص���ر طاهر يون���س العليوى   ٭
67.31

فهد ايهاب محمد فهد الدبوس 94.29 ٭
فهد عبداهلل ضاوى عبيد عبداهلل 94.72 ٭
فهد على خالد فهد اجلرى 76.74 ٭
فهد على فهد جاسم الدبوس 97.31 ٭
فهد على محمد احمد حجي 80.06 ٭
فهد نهار سعد راجح العصفور الهاجري 93.8 ٭
فواز عبداهلل حسني حسن الشويكر 66.04 ٭
فيصل حسني ابراهيم محمد احمد 86.11 ٭
فيصل نايف احمد غامن الدبوس 69.35 ٭
ماجد حمد حمود خميس العجمى 75.04 ٭
محسن عبدالرحيم حسن كرم 65.62 ٭
محمد جابر محمد فهد الدبوس 75.81 ٭

محم���د جمال زي���ن الدين محمد ن���دمي الزين   ٭
79.62

محمد دبوس محمد جاسم الدبوس 83.62 ٭
محمد سعود محمد الرويني 95.81 ٭
محمد صالح سعود مجبل املجيبل 78.65 ٭

محمد عبد احملس���ن ش���ريف العبود اخلضر   ٭
72.1

محمد عبدالسالم كمال هالل 86.44 ٭
محمد عبداهلل حماد فهيد مرسل 91.21 ٭
محمد عبدالناصر حسني الغاوى 88.69 ٭
محمد على حمود منصور الهاجرى 91.84 ٭
محمد عماد حميد عبداهلل خلف 74.56 ٭
محمد مصطفى السيد راضى 97.35 ٭
محمد ناصر رويبخ راشد العتيبي 88.51 ٭
مرزوق غازى مرزوق هملول العتيبي 82.84 ٭
مساعد محمد مسفر سالم العجمي 77.96 ٭
مشوط سعد فهد مبارك املشوط 84.59 ٭

مصطف���ى خيري املط���راوي مصطفى ابوبيه   ٭
97.85

مناحى رصد مناحى راشد العجمى 74.65 ٭
ناصر بدر ناصر مجلعد محمد 72.76 ٭
نواف مرزوق اسراهيد محمد العتيبي 74.46 ٭

اإلدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية 

 الجهراء الثانوية للبنات 
أالء خالد عقلة صحن العالطي 88.93 ٭

اريج محمد رافت الس���يد حسن عطيه خليل   ٭
90.48

اس���ماء س���ليمان حبيب عب���داهلل الرحيلي   ٭
88.47

اسماء ضيف اهلل احلميدى ضيف اهلل القحص   ٭
86.34

اسماء محمد هادي جار اهلل 86.81 ٭
اسيا احمد حاجي ايليه 95.39 ٭
اسيل هادى مفظى طريف بوظهير 80.32 ٭
اشواق عجيل مانع ضويحي الظفيري 87.64 ٭
البندري فهد غنام جليدان احلسيني 75.79 ٭
العنود عبداهلل ساير زويد الشمري 80.06 ٭
اماني دخيل نايف صدام الشمري 82.02 ٭
امل جمال مصطفى العوضى عيسى 98.16 ٭
امل صاهود هالل فيصل العنزي 72.2 ٭
اميره طالل عايد مضحي العنزي 80 ٭

انفال عبد اللطيف عاش���ور هادى الس���عيدى   ٭
86.66

اميان على مشعان معيض العازمى 89.2 ٭
اميان مزيد انويديس زيد احلسيني 79.1 ٭
بشاير صالح ساير فجر العنزي 77.1 ٭
بشاير نواف زبن صقر املطيرى 69.06 ٭
دالل غصاب ديحان قصاب العازمي 80.1 ٭
دالل فهد فالح محمد العجمى 84.6 ٭
رانا مصطفى محمد محمود عاشور 95.43 ٭
رضوى حسني فرغلى محمد 92.87 ٭
رقية خالد ضويحي الرسيس 91.93 ٭
رنا عادل العربي مسلم سعيد 96.75 ٭
روان نايف رمضان هزاع العنزي 79.65 ٭
رويدا محمد عبدالصمد على متولى 98.58 ٭
زينب علي فاضل العنزي 76.33 ٭
سارا فالح حمدان محمد السعيد 66.35 ٭
ساره ثقل مشوط ثقل العجمى 79.38 ٭
ساره سعود نشمي عواد احلريجي 78.71 ٭
ساره صطام مرزوق صطام العتيبى 74.06 ٭
ساره عصفور محمود مبروك الطحان 98.41 ٭
ساره نيف حمد حشر العنزي 84.25 ٭
سجى جاسم محمد عوض العنزي 74.09 ٭

ش���اهرنان ش���اه عصام الدين عثم���ان محمد   ٭
املساوي 93.88

شهد سعد مطلق القمالس 83.48 ٭
شهد غامن هزاع سمره املطيري 96.12 ٭
شهد مطلق حمود مفرح الشمري 67.22 ٭
شيخة صالح حسن ناصر 70.65 ٭

شيخة ضامر سعد حبيب الضامر 74.25 ٭
شيخه حماد دخيل شافي العنزي 91.92 ٭
شيخه عبداهلل سعد حبيب الضامر 78.37 ٭
شيخه فراج رسمان منصور نصار 86.9 ٭
صباء جعيثن زامل جعيثن العنزى 73.81 ٭
صيته محمد بخيت العجمي 96.23 ٭
عائشه عبداهلل حمد عيد املخيال 91.43 ٭
عائشه عبداهلل مجبل خلف اجلعيب 75.23 ٭
عاليه صايد صندوح عبداهلل الظفيري 80.42 ٭
عاليه علي فالح مبارك احلجرف 87.19 ٭
عفاف حامد مطلق مطير الرحيلي 86.98 ٭
غاده خالد ابراهيم محمود 97.98 ٭
فاطمه سالم سعود سالم الوليد 76.72 ٭

فاطمه س���عود عبي���د دلي العيادة الش���مري   ٭
84.8

فجر حربي س���عد علوش السعيدى الظفيري   ٭
82.97

ف���رح صعب عب���د اهلل فهد الالفي الش���مري   ٭
90.17

فرحيه اسماعيل عثمان بيكسي 78.57 ٭
مرام سيف ماطر عجيل العنزي 90.37 ٭
مرمي محمد مجبل فالح العازمى 80.79 ٭
منال عايد شديد عوض العنزي 95.04 ٭
منال عزيز شباب الفى زايد الشمالي 76.61 ٭
مناير غازي هالل العتيبي 92.77 ٭
منيره سعد سيف العجمي 81.14 ٭
مها فراج غازي شليويح احلربي 93.74 ٭

موضي صال���ح عب���داهلل صال���ح الديحاني   ٭
74.29

مي خالد محمد زيد دليم العتيبي 77.57 ٭
مي محمد عبد اهلل محمد العريفان 90.86 ٭
ناديه عواد غازي الشمري 70.82 ٭
ندى عاصم عبداملعطي عبداللطيف 87.13 ٭
نشميه دودان عبداهلل الشمري 94.92 ٭
نوال محمد متام لطفى 87.72 ٭

ن���ور انور عبدالعزيز هاش���م حنظل العنزي   ٭
78.42

نور حجب نزال حجب العنزي 74.45 ٭
نور عواد قريان رغيان سعدان 91.29 ٭
نوره ناصر عبداهلل ناصر العجمي 82.81 ٭
نوره هالل صاهود هالل العنزى 94.88 ٭
نوير عبداللطيف عراك حسني 67.95 ٭
نيرمني هشام أحمد 94.57 ٭
هاجر مبارك عقال شارع الظفيري 66.07 ٭
هايدى محمد عبد الاله عبد اللطيف 93.49 ٭
هبه يوسف عبداهلل 73.05 ٭
هديل فهد مجبل املسانع 82.68 ٭

هديل مش���عل عبداحملس���ن مخيشم الشمري   ٭
82.59

هنادي جميل محمد داوود القطان 92.39 ٭
هيا حمد خالد مزيدالصبرة العنزى 93.62 ٭
هيا راشد فالح حمد العجمى 83.42 ٭
هيله احمد سليمان ابراهيم املانع 91.46 ٭
ود محمد عبداهلل صياح السميران 92.26 ٭
وعد سعدون مشجر فرحان السعيدي 87.05 ٭
وفاء سعد عبداهلل الصالح اخلزي 81.95 ٭
والء محمد عبدالعليم محمود ابراهيم 96.11 ٭
يارا محمد النبوي محمود الشربيني 98.52 ٭

الجهراء الثانوية للبنين 
احمد سلطان نشمى خلف الضفيرى 83.54 ٭
احمد شاكر ماطر هالل الشمرى 72.03 ٭
احمد شامي معتق خزمي الرشيدي 91.88 ٭
بندر حمد نعمه نصيف الشمري 83.51 ٭
حمد زيد خلف خليفة الشمرى 75.23 ٭
حمود فيحان على كميخ املطيرى 74.68 ٭
خالد حجرف فالح مبارك احلجرف 98.68 ٭

خالد عبي���د عبدالرحمن عبداهلل احلس���ينى   ٭
76.92

سلطان الفي خليف فهد الشمري 81.63 ٭
صالح مبارك دعسان عقيل 86.7 ٭
ضاري فيصل حمد عبداهلل الهوالن 67.86 ٭
عبدالرحمن سعود فريح عواد احلربى 70.52 ٭
عبدالعزيز علي عايد سعد الرشيدي 85.62 ٭
عبدالعزيز علي مشعل ظاهر العنزي 74.2 ٭
عبدالعزيز فهد عابر عودة البذالي 68.48 ٭

عبدالعزي���ز فهد نهار ملوح س���المه املطيرى   ٭
80.02

عبدالعزيز نواف عبيد محمد الشمرى 76.98 ٭
عبداللطي���ف ش���امي معتق خزمي الرش���يدي   ٭

86.51
عبداللطيف عيد بريكان مطلق املاجدى 66.5 ٭
عبداهلل حمد خامت خامت العجمى 77.56 ٭
عبداهلل عادل سالم مرزوق العنزي 74.64 ٭
عبداهلل فهاد عيادة فهاد احلربي 94.05 ٭
عبداهلل هادي ناهي عبيد العنزي 71.95 ٭

عبداحملس���ن عبداهلل محم���د برجس بن عيد   ٭
64.02

عبداملعني هيثم السعدي 92.25 ٭
عبدالناصر محمد عبدي بارود 71.97 ٭
عبدالهادي رباح عبدالهادى ايوبي 97.25 ٭

عبدالوه���اب ع���واد خلف عب���د اهلل احلزمي   ٭
82.32

عبيد محسن يوعد حمود احلربي 63.57 ٭
عذبى ناصر ظاهر مركز العنزى 64.04 ٭
عذبي ثامر جبر عطيه العنزى 70.65 ٭
على عبدالعزيز عبيد عبداهلل الشمرى 78.69 ٭
فهد شهاب حامد شهاب الرويعي 66.54 ٭
فهد عبداهلل مضحى فنيطل املطيرى 80.59 ٭
فهد عياد فرحان دهيسان العائد 64.48 ٭
فهد مزبن دعسان مزبن املطيري 71.02 ٭
فهد معيوف مطرف معيوف العنزى 76.96 ٭
فواز فهد ضحوى على الظفيرى 71.58 ٭
فيصل خالد عباس خليف العنزى 72.28 ٭
مانع نايف مساعد معيوف العنزي 72.51 ٭
مبارك مفرح فهيد نغيمش الهاجري 64.88 ٭
محمد زايد راوى محمد العنزى 93.58 ٭
محمد سند بداي رجا احلربي 73.24 ٭
محمد عبداهلل خلف مطير السليمانى 77.78 ٭
محمد عجيل حداد برجس الشمري 78.12 ٭
محمد علي عايض معاهد السعيدي 77.18 ٭
محمد فالح محمد برجس محمد عيد 71.41 ٭
محمد ماجد محمد الشمري 82.39 ٭
محمد يونس حميد زويد العنزى 67.5 ٭
مساعد محمد خلف شداخ العنزي 64.24 ٭
مصطفى حامد مصطفى احلاج احمد 86.31 ٭

نايف مني���ف مب���ارك زياد طري���ب املاجدي   ٭
65.05

يوسف غنيم بنيا غنيم السليماني 67.9 ٭
يوسف ماطر مخلد ماجد 74.57 ٭

النوار بنت مالك الثانوية للبنات 
أرواح فالح عطيه غنيم مجول 74.66 ٭
أسماء عبيد عايد عامر العنزي 95.97 ٭
أسماء محمد قربيان دعسان العازمي 87.15 ٭
أسماء ناصر هادى سعود الصلبى 70.9 ٭
أشواق سالمه كياد ضحوى العنزى 88.84 ٭
أقبال سعود فهد رباح الرشيدي 78.18 ٭
أماني سعد جزال سعود الشمري 88.84 ٭
أمل صالح مصلح محمد الرشيدى 77.23 ٭
أمل مناحى عبيد شريان الشمرى 76.37 ٭
إميان احمد بن محمد بن احمد الكمالى 92.24 ٭
إميان خالد عايد حنس العتيبي 76.64 ٭
العنود مهدي عبد اهلل سالم املخلف 94.38 ٭
بدرية الفي دليم مبيريك احلربي 68 ٭
بشاير الفي سليمان فواز 93.02 ٭
بشاير مزيد عقاب مزيد الشمرى 81.66 ٭

حتري���ر عبد اهلل محمد ضي���ف اهلل املطيري   ٭
77.69

تهانى محمد جابر عصفور العجمى 85.49 ٭
تهاني علي سعود عواد املاجدي 67.43 ٭
حفصة عوض مشحن علي العنزي 88.12 ٭
دانه حماد بخيت محمد العجمي 81.39 ٭
دالل شليويح مفضى ناجم الشمرى 82.19 ٭
رشا عابر فالح عابر الظفيرى 74.54 ٭
رغد محمد مشل صياح العنزى 73.71 ٭
رفعة عبد اهلل محمد حذيان العجمي 90.94 ٭
رمي فيصل راجح عيد العجمي 85.74 ٭
سلوى غايب مرضي فهيد العازمي 97.94 ٭
سويره عايد مجبل عيد العازمى 92.05 ٭
شوق خلف فيصل جبر الفضلي 68.45 ٭
شوق سعد محمد حديد راجح الشمرى 84.16 ٭
صافيه محسن محمد احبيط العجمى 92.2 ٭
عائشة خالد ابراهيم حسون العنزي 93.52 ٭
عائشة عايد ملوح خليف الصليلي 66.4 ٭

عبير ذياب محمد سعد ذياب 90.4 ٭
عبير رمضان سعود ناصر العنزي 71.14 ٭

عبير هالل مناور ش���هيل السعيدى الظفيرى   ٭
78.96

عهد عبداهلل محمد هتيمي السعيدي 83.22 ٭
عواط���ف بريكان مطل���ق س���ليمان املاجدي   ٭

74.42
غدير عبد اهلل عديس محمد احلسينى 82.49 ٭
غدير محمد عامر براك العجمي 74.6 ٭
غفران عبد العزير عايد ساير العنزي 72.34 ٭
فائزه فهاد سالم محمد العجمى 81.34 ٭
فاطمه صالح رويشد عبداهلل البذالى 84.07 ٭
فاطمه عواد احلميدى مناور العنزى 70.83 ٭
فاطمه هوميل جعيالن مصلح احلربي 88.75 ٭

كفاية عب���د اهلل محمد ضي���ف اهلل املطيري   ٭
85.14

كن���وز عبداللطيف ش���حاذه مطر الرش���يدى   ٭
77.53

ليالي نش���مي حمود نغيمش رفيس الهاجرى   ٭
72.31

مرمي رحيل منادي حامد العنزي 65.73 ٭
مرمي ضايف عمير مجبل الشمري 80.07 ٭
مرمي عبداهلل سعود السعيدى 67.84 ٭
معالي نزال حمود دريع العازمي 83.98 ٭
منال الفى مرزوق فهاد املطيرى 89.62 ٭
منال مطر خلف غا لب الظفيرى 94.8 ٭
مناير بردي محمد العالطي 81.33 ٭
منى سعد ثاني صلفيج العنزي 77.9 ٭
منى غزاي جبر مطلق العنزي 72.15 ٭
نوال مسير هالل عبد اهلل الشمري 71.12 ٭
نوره غريب نزال عواد الصليلي 74.18 ٭

نوف س���عد مط���ر مليحان مخلف الش���مرى   ٭
93.6

نوف طالب حليويس مزبان الشمري 73.25 ٭
نيران سوعان ضاري جيال العنزي 85.74 ٭
هدى علي جابر خلف العنزي 82.98 ٭
هناء عبداهلل عايد عامر العنزي 70.36 ٭
هنادى خالد عبداهلل عايد العنزى 77.46 ٭
هنوف عواد احلميدي مناور العنزي 63.69 ٭

الواحة الثانوية للبنين 
أحمد جمال محمد محفوظ عقيلي 92.1 ٭
أحمد سيد أحمد حسني 92.66 ٭
أحمد مبارك بنيه خلف العرف 72.92 ٭
أنس محمد عبدالغني حسنني 94.12 ٭
احمد اسامة محمد احمد 70.84 ٭

احمد ش���وقى محم���د محمد احمد اس���ماعيل   ٭
93.16

احمد مطلق دخني افريت الصليلي 85.7 ٭
بدر مفرح فهيد نقيمش الهاجري 75.61 ٭
بسام أسامة عبداحلميد رشوان أحمد 96.48 ٭
بسام ثويني مرزوق ثويني العازمي 71.05 ٭
تركي محمد حديد راجح الشمري 71.22 ٭
حمد جاسم محمد عايد الشمري 83.02 ٭
حمزة اسماعيل يونس ماويل 79.93 ٭
خالد سعد ماطر هالل الشمري 98.16 ٭
خالد عامر عبد اهلل عامر العاصى 75.04 ٭
خالد مبارك إلياس دميثير العنزي 73.86 ٭
خالد مكمى عايد سعد الرشيدى 82.51 ٭
زيد سعود جعيدان جفني احلربى 81.72 ٭
سالم مبارك عامر حماد العجمى 84.97 ٭
سامي فايز املغازي الدالي 97.21 ٭
سعد سليمان مناع محسن احلربي 72.85 ٭
سلمان ضبيان نشمي سلمان املاجدي 71.25 ٭
سلمان محمد سلمان محمد العنزي 94.5 ٭
سيف عبداهلل على الدويخ العجمي 95.93 ٭
شريده مفرح شريده ساقى الظفيرى 83.2 ٭
ضاري تركي بادي عمر الشمري 86.99 ٭
طارق سمير محمود محمد عبداخلالق 94.27 ٭
طالل سليمان عويد عبكي الظفيري 85.09 ٭
عادل عيد عايض مصبح الصليلي 80.14 ٭
عبدالرحمن محمد حديد راجح الشمرى 82.17 ٭

عبدالرحم���ن محمد حطاب س���ويدان العنزي   ٭
69.48

عبدالكرمي نومان رجعان السليماني 67.76 ٭
عبداللطيف فهد الفى خمسان العنزي 76.77 ٭
عبداهلل عايد نهار سلطان الذايدي 89.74 ٭
عبداهلل محمد عيد ضحوي الشمري 80.74 ٭
عبداهلل مهنا حمد ثوينى الشمرى 85.42 ٭

عبدالهادي فهيد صالح عيدان عبداهلل العارضي   ٭
املطيري 89.84

عثمان عنيد عقيل محمد القاس���مي الظفيري   ٭
67.8

فالح صالح فالح العنزي 93.25 ٭
فالح سليمان مناع محسن احلربى 70.71 ٭
فهد على عايد سراح الصليلي العنزي 67.27 ٭
فهد محمد عبداهلل مرزوق سعيد 68.83 ٭
محمد بندر مجول مبارك املطيري 87.77 ٭
محمد حسني على مركز العنزى 88.91 ٭
محمد حمد على حسن العجمى 76.19 ٭
محمد حمد محمد معيتش املطيري 82.43 ٭
محمد خالد عطية علي 97.27 ٭
محمد صالح صبح يوسف حسونة 93.01 ٭
محمد عبدي علي حاشي 75.03 ٭
محمد غنام محسن صايل املطيرى 82.12 ٭
مشعان منر هدروس مبارك السعيدي 87.29 ٭
مصطفى أحمد مصطفى علي اجلندي 98.41 ٭
منصور على مرفوع عبداهلل العنزي 83.08 ٭
ناصر احمد هيبه محمد 72.59 ٭
ناصر بدر شطي مزعل الفضلي 84.95 ٭
نايف عاني نزال مناحي الشمري 76.8 ٭

ام الحارث االنصارية الثانوية للبنات 
ابتسام محمد هالل عوده عاصي 73.75 ٭
ابرار خلف قريطع خالد العنزي 67.71 ٭
ابرار محمد شافي فرحان 73.66 ٭
احالم محمد هالل عبداهلل العنزي 87.7 ٭
اسماء عوض هالل علي الفضلي 88.36 ٭
اشواق نفال محمد نفال السلمي 80.8 ٭
افراح علي جابر محيبس 73.81 ٭
العنود حكيم عبود كايد 67.08 ٭
اميره أحمد صايل هزاع الظفيرى 70.61 ٭
انفال فيصل ضاحي عودة الفضلي 79.48 ٭
انفال مزهر خلف جاسم 72.02 ٭
اميان عراك بن مرجي الفي الظفيري 75.59 ٭
اميان عوده مطر خشان الظفيري 80.82 ٭
بشاير ناصر حسن عبداهلل الدوسري 77.52 ٭
جوزه سالم سعدون سلطان السعدون 91.33 ٭
حنان صباح جابر شوكان جبر 75.79 ٭
دنيا جابر احمد علي ذياب الفيلكاوي 82.04 ٭
رشا علي عيدان رحال 78.24 ٭
رمي عبداهلل ناصر احلمد العنزي 83.44 ٭
رمي عويض عايض عوض املضيبري 67.21 ٭
زينب عبدالعزيز سرحان عبداهلل 75.48 ٭
ساره قاسم أحمد شهاب 79.83 ٭
شوق خالد لهواق عبد اهلل الفضلى 67.02 ٭
عائشه غامن مطر كريدي الشمري 80.51 ٭
عبير خشمان مرزوق طويق الرشيدي 92.61 ٭
عبير صحن سردي هليل اخلالدي 77.95 ٭
عبير عراك مرجى الفى الظفيرى 74.47 ٭
عبير نوري عبداهلل الفرج 74.07 ٭
عهود سعد سليمان حميدان الفدعاني 82.95 ٭
غاليه املهادي يحيى سلطان السعدون 77.9 ٭
غدير خشمان مرزوق طويق الرشيدي 79.36 ٭
فاطمة أحمد قاسم محمد الظفيري 76.03 ٭
فاطمة خير اهلل حسني دهش 92.19 ٭
فاطمة عبداهلل نبيج محمد 77.54 ٭
ليلى على عباس أحمد حسني 71.4 ٭

مراح���ب عياده نومان الفي العريفي الظفيري   ٭
95.01

مشاعل محمد هابس نحو الراشد 77.44 ٭
منال عبد اهلل هليل معتق املطرفى 70.38 ٭
مى زبن مران فهيدان العنزى 64.84 ٭
جناه أنور العبداهلل 68.3 ٭

ن���وادر ناصر نويجى بن صعرور الرش���يدي   ٭
79.98

نور جابر نايف حزام الشريفى 80.65 ٭
نوره منور مرجي قوطان العنزي 66.41 ٭
نوف راهي جابر خلف الظفيري 84.61 ٭
وفاء محمد محي اجللعوط العشية 76.73 ٭

ام مبشر االنصارية الثانوية للبنات 
أبرار عيد سمران راشد الرشيدى 75.03 ٭
أسماء عواد محمد الظفيري 84.07 ٭
أمل عويد عوده شامان العنزي 81.31 ٭

ابتسام لطيف صالل مطلق العنزي 71.22 ٭
احالم عبيد عبداهلل عياده الرشيدى 85.41 ٭
اسرار حمود حزول سعد العنزى 93.75 ٭
اسماء عويد حنطان حمود العنزى 88.4 ٭

اس���ماء مطلق متعب عريفان اجلبلى املطيرى   ٭
90.49

اعالم عواد جاسم جابر الظفيرى 88.46 ٭
امانى جاس���ر تركى حمود الذراعى الظفيرى   ٭

92.63
امالك نزال فاخر فحيمان 91.37 ٭
انتصار سعود رشيد على الشمرى 80.73 ٭
انوار عايد مطلق محمد املاجدى 71.94 ٭

ان���وار عيد قن���ان منوخ القاس���مي الظفيرى   ٭
82.9

اميان ب���راك نزال مناحى املقوعى الرش���يدى   ٭
89.86

اميان حسني على فالح النهدى اخلالدى 91.97 ٭
اميان محمد ياسر شايع 85.94 ٭
بشاير على مطنى سند الشمرى 74.92 ٭
تهاني معيي عفران ضحوي الفضيلي 77.26 ٭
حوراء غامن ساير خلف الشمري 83.57 ٭

دالل مطلق لوفان صلفيق القاسمى الظفيرى   ٭
77.59

رشا فالح خليفة بن معيضد الصلبي 75.66 ٭
رشا مطلق ذباح سالم اجلميلي 84.18 ٭
رمي احمد عايد رشود العنزى 79.24 ٭
سهام أحمد عايد رشود 72.02 ٭
شهد صغير أحمد فياض العنزي 92.08 ٭
شوق محمد مزعل محمد السعيدي 73.76 ٭
شيخة عياد عبيد الشمري 64.1 ٭
عالية نايف علوان حمدان الشمرى 79.2 ٭

عاليه طالل مزيد س���لطان الطلحي الظفيري   ٭
82.66

عجايب عايد نايف دريب الشمرى 78.29 ٭
عنود مطلق علي الشمري 68.76 ٭
عهود سعود بن عايد العنزي 69.58 ٭
غيد جنيب نصري 86.9 ٭
فاطمه حران سالم فرحان العنزى 87.63 ٭

كفى سليم س���ويلم نويجى الرميح الرشيدى   ٭
74.28

لطيفه بداح نحيطر سنيد الظفيرى 89.59 ٭
ملي���اء محمد ماط���ر عيد القاس���مى الظفيرى   ٭

93.28
مرمي فرحان خلف شاهر الفضيلي 84.07 ٭
مرمي مزعل سليمان منوخ الظفيرى 85 ٭

مرمي نقا ابن هطيل مريبد السعيدي الظفيري   ٭
88.04

مرمي نواف غامن محمد العنزى 81.14 ٭
معالى صلبى ضاحى مقبل الشمالنى العنزى   ٭

91.97
منال ثابت عايد مذرى الشمرى 77.44 ٭
منال محمد خلف عطية السهلى 67.93 ٭
منال مناحى غباش خازن العنزى 76.71 ٭
منى صادق وقيان تركى الظفيرى 88.73 ٭

من���ى عبيد عياده ب���داى القالدي الرش���يدى   ٭
73.19

مها فالح جاس���ر حي���الن اجلبل���ى املطيرى   ٭
82.87

نفود س���عود خالد محم���د الذراعى الظفيرى   ٭
90.17

نوال ساير علوان العنزي 63.29 ٭
نورة فيصل دخيل هثل العنزي 70.89 ٭
نوف سويلم صالح دوخى العنزى 83.89 ٭

هاجر فرح���ان بن هليل بن منيزل االس���لمى   ٭
الشمرى 91.65

هدى معي���وف جريد هالل املعلومى الظفيرى   ٭
92.35

هديل جابر عياد عناد العنزى 92.38 ٭
وفاء حماد بن مسفر حبيب احلربى 92.96 ٭

تيماء الثانوية للبنات 
أسماء تركي عواد نصيف الشمري 92.29 ٭

أس���ماء عيد شحاذه عقيل اجلحيشي الشمرى   ٭
79.33

أمل جضعان سعيد عجل العنزي 78.54 ٭
أنوار فهيد مدلول علي الظفيري 88.96 ٭
ابرار فهد رخيص عايد احلريجي 84.67 ٭
امل قاسم فهد حسني احلسيني 77.42 ٭
بسمه دخيل عايد فارس العنزي 83.46 ٭
حترير سعد مطلق احلسيني 83.78 ٭
تهاني خالد عاجل هذال 91.4 ٭
حال سلمان خابور سلمان الظفيري 74.01 ٭
حنان مشعان فارس محسن العنزي 90.33 ٭
رمي براك فزاع فدان القاسمي الظفيري 67.82 ٭
رمي محمد فلجى سرحان العنزي 74.09 ٭
سارة عايف دغفق قرينيس الظفيري 81.03 ٭
سارة عطية كرمي ذوقان الظفيري 84.85 ٭
سارة عياد حمدان مناحي املظيبري 67.12 ٭
سارة ناصر فالح فدعوس 89.91 ٭
سعده حداد زايد عقيل الشمري 80 ٭
سناء عيد شحاذة عقيل الشمري 72.8 ٭
شيخة فهد منور باقي الظفيري 78.9 ٭
عبير مشرف مرسال مفرح الظفيري 73.72 ٭
عهد غنيم عبيد مطلق الصانع 92.13 ٭

عهد مخلف رحيل خليف اجلرواني الش���مري   ٭
68.93

عيون فارس محمد قص���ر الذراعي الظفيري   ٭
82.42

فاطمة سرحان بن حبيتر بن مونس الشمري   ٭
73.8

فاطم���ة عايد بن ك���ردوش الطلحي الظفيري   ٭
77.14

لطيفه مرزوق حداد شاوي الظفيري 92.21 ٭
مرمي خميس حسن حمود املسلم 87.07 ٭

مرمي دخيل مطر س���مير الذراع���ي الظفيري   ٭
94.46

مرمي مطر شنيف مطلق حمد 76.88 ٭
منار صقر عويد سلمان الرويلي 89.88 ٭
منتهي مناحي مطلق سلمان احلسيني 92.43 ٭
منى ذياب رشيد دانوك 70.75 ٭
مها هيف عيدان فارس الظفيري 74.35 ٭
ميمونة فهد عقاب كنعان الشمري 90.59 ٭
نورة شديد عيد معيض العازمي 85.38 ٭

ثابت بن قيس الثانوية للبنين 
ابراهيم جاسر عويد هديب منصور 86.6 ٭
انور الهيلم أسود عامر 78.46 ٭
بدر كرمي نصيف بدر الشمرى 83.99 ٭
براك عبداحملسن عواد سالم الشمري 72.98 ٭

بندر محمد شعبان عايش املهيمزي الرشيدي   ٭
69.63

جاسم محمد هادى دويك 83.43 ٭
حامد عبداهلل عايض معيض العازمي 72.85 ٭
حسني سعد ضايف رميض الشمري 77.75 ٭
حسني علي جضيع ريكان جابر 80.79 ٭

حمود جميل دبوس جالوى الصقرى العنزى   ٭
86.43

خالد رافع محسن عفيف الشمرى 80.84 ٭
خالد صالح جدوع ثانى الظفيرى 85.19 ٭
خالد ماجد سلطان سليمان اخلالدي 84.28 ٭
خالد محمد على دواس العنزى 76.87 ٭
سعد جهيم ذياب سعد املطيرى 79.68 ٭
سعد سعود ضايف عوده 74.26 ٭
صالح دحيم صالح غوينم الرشيدي 69.09 ٭
ضارى حسني عابر محمد العنزى 70.75 ٭
ضاري خضير مانع جلوي العنزي 72.64 ٭
طالل غربى كياد مبرد العنزى 72.82 ٭
عبدالرحمن فاضل علي األحمد 73.96 ٭

عبدالرحم���ن مناحى جالل عوج���ان العتيبى   ٭
85.24

عبدالسالم فرج قاسم محمد 64.71 ٭
عبدالعزيز صبري خش���ان عش���بان العنزي   ٭

79.93
عبداهلل احمد حسن احمد الكندرى 74.04 ٭

عبداهلل تركى فرج حجى الس���بيعى العنزى   ٭
71.27

عبداهلل حسن هجرس حسن غيام 77.2 ٭
عبداهلل حمود حسن عبد 83.86 ٭

عبداهلل دحيم يوسف فهاد املفضلى الشمرى   ٭
78

عبداهلل علي طعمة الشمري 81.99 ٭
عبداهلل قعيد عواد وادى 79.77 ٭
عبدالوهاب صالح عناد عاقول 71.59 ٭
علي حسني عبيد احمد عيسى 77.82 ٭
عيسى مرجان سعد عبداهلل العنزي 74.4 ٭
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فارس ملفى ضيدان حماد الرشيدى 81.26 ٭
مختار علي عبدالقادر أحمد مطر 78.65 ٭
مساعد محمد هالل عبداهلل العنزي 73.24 ٭
موسى احمد خلف عويد شريف 79.41 ٭
يوسف محمد حسن نغيمش مهاوش 88.48 ٭
يوسف هندى بكاى سعيد 72 ٭

 ٭ 

جابر عبداهلل الصباح الثانوية للبنين 
احمد سمير عبد السالم حسني 96.12 ٭
بدر سعد محمد فايد الرشيدي 68.49 ٭
ثابت مبارك حمد محمد ثابت احلبشي 75.9 ٭
حمد حسن حسني محمد اجلبلي 78.26 ٭

خالد حم���د عبداللطيف محم���د عبداللطيف   ٭
السعيد 77.82

خالد فهد رمضان هزاع العنزى 72.8 ٭
سعد حامد شقاحي سعد السعيدي 88.4 ٭
سعد محمد ثواب قضاب املطوطح 84.7 ٭
ضارى ماطر محمد ماطر مسير 73.61 ٭
ضاري خلف شليويح مفضي الشمري 77.27 ٭
ضاري عدنان فواز عيد محمد 84.93 ٭
ضاري محمد جبر محمد 75.38 ٭
ضاري مرزوق فالح طليحان الشمري 78.1 ٭
طالل مناع سليمان مناع احلربي 69.66 ٭

عبد الرحمن عبداهلل محمد عبدالرزاق العنزي   ٭
94.65

عب���د الرحمن عبي���د حمود هتيم���ى العنزى   ٭
78.27

عبد ال���رزاق ضحوى خل���ف خميس العنزى   ٭
76.02

عبد العزيز خلف طويرش رجعان 86.96 ٭
عبد العزيز غنام مطر علي العنزي 71.88 ٭

عب���د العزيز فيصل س���عود رحيم الس���عيد   ٭
78.05

عبد العزيز ملوح رمضان خلف احلربي 95.1 ٭
عبد العزي���ز مناح���ى عايد ف���ارس العنزى   ٭

69.66
عب���د اهلل س���عود من���ر عبد اهلل الس���عيدي   ٭

73.98
عبد اهلل شعبان جبان معتق شعبان الصليلي   ٭

86.67
عب���د اهلل صالح عبد اهلل س���ليمان العريفان   ٭

80.67
عب���د اهلل ع���وض طليحان الهيلم الش���مري   ٭

94.85
عبد اهلل فهد سلمان فيحان خاشقها 70.9 ٭

عب���د اهلل مبارك عبد اهلل احل���دارى املطيرى   ٭
91.31

عب���د اهلل مبارك عبيد دلى العيادة الش���مري   ٭
69.57

عبد اهلل مناحى عايد فارس العنزى 69.16 ٭
عبد اهلل ناصر نزال سهو شداد 73.39 ٭

عبد اهلل نش���مى س���ماوى عل���وى الظفيرى   ٭
90.55

عب���د اهلل هباس محم���د رجع���ان الظفيري   ٭
83.24

عبد اهلل هالل زعل طرقي العنزي 78.25 ٭
عبد الوهاب صالح عبد اهلل احلبشى 84.9 ٭

عبد الوهاب صالح عبد اهلل سليمان العريفان   ٭
80.31

عثمان دبي لهيلم جزاع احلربي 78.17 ٭
علي عبد اهلل مهدي سلمان العنزي 74.24 ٭
عمار داخل مانع عزوز العنزي 78.86 ٭

عمار فه���د جديع مش���وط هركي���ل العجمي   ٭
72.73

عيد عشيبان عيد معيض العازمى 71.95 ٭
غازي عليان عاصي مضحي احلربي 69.47 ٭
فارس دخيل عايد فارس العنزي 81.42 ٭
فالح مبارك احليس مبارك العازمي 92.46 ٭
فهد عبد اهلل نهار خابور العنزي 78.99 ٭
فهد ناصر فهد ضيف اهلل القحص 80.09 ٭
فيصل علي محمد قعيد السعيدي 84.98 ٭
فيصل مناع قبالن سالم الشمرى 75.77 ٭
مبارك محسن مبارك فهد العجمي 67.78 ٭
مبارك هالل زعل طرقي العنزي 81.04 ٭

متعب راضي عايد خليف الربيعية الش���مري   ٭
93.46

محمد غامن محمد امخيشم الشمري 76.22 ٭
محمد فالح محمد فالح العجمي 80.07 ٭
محمد فايق رياض الغنام 85.68 ٭
محمد فريح عويد عوده العنزي 74.14 ٭
محمد فيصل محمد فارس البناق 71.62 ٭
محمد كهيد سالم السيحان السعيدي 71.09 ٭
محمد الفي عوض مصارع العنزي 76.15 ٭
محمد مساعد قبيالن تركي الشمري 76.92 ٭

محم���د هادى محمد حس���ني ابراهي���م الهادى   ٭
89.78

مزيد فالح مزيد طامي املطيري 78.42 ٭
ناصر حمود محمد دغيمان س���رهيد املطيرى   ٭

87.21
نايف سعد شبرم طلي الظفيرى 84.85 ٭

خالد بن سعيد الثانوية للبنين 
أحمد طلعت احمد علي 88.7 ٭
أحمد عبداهلل رمام بن خليف اجلميلى 75.93 ٭
ابراهيم حسني صيوان اخلالدي 91.87 ٭
ابراهيم علي مخلف ربيع الشمري 68.61 ٭
بدر شاهر حبيب مبرد الفضلي 90.93 ٭
بدر عيسى راشد جاسر العنزي 77.66 ٭
ثامر سعد سليمان رشيد الرشيدي 71.68 ٭
جاسم حبيب جاسم منصور اخلالدي 73.01 ٭

جراح هايف عيدان فارس القاس���مي الظفيري   ٭
75.58

حامد نايف حمود عمير اخلا لدى 80.99 ٭
حمود كرمي عطشان مثقال 75.91 ٭
خالد حمد انغيمش حمد الشمري 70.15 ٭

خالد راكان ش���هيل ظاه���ر الذراعي الظفيري   ٭
78.72

خالد نا صر ذ يا ب اجلبلى 79.31 ٭
سالم عايض طعمه حمدان 74.79 ٭

س���عود ناصر عب���داهلل حصين���ي الظفيري   ٭
87.72

سلطان سعد عماش خلف العنزي 75.32 ٭
سلطان مضحي فويضي العنزي 68.11 ٭
شبرم علي خالد سوبا ط الفضلى 80.73 ٭
طارق محمد السيد عبدالرحمن 89.79 ٭

عادل جاسم متعب نايف جاسم خليف الشمرى   ٭
69.84

عبدالرحمن عبداهلل هاني نايف 93.81 ٭
عبداهلل حرير محمد حرير احلسيني 70.95 ٭
عبدالوهاب عبداهلل مسير نزال 71.69 ٭
عثمان رومى لزام جدران 85.62 ٭
غيث جمال باسم ندمي حاج اسماعيل 96.89 ٭
فالح عبداهلل محمد فارس الظفيري 71.51 ٭
فواز محمد احمد محمد الشمري 78.39 ٭
فيصل مسلم فالح سعد الهبيده 93.64 ٭
مازن فوزي عبداملنعم عباس 95.52 ٭

متعب حمود احلميدي حفر الرزني الش���مري   ٭
87.07

محمد صالح عويد عبد اهلل اخلالدي 81.73 ٭
محم���د محم���ود عبداملعطي إبراهي���م موافي   ٭

93.94
محمود محمد السيد جنم 91.33 ٭

محمود مصطفى احمد عبداجلليل احلمراوي   ٭
98.78

مشعل راضى نشمى ملوح الظفيرى 76.03 ٭
مشعل محمد خالد محمد العنزي 86.6 ٭

مضح���ي رفاع���ي مضحي صحن الس���عيدي   ٭
الظفيري 84.52

مهند محمد فريد جمال الدين ابراهيم 94.69 ٭
يوسف عبداهلل رشيد مطر احلربي 75.78 ٭

 ٭ 

رابطة بنت الحارث الثانوية بنات 
أشواق فهد زعل دغمى الرشيدى 93.21 ٭
أنفال فواز صبر محمد الشمرى 85.72 ٭

ابتس���ام س���عود جار اهلل عوض الش���الش   ٭
84.83

ابتهاج غازى عودة راشد اجلميلى 79.29 ٭
ابرار عثمان شنيف عطيه الفضلي 79.12 ٭
ابرار فهد سعد مانع العنزي 82.2 ٭
احالم فرحان مشرف شويكي العنزي 81.04 ٭
احالم محمد جزاع باقي الصليلي 86.89 ٭
اسراء مجالد عبد اهلل ملوح الظفيرى 78.97 ٭
اسرار محمد ياسر ضاحي الظفيري 89.51 ٭

اشجان عبد اللة يحي اليامي 80.35 ٭
اشجان هادي سالم محمد العنزي 88.78 ٭
اشواق احمد محمد مناور الشمرى 88.81 ٭
اصايل سعد دويح وقيان الشمرى 72.87 ٭
افراح فهد سماوي علوي الظفيري 73.34 ٭
اجلوهره معيض فنيخر حامد العنزى 68.59 ٭
الطاف طالب زحزيح رمضان العنزي 91.52 ٭
اماني عبداهلل محمد مرزوق الرشيدي 69.42 ٭
اميرة غازى عطاهلل راكان العنزى 95.45 ٭
امينه دهام عيفان ليلى الصليلى 64.21 ٭
انفال عبداهلل عوض ماطر احلسيني 76.07 ٭
انفال مشعل ركابي جراح الظفيري 84.04 ٭
اميان ساير عيد ساير الظفيرى 79.3 ٭

اميان سلطان مجمي سكران عتيج الضفيري   ٭
74.34

بدور ناصر مشاري سفاح الظفيري 83.66 ٭
بشائر عيد عوض بطي الرشيدي 83.05 ٭

بش���اير صالح عب���د الهادى فارس احلش���ار   ٭
74.06

بشاير عايد قطيفان عبد اللة العنزي 79.26 ٭
بشري عيد عوض بطى الرشيدى 82.05 ٭
بيادر سعد فهد مشلش احلربي 74.83 ٭
حنان سلطان حمد جزاع الظفيرى 91.02 ٭

روان مان���ع مس���فر مقيت عاي���ض العجمى   ٭
76.77

رمي سعد حمود مناور الشمرى 91.96 ٭
رمي فهاد عصري عشوي العنزي 78.79 ٭
رمي محمد مدلول السعير الصليلي 90.1 ٭
سارا خالد مناور مجبل الصليلي 89.31 ٭
سارة مضحي نومان مبارك الفضلي 64.35 ٭
ساره حسني علي ناصرمحمد الشمري 86.06 ٭
ساره عادل ناصر عوض العدوان 76.28 ٭
ساره فهيد محمد اكنيفذ اكنيفذ 72.15 ٭
ساره نايف مضحى عواد الشمرى 75.25 ٭
سعاد سعد عبداهلل منيف العجمي 86.82 ٭
سندس أحمد حمود عوض الرشيدى 93.86 ٭
شاهه مبارك مزيد مطلق املطيرى 75.89 ٭
شروق شداد عبد اللة مطر الشمري 86.54 ٭
شهد رويشد سعد رويشد احلربي 89.72 ٭
شوق مبارك صالح مبارك العجمي 86.36 ٭
شوق مشرف مكمي جلفيف العنزي 80.68 ٭
شيخه مشعل صنت سفاح الظفيري 81.19 ٭
شيماء محمد مطلق نزال سهو 84.11 ٭
عائشه عبداهلل حمود دعيج الركيبي 91.55 ٭
عايده عطاهلل فياض محمد العنزى 75.61 ٭
عبير ناشر عوض محمد احلربي 93.19 ٭

عروب عب���د اللة خال���د جعي���الن العويهان   ٭
79.27

عزيزة االميان عب���داهلل محمد ابراهيم محمد   ٭
74.53

عنود راشد غالي مطلق فرحان 91.41 ٭
عنود ش���مالن س���ليمان مضح���ي الصليلي   ٭

85.24
عنود ممدوح شخير دبيان العنزي 81.93 ٭
عهود مجبل غضيان مجبل العازمي 87.41 ٭
غالية ثامر جفني منصور العجمي 71.59 ٭
غدير سياف سلطان عوض املطيري 79.2 ٭
غدير عادل عباس سالم العنزي 71.82 ٭
فاطمة دليل شامان جزاع 74.63 ٭
فاطمة هادي سعد هديب العازمي 75.44 ٭
فايزه شافى حليس طويان احلسينى 72.02 ٭
فرح عباس رجب حسن الصراف 73.54 ٭
فرح على عبداهلل على العنزى 73.5 ٭
فرح محمد دخيل علوان الظفيري 77.9 ٭
لطيفه عايض عويد عايض الضفيرى 75.74 ٭
مرام مهدي دخيل اهلل مذكر الهاجري 82 ٭
مرمي حمدان غنيمان محمد الظفيري 80.46 ٭
مرمي سعود معيوف فليح العنزي 86.54 ٭
مرمي شيحان صعفك راضي العنزي 81.15 ٭
مرمي صالح بركه سعد السعيدى 96.95 ٭
مشاعل فهد على سويدان العنزى 84.19 ٭

مش���اعل مطر جدوع مطر الس���بيعي العنزي   ٭
76.71

منار راشد محمد سعدون احلسينى 85.72 ٭
منار مضح���ي بن صالح بن خلف الش���مري   ٭

71.6
مناير حسني عايض عايد الرشيدي 72.18 ٭
منيرة احمد سرحان أسود العنزي 91.09 ٭
منيره محمد خالد مزيد العنزى 67.49 ٭

مها عبداهلل عواد درويش السويدي الشمري   ٭
85.53

مي عزيز محمد خليف العنزي 81.9 ٭
نشوة خلف جدوع عبيد العنزي 66.64 ٭
نوال نومان دحيالن دهيمان الشمري 73.21 ٭
نوره سعد مبارك محسن املطيرى 67.5 ٭
نوره محمد فهيد مفرح حسن 76.17 ٭
نوف سلطان جدعان عواد الشمرى 83.32 ٭
هبه عبد اهلل عيد راضى الشمرى 84.77 ٭
هديل خلف عجيل غيث احلربي 86.86 ٭
هديل ناصر عبداهلل على العنزي 91.37 ٭
هيا فالح محمد فالح العجمي 75.4 ٭

زينب بنت محمد بن عبداهلل الثانوية للبنات 
ابرار علي خلف علي السعدي 74.08 ٭
اروى عبدالعزيز عبداهلل سالم املخلف 79.72 ٭
اروى فهد طعمه مطر الظاهر 73 ٭
اريج حمود ضعيف صحن الشمرى 73.69 ٭
اريج على سلمان محمد العنزى 95.36 ٭
اسراء فالح عيسى مهوس 95.02 ٭
اسرار حسن محمد منصور العجمي 74.17 ٭
اسماء خالد مطلق عيد الديحاني 89.15 ٭
اسماء راضى سند هديسان الشمرى 81.36 ٭
اسماء فالح محمد مفلح العنزي 96.27 ٭
اسيل سالم صياح عايد الشمرى 79.31 ٭
اشجان بدر كامل برغش الضفيرى 79.25 ٭
االء فواز خلف شداخ العنزى 90.29 ٭

البندري خالد سعود ش���ارع شالل الظفيري   ٭
82.05

املها محمد هادى فرحان العنزى 84.8 ٭
اماني فالح مرزوق عبداهلل املطيري 87.09 ٭
امل نهير سمير ليلى الصليلى 78.07 ٭
امنة حمدان مجيدل مكيديد السليمانى 83.21 ٭
امنه بندر عبداهلل مزيد البرازي 90.2 ٭
امنه نهير سمير ليلى الصليلى 74.16 ٭
اميره طالل بديوى داود الشمرى 72.9 ٭

انتصار س���اكت ش���ويت هدروس السعيدى   ٭
80.33

انتصار س���لطان خل���ف س���لطان العدوانى   ٭
92.63

انسام ردنان مبارك فالح الصلبى 80.26 ٭
انهار سعود عايد سعيد املطيرى 64.06 ٭
انوار خلف عبداهلل جاراهلل احلسينى 67.19 ٭
انوار مثنى بتال صالح الرشيدى 81.16 ٭
انوار محمد محارب على الشمرى 84.02 ٭

انوار نواف على محمد الس���نجارى الشمرى   ٭
85.95

اميان سعران فياض عشوي العنزي 80.04 ٭
امي���ان ع���وض س���ع����ود خلي��ف���ه احلربى   ٭

84.81
بدحه مسيعيد سالم رغيالن الصلبى 86.45 ٭
بدور خالد خليل عبدالكرمي بريك 65.81 ٭
بدور سليم حسن مفضى العنزى 80.6 ٭
حصه بداح رشيد دانوق الشمرى 91.26 ٭
حنان الهيلم زبار شقير الظفيري 75.81 ٭
دميه هادى محمد خلف العنزى 92.07 ٭
رمي دحام حميد مجباس الشمرى 88.11 ٭
رمي محمد مطر راشد البذالي 67.27 ٭
ساره حمدان حماد سعدى العجل 74.89 ٭
ساره عبدالعزيز حمد جزاع الظفيرى 83.01 ٭
ساره محمد حسن جزاع الشمري 76.66 ٭
ساره محمد عبيد نامي مبارك 89.64 ٭
شهد سليمان مزعل علي الشمري 81.56 ٭
ضحى فهد سالم فهد العجمى 81.92 ٭
عائشه خالد عبداهلل سعد العتيبى 94.7 ٭
عائشه نواف سعد سالم الشمرى 91.73 ٭
عاليه حربى حليس طويان احلسينى 88.11 ٭
عاليه نايف غاطي شريان املطيري 74.92 ٭
عايده خالد غامن عيد الظفيرى 95.73 ٭
عهد محسن شافى خطيب اخلالدى 81.69 ٭
عهد مشارى عبداهلل حمود املطيرى 73.29 ٭
عويده نافل خليفه خلف الشمرى 87.47 ٭
غدير بنيان شفاقه غصن الظفيرى 77.16 ٭
فاطمه سرحان الفى خمسان العنزى 79.57 ٭
فايزه منهي عكاش سليمان العنزي 83.2 ٭
فجر احلميدى حماد سعدى العجل 73.05 ٭
مرمي كامل تركى صعب سالم 86.23 ٭

مش���اعل فه���د عبدالعزيز ماج���د الضفيرى   ٭
96.08

منار خالد عتيق عواد السليماني 65.62 ٭
منى على حبيب سعد العنترى 71.16 ٭
منيره ابراهيم محمد عبداهلل العتيق 79.24 ٭

مني���ره محمد فال���ح محمد احبي���ط العجمى   ٭
66.18

منيره نواف سيف محمد العجمى 89.81 ٭
مها عوض عبداهلل قبالن الرشيدى 91.13 ٭
مها فرحان برد العنزى 86.58 ٭
مها مبارك غدير مسيحل 86.65 ٭
نوره سعد علي عبداهلل بن عون 91.43 ٭
نوره عبيد جابر سعد العجمى 71.14 ٭
نوف رسمان عبداهلل ناصر عبداهلل 88.1 ٭
نوير سعود ندا صقر العازمى 65.97 ٭
هنادى عوض عبيد حميدى الشمرى 77.24 ٭
هند عواد عطيه جبر الشمرى 72.1 ٭
هيام سليمان دردوح بجيد املاجدى 84.08 ٭
وجدان خميس الفى خمسان العنزى 83.79 ٭
وفاء ابراهيم عجيل جابر الشمرى 93.71 ٭

 ٭ 

صباح الناصر الصباح الثانوية للبنين 
أحمد مطلق عشوي مفضي العنزي 85.18 ٭
بدر جمال مطر املصيريع 77.03 ٭

عبدالرحمن بدر س���ماوى عل���وى الضفيرى   ٭
84.17

عبدالرحمن س���عد شويت هدروس السعيدى   ٭
72.33

عبدالعزيز غازى صبار وشام العنزى 75.14 ٭
عبداهلل حمد شطي مفضي العجمي 77.15 ٭
عبداهلل دهام عيفان ليلى الصليلى 68.83 ٭
عبداهلل مجحم عبداهلل منيف العجمي 69.65 ٭

عبداحملس���ن هادى عاش���ور هادى السعيدى   ٭
81.28

عبدالوه���اب حامد عش���وى عوي���د العالطى   ٭
72.62

عناد عبود اجعيثن شجاع احلربي 86.53 ٭
عواد سعد عطا اهلل عواد الشمري 77.41 ٭
غامن علي غامن علي اجلنفاوي 83.37 ٭
فالح محمد حسن محمد العجمى 87.78 ٭
فهد حمد سليمان جزاع الشمري 92.68 ٭
فهد عبيد محسن خلف الشمرى 78.06 ٭
فهد محمد عيد ضحوي الشمري 79.24 ٭
فهد محمد منشد تركي اخلالدي 73.33 ٭
فهد معيوف مرضى صالل العنزي 84.76 ٭
فواز ماجد عطا اهلل شحاذه 94.59 ٭
ماجد مطلق عودة مطلق احلريجى 77.5 ٭
مبارك رجعان مبارك العازمى 70.14 ٭
مبارك مهنا ماطر الشمري 67.3 ٭
محمد خيرى دبيس مجيد الظفيرى 65.97 ٭
محمد سعود عبيسان فرحان احلربى 71.54 ٭

محمد سليمان حس���ني عزو احلسنى العنزى   ٭
61.99

محمد مساعد نشمي عواد احلريجي 67.2 ٭
محمد ناصر سعد عبداهلل القحطانى 91.42 ٭
مشارى محمد خلف سلمان الفرحان 71.15 ٭
مطلق عبداهلل فرج عبداهلل املطيري 84.8 ٭

ناصر مطلق بن رمثان بن ش���تيوي الظفيري   ٭
88.1

نواف شيحان محمد شيحان عقيل 72.89 ٭
ه���ادي عايد س���عد عايد مرزوق الرش���يدي   ٭

63.12
هادي مناع عيد ساير الظفيري 67.73 ٭

يوسف حجى محمد س���الم السعود الشمرى   ٭
74.72

يوسف عاجل مشعل جراح الظفيري 82.31 ٭

عروة بن الزبيرالثانوية بنين 
احمد على محمد جابر العنزي 79.34 ٭

احمد ف���الح ملفي مطلق خصي���وي املطيري   ٭
91.07

احمد معيض فنيخر حامد العنزي 86.58 ٭
بدر محمد عوض مصارع العنزي 85.21 ٭
ثامر عادل حميد مجباس الشمري 81.83 ٭

جاراهلل عبدالعزيز جاراهلل مرزوق محيس���ن   ٭
74.89

جاسم محمد جبار مطلق مجيدل 75.47 ٭
جديع محمد جديع عبيصان العجمي 84.6 ٭
حسني علي محسن زياد الشمري 78.52 ٭
حمد حامد خلف مطر الشمري 78.77 ٭
حمد عطااهلل هادي حمود املطيري 81.11 ٭
حمد محمد مصلح جريبيع زايد 75.48 ٭
خالد محمد مدعث نفل الدوسري 80.08 ٭
خالد ناصر حمد حمد العجمي 85.83 ٭
خلف احمد خلف شاهر العنزي 84.22 ٭
خليف محمد خليف شريان الشمرى 70.08 ٭
سعد بدر هيف سعد احلجرف 93.91 ٭
سعود عبداهلل سعود سليمان العنزي 85.7 ٭
صقر سالم صبر محمد الشمرى 81.24 ٭
ضاري فرحان عماش فرحان العنزي 85.05 ٭
طالل ظاهر طعمه مطر الظاهر 78.11 ٭

عبداإلله مانع حس���ني بخيت حش���ه العجمي   ٭
84.49

عبدالرحمن عبداهلل خلف جزا احلربي 77.24 ٭
عبدالرحم���ن ع���وض صغير خ���زمي العنزي   ٭

88.25
عبدالعزيز خالد دريول عيد الشمري 90.99 ٭
عبدالعزيز سعد صالح حسني الشمري 80.15 ٭

عبدالعزي���ز س���عود ابراهيم س���عد املطيري   ٭
66.77

عبدالعزيز محمد زياد عواد السربل 88.24 ٭
عبدالعزي���ز مخل���د ملعب من���اور الظفيري   ٭

78.48
عبداهلل اسعد جدعان منخى العتيبى 87.24 ٭
عبداهلل مزيد عبداهلل صالح الديحاني 68.38 ٭
عبداحملسن حسني علي عوض العنزي 70.35 ٭
عبده جفران غازي محمد الشمري 65.3 ٭
عتيق خالد عتيق عواد السليماني 70.01 ٭

عل���ي صباح ب���ن عبداهلل بن خل���ف العمري   ٭
احلربي 78.31

عمر عبداهلل خلف جزا احلربي 73.96 ٭
عمر فارس عيد مخيلف الظفيري 80.23 ٭
غنام فهاد غنام جليدان احلسيني 80.67 ٭
فهاد محمد فهاد هادي العجمي 83.13 ٭

فهد عبداله���ادي عبدالطيف زغالن الضفيري   ٭
83.43

فهد فالح خليف حسني العنزي 85.05 ٭
فهد محمد طليحان عكاش العنزي 75.03 ٭
ماجد سعود مرضى ماجد الشمري 72.55 ٭
مانع عيد مانع رميش مانع 82.18 ٭
محمد عادل حاكم علي املهيني 71.37 ٭
محمد عايد مزهر حبيب الشمري 88.7 ٭
محمد عقله جويعد مطر الظفيري 88.06 ٭
محمد فالح مبارك هيف احلجرف 77.62 ٭
محمد فهاد محمد خلف اجلعيب 83.8 ٭
مشعل فهد راشد فهاد العجمي 80.41 ٭
ناصر جاسر ناصر املطيري 85.58 ٭

ناص���ر حمد ناص���ر محمد منيخ���ر العجمي   ٭
80.89

ناصر عيد فراج مسلم ساكت 87.63 ٭
ناصر فالح دويح فالح العجمي 83.77 ٭
نواف ممدوح دهام حجب العنزي 84.8 ٭
وليد خالد سعدى مطلق الشمرى 70.82 ٭
وليد خالد شالش كنيهر الشمري 77.65 ٭
يوسف ساير عفيف حبيب جاراهلل 86.98 ٭

عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات 
آالء بدر نهير رجب نايف العنزي 92.37 ٭
ابرار طالب علي عبدالكرمي عبداهلل 82.24 ٭
اثير زيد فهيد رجعان الظفيري 72.86 ٭
احالم حسن علي ناصر الشمري 71.24 ٭
اريج غازي نايف خلف عشيان 81.25 ٭
اسراء عفيف خلف محمد الشمري 87.27 ٭
اسيل جنم محمد عبدالرزاق العنزى 82.47 ٭
اشواق هادي جزاع باقي الصليلي 86.92 ٭
انوار عبداهلل حسني حمود الشمري 93.97 ٭
اميان عبداهلل راجح عيد العجمي 81.45 ٭
بتول على حسني على جديع 75.88 ٭
حترير غنام مطر على العنزى 71.79 ٭
تهاني خالد نصار غضبان اخلالدى 74.46 ٭
خديجه مرزوق جنم مشاري الشمري 88.73 ٭
ساره عيد راجح عيد مخيال العجمي 87.04 ٭
ساره غامن هويدى زامل الفضلى 82.64 ٭
ساره فيصل حمد دواس علي العنزى 76.74 ٭

شهد سلطان فهاد سلطان الشمري 86.16 ٭
شيخه أحمد سعد حبيب الضامر 87.67 ٭
شيماء خالد علي عبدالعزيز احلجرف 72.36 ٭
صحاري عبداهلل ثامر محمد املطيري 91.98 ٭
ضي خلف خميس سالم السعيدي 95.31 ٭
عائشه عبداهلل زيد مطلق اخلالدي 88.31 ٭
عبير بدر معاند محمد العنزي 83.91 ٭
عبير كامل حمد دواس العنزي 78.33 ٭
عذاري منيف رجا الفي احلربي 78.42 ٭
غدير سعود خليفه صياح اوطيلس 91.32 ٭
فاطمه عقيل عوض عياد املطيري 91.91 ٭
مرمي راشد عبداهلل فهاد عبداهلل 78.26 ٭
مرمي سالم خلف سلمان الفرحان 81.38 ٭
مالك صالح عبداهلل صالح اجلنيدي 92.46 ٭
مناره غدير مربد سائر الشمري 86.28 ٭
مناير احمد خلف شداخ العنزي 86.86 ٭
مها عبداهلل حمود عياد املطيري 82.58 ٭
ندى غازي حسن جزاع الشمري 68.15 ٭
نوره فيصل منيزل خلف السعيدي 94.13 ٭
نوف عبدالهادي مسفر شريفه احليانى 91.84 ٭
هناء سامي مدلول عناد الشمري 71.06 ٭
ورود محمد نعمه الشمري 66.78 ٭

وس���ام س���عد عبداهلل علي جدعان املطيري   ٭
79.37

وضحه راشد غازي دحيان املطيري 71.59 ٭
 ٭ 

فاطمة بنت عتبة الثانوية للبنات 
ابرار زياد احمد عبداهلل القحطاني 83.77 ٭
ابرار فالح حسن فالح الظفيرى 73.22 ٭
اسراء يوسف على محمد الكندرى 93.06 ٭
اسماء فالح جابر خلف 92.16 ٭
اسيل محمد عبد هتيمي العنزي 66.57 ٭
العنود حطاب حاجم حسن 88.57 ٭
اماني ناصر بودي جهيران 65.68 ٭
امثال سعد عايد عايض الرشيدي 81.06 ٭
امل دبيسان عبداهلل ظاهر احلسينى 79.62 ٭

امل سعد مرزوق رجعان الشويلعي الرشيدى   ٭
89.22

امل نايف عماش بشير العنزى 90.17 ٭
انوار جنم عبداهلل محمد العنزى 82.12 ٭
اميان عوض عاكف عوض الشمرى 86.95 ٭

تهاني فالح ف���رج عوض الذيابي الرش���يدي   ٭
70.67

حسناء جمعان دبالن مرشد العازمى 72.67 ٭
حفصه مطلق الزم شافي الشمري 91.24 ٭
خلود منصور ناصر مشعان الرشيدى 70.56 ٭
خلود نايف حياء رجاء العنزي 82.48 ٭
دعاء موحان عبيد عنتيت طهمير 91.1 ٭

العويضي  دالل عبدالرحيم عوض س���ويحل   ٭
احلسني العنزى 73.11

رمي خلف جابر خلف العنزي 82.63 ٭
رمي خلف ربيع خضير الظفيرى 75.82 ٭
زينب عبد احلسن عبد الزهرا مدى 67.64 ٭
ساره طليحان عكاش العنزي 70.05 ٭
سلسبيل عبداهلل عياده تراك الشمرى 82.03 ٭
سلمى ناصر خلف مبارك الشمرى 74.87 ٭
شروق فيصل سالم فهد الهاجري 79.15 ٭
شعاع ذعار بن ناصر بن خالد احلربي 79.79 ٭
شهد نصار عبداهلل بادى الشمرى 70.7 ٭
شيخه احمد محمد أحمد الكندري 87.71 ٭
ضحى مخلف عياده مخلف العنزى 80.91 ٭

عائش���ه عبدالرحمن مرزوق صالح الرشيدي   ٭
72.74

فاطمه سالم نزال عواد العنزي 89.06 ٭
كوثر سيد مرتضى سيد على أصغر موسوى   ٭

79.99
كوثر محمد هالل محسن 77.62 ٭

لطيفه مزعل عواد جديع العنقودي الظفيرى   ٭
89.14

مروه احمد حسن عبد اهلل الكندري 77.86 ٭
مرمي سعود مطلق زيد 68.32 ٭
مرمي هاشم عقيل صنات 71.54 ٭
مشاعل مشعل جويعد مياح العنزى 78.76 ٭
مالك عايد عوض مرضى الرشيدى 76.97 ٭
منال صالح صياح زرم كنيهر العنزى 90.98 ٭

منى دحيم يوس���ف فهاد املفضلي الش���مري   ٭
71.9

منى محمد شعيب فايز 72.1 ٭
مها ثامر جبر حزام العريفي الظفيري 90.82 ٭
مي هايف كايد بنيدر الشمري 84.75 ٭
ندى صالح شهاب عاجل 68.62 ٭
نورا على حمد العبداهلل 70.5 ٭
نوره صقر مسحل ضاحى املطيرى 83.65 ٭
هدى عيد قاعد طارف امليهوبي العنزي 72.98 ٭
هديل عادل مطر العتيبي 78.98 ٭

هن���اء عيد قاعد ط���ارف امليهوبي الس���بيعي   ٭
العنزي 80.63

ياسمني سلطان ناصر سلطان راشد 82.92 ٭

محمد عبداهلل المهيني الثانوية للبنين 
احمد ساير حسن فالح دهش األزمع 79.78 ٭
باسل عبداهلل غنام مطر العنزي 70.55 ٭
تركي جمال علي عجيل الشمري 84.23 ٭

جاس���م محمد محيل محمد الش���نبار الصالل   ٭
82.26

سعد مفلح نوميي بويدي الرشيدي 82.46 ٭
ضاري رشيد سعد رويشد احلربي 72.35 ٭
طالل عبدالعزيز حمود مخلف العنزي 74.97 ٭
عبدالرحمن ابراهيم علي مطر املصيريع 69.3 ٭
عبدالرحمن عايد عتقه عايد العنزى 82.53 ٭

عبدالعزي���ز س���لطان غالي هج���اج العنزي   ٭
77.66

غازي فيصل مجبل هراط العنزي 77.7 ٭
فهد محمد بدر عيسى محمد بشير 77.84 ٭
ماجد هني مهنا ناجي اخلرينج 72.15 ٭
محمد سليمان محمد عيد الهرشاني 72.7 ٭
محمد سيف محمد سيف البذالي 93.1 ٭
محمد الفي محمد صامل اخلالدي 73.01 ٭
نايف عبداهلل محمد فاضل العنزي 76.01 ٭
نهار محمد نهار زيد املطيري 92.76 ٭
وليد ممدوح صويهد جعيثن الصليلي 67.75 ٭

مدرسة الجهراء ثانوي منازل بنات 
دالل يتيم راضي الفضلي 79.77 ٭
رمي حميد على شالح املطيري 75.04 ٭
ليلى خلف محمد عجه 82.41 ٭
معالي متعب ضعني سعد 73.95 ٭

مركز الواحة الثانوي رجال
احمد حمود فهد بشير الشمري 83.51 ٭
احمد على دريول الشمري 89.16 ٭
احمد ماطر مزعل كرمي الضفيري 80.69 ٭
احمد منصور راضي دنان 77.98 ٭
احمد نداء فريح هادي 84.76 ٭
بدر زيدان خليف العنزي 83.19 ٭
بدر عايد عجيل الصليلي 75.18 ٭
بدر على محمد مطر العنزي 73.3 ٭
جابر معيض فنيخر العنزي 77.72 ٭
حسن محمد سالم وحش العجمي 68.53 ٭
حمد خلف حمد ثامر 64.05 ٭
حمد عواد سعدون مجبل الظفيري 89.88 ٭
حمد غازي عبداهلل ثاني العنزي 83.02 ٭
حمد نومان قريبان العازمي 81.46 ٭
خالد االسود عواد هوشان العنزي 80.37 ٭
خالد جاعد مبارك مخلف السعيدي 83.13 ٭
خالد عبيد جدوع شالل العنزي 81.63 ٭
خالد على نزال رغيان 87.38 ٭
خالد فيروز شايع بخيت الشمري 78.3 ٭
خالد مخلد سعيد مثيل الديحاني 84 ٭
خليل صالح وائل ظاهر 84.4 ٭
ذياب طليحان ذياب طليحان الشمري 80.44 ٭
راشد مقطوف محمد حزام الفوزان 83.13 ٭
سعد عيد مطلق حسني 81.55 ٭
سعود غدير ثاجب سلطان 84.03 ٭
سليمان موسى عقله مياح الظفيري 85.46 ٭
صالح مهدي فالح عبود العنزي 83.88 ٭
ضيدان الفي ضيدان شارع املطيري 83.3 ٭
ضيف اهلل عجاج فرج محمد 81.12 ٭
ضيف اهلل عواد عطا اهلل عواد 84.91 ٭
طالل مصلح عطوان بردي الشمري 84.01 ٭
ظاهر نافع مطر ثامر العنزي 78.74 ٭
عادل حمود زويد صالح الفضلي 88.51 ٭
عادل خلف فارس فرحان 86.01 ٭

عادل ذباح نزال فياض الشمري 82.83 ٭
عب���د الرحمن حس���ني علي صال���ح العنزي   ٭

73.07
عبدالرحمن مجالد عبداهلل الظفيري 85.98 ٭
عبدالعزيز بريكان النامي املاجدي 89.61 ٭
عبدالعزيز على مهباش على 88.13 ٭
عبدالعزيز عواد عوض سالم العنزي 85.83 ٭

العتيبي  عب���داهلل احمد عب���داهلل منص���ور   ٭
82.09

عبداهلل حسني على صالح العنزي 83.96 ٭
عبداهلل حمد خالد مزيد محمد 88.78 ٭
عبداهلل حمد فالح العجمي 85.28 ٭
عبداهلل فاضل عبيد العجمي 91.31 ٭
عبيد محمد عبيد خلف 90.11 ٭
عدنان شمخي حزام غايب 83.35 ٭
عطا اهلل عجاج فرج محمد 83.6 ٭
عطا جدعان حلو عيد الفضلي 83.1 ٭
على دهام على عزبه 84.51 ٭
على محسن شنيف ساير 84.53 ٭
عمر عبدالعزيز خلف جار اهلل 84.54 ٭
عواد عوفي مجبل هويدي البذالي 83.58 ٭
غامن بخيت بنيان ساير الظفيري 79.14 ٭
فارس شاهر شخير نزال الشمري 76.97 ٭
فايز احمد وادي سلمان 76.9 ٭
فايز عبداحملسن فرج حسن 75.32 ٭
فايز مناحي مخلف نومان 81.85 ٭
فالح خلف شخير نزال 75.74 ٭
فالح محمد حسني على الشمري 71.16 ٭
فالح مخلف مليحان الشمري 81.45 ٭
فهد سليمان ساكت سالم 81.64 ٭
فهد غامن صبر مجبل العنزي 70.05 ٭
فهد فريان شامان الغضوري 83.54 ٭
فهد فياض هليل خلف العنزي 77.07 ٭
فهد مجالد نحيطر الضفيري 83.23 ٭
فهد منيف عيادة عطشان 76.03 ٭
فهيد حامد عويد هالل 79.6 ٭
فواز ياسني محمد شباط 80.24 ٭
فوزي عبدي حسن احمد 80.59 ٭
فيصل عطا اهلل على هذال الشمري 80.46 ٭
كميخ سعد خالد الهرشاني 81.29 ٭
ماضي عويد لهيميد الفليج 81.83 ٭
ماهر فالح رمضان ساير العنزي 81.06 ٭
مجبل هادي مجبل جبر 87.31 ٭
مجيد ثالب ماجد احلربي 84.71 ٭
محسن ضاحي عاصي بادي الشمري 86.22 ٭
محمد جاسم حمد املهندي 80.5 ٭
محمد خلف محمد خلف 83.1 ٭
محمد رشيد خلف محمد العنزي 86.37 ٭
محمد عايد نزال عساف 81.1 ٭
محمد عبيد محمد صبر الشمري 89.44 ٭
محمد عجاب دهام حجب العنزي 84.84 ٭
محمد فرحان حربي ساكت 83.28 ٭
محمد معيوف فياض عويد 83.5 ٭
محمد نداء فريح هادي 85.48 ٭
محمد نومان رجعان السليماني 81.27 ٭
مزيد رحيل مزيد الشمري 86.8 ٭
مشاري عناد محمد حميد العنزي 83.55 ٭
مشاري الفي مزيد احلسيني 82.72 ٭
مشعل ذياب حران عجيل 82.42 ٭
مشعل صغير احمد فياض العنزي 88.32 ٭
مشعل هزاع سمره مشعل املطيري 79.5 ٭
منيف مشعل نغيمش حسني الشمري 84.81 ٭
ناصر ضيدان سعد العتيبي 87.01 ٭
ناصر عبد اهلل بادي عاصي 77.32 ٭
نايف بدر نايف سعود احلجرف 76.39 ٭
نايف حسني هابس متعب 86.59 ٭
نواف سالم عقيلي قعيد 88.69 ٭
هاني احمد وادي سليمان 82.88 ٭
وسام جاعد شويطر سالم 79.68 ٭
وليد شمخي حزام غايب 80.7 ٭
يوسف هتاش عياده سلوم الشمري 79.84 ٭

مركز ثابت بن قيس الثانوي رجال 
ابراهيم جابر فحيمان نزال 71.83 ٭
احمد عبداهلل بستان جبر 78.64 ٭
احمد فاضل خميس عياده الشمري 71.43 ٭
احمد محمد احمد عبداهلل 70.4 ٭
باسل زعل عزارة سحالن 75.95 ٭
بندر غازي عبداهلل العنزي 74.21 ٭
بندر محمد سعود العنزي 73.91 ٭
ثامر فرج مرعي خابور 72.63 ٭
جاسم محمد هالل العنزي 81.61 ٭
جراح فهد عبداهلل خلف 71.53 ٭
حسن عبدالقادر علي جاسم 77.03 ٭
حسن فاخر رسن 81.98 ٭
حمد محمد احمد عبداهلل 75.15 ٭
حمد نايف عبداهلل احمد 72 ٭
حمد نهار خطار عوض 81.48 ٭
خالد تركي دواس كردوش 77.62 ٭
خالد صالح عيد عنفوش 72.68 ٭
خالد فيصل ابراهيم العنزي 67.52 ٭

خالد نايف حي���اء رجاء الش���مالني العنزي   ٭
70.73

خلف حمود جايز جزاء املطيري 67.33 ٭
رياض جاسم مطر غليظ 68.59 ٭
سامي ممدوح خلف سالم 70.28 ٭
سالمه فرحان عويد عواد 71.46 ٭
سلطان حمود صعصيع سلطان 66.79 ٭

س���لطان محمد الفي على الس���بيعي العنزي   ٭
75.56

صالح صقر خيراهلل اجلاسم 72.86 ٭
صباح سلطان كاظم سالم 76.78 ٭
طارق فرحان فياض خلف 69.93 ٭
طالل محمد عايد عادل 71.07 ٭
طالل مران خلف دويخ العنزي 62.48 ٭
عبدالرحمن جنم حسني خلف 70.64 ٭
عبدالعزيز بدر رويان الشمري 82.18 ٭
عبدالعزيز حمد عزيز شطي 71.95 ٭
عبدالعزيز سالم عبيد صالح 72.76 ٭
عبدالعزيز سعود حيالن العنزي 72.74 ٭
عبدالعزيز سعود مطلق ساكت 78.68 ٭

عبدالعزيز عب���داهلل احمد عب���داهلل العنزي   ٭
69.4

عبدالعزيز علي صالح القحطاني 78.52 ٭
عبدالعزيز مرشد دليمان محمد 73.99 ٭
عبدالعظيم حمد صخي عزافه 74.62 ٭

عبداهلل حس���ن حي���در حيدري دشتس���تان   ٭
75.14

عبداهلل عبدالرزاق بدر فياض 73.86 ٭
عبداهلل عناد سعود محمد العنزي 77.44 ٭

عبداهلل غنام خلف جالي االس���لمي الشمري   ٭
73.41

عبداهلل محمد علي ابراهيمي عسكري 76.46 ٭
عبداهلل محمد هجيج محمد 68.74 ٭
عبداهلل مهدي مكي مشيري 77.25 ٭

عب���داهلل ناصر عب���داهلل فرحان الس���رحان   ٭
70.88

عبداحملسن قبيل رزيق براك الرشيدي 69.73 ٭
على جابر زناد مهنا 79.06 ٭
علي عبدالقادر علي جاسم 77.56 ٭
عمر عبداهلل حمود العبداهلل 74.09 ٭
عمر غربي عطيش فرحان 76.28 ٭
فارس دهام رجاء خليفة الشمري 78.86 ٭
فرحان عايض محمد فهد العنزي 77.23 ٭
فهد أحمد هليل عبداهلل الشمري 66.52 ٭
فهد سويد وردي العنزي 74.7 ٭
فهد نايف عبداللطيف اخلالدي 63.73 ٭
فواز عامر عواد ساير 71.07 ٭
فيصل دخيل وردي خلف 74.91 ٭
فيصل فرحان عويد عواد 77.96 ٭
فيصل هليل صياح نحيطر 70.37 ٭
فيصل هليل عويد فالح 70.05 ٭
محمد اسود عبداهلل خليف العنزي 65.32 ٭
محمد حرب مونس خليف الصبيح 71.2 ٭
محمد حمدان خميس ابراهيم 77 ٭
محمد حمود صعصيع سلطان 65 ٭
محمد دخيل وردي خلف 75.15 ٭
محمد سند هليل هزاع 74.65 ٭
محمد عبدالرزاق بدر فياض 67.77 ٭
محمد عبداهلل شبيب عبداهلل 82.15 ٭
محمد مرشد دليمان محمد 70.72 ٭
محمد مزلوه سلمان العنزي 78.1 ٭
محمود علي احمد الفداوي 78.99 ٭
مساعد عبداهلل سلطان عبيد 74.59 ٭
مشاري راتب حماد شريان 73.89 ٭
مشاري عبدالكرمي عوده خضير 75.15 ٭

مشاري عوض احمد الغافل 73.85 ٭
مشعل جبان حليتم العنزي 70.64 ٭
ممدوح حمدان معيوف عقيل 68.07 ٭
مهدي حميدي مناحي بعيجان 79.37 ٭
ناصر عطيه سلطان عبيد 73.11 ٭
نواف شداد بن عطى فالح العازمي 69.52 ٭
هادي محمد حسني خلف العنزي 72.53 ٭
يونس ملبس سويد شاهر 87.02 ٭

مركز خالد بن سعيد الثانوي رجال 
أنور ماجد جبر محمد 65.16 ٭
اجديع محمد عبد اهلل مطلق 66.1 ٭
احمد خضير غامن رحيل 59.8 ٭
حامد جابر عويد صالح 64.63 ٭
سعود رضا محمد مظلوم 75.77 ٭
سلطان بشير صالح بداح العنزي 63.99 ٭
عادل وارد مزبان سعود 66.86 ٭
عبد العزيز ناصر فالح فدعوس 80 ٭
عبد اهلل بشير صالح العنزي 66.23 ٭
عبد اهلل خالد محمد مطلق املطيري 67.68 ٭
عبد الهادى عبد اهلل راشد فهد 62.61 ٭
علي ملوح رومي ملوح احلريجي 64.97 ٭
فرحان وادي عبيد علي 67.48 ٭
فهد ضحوي نافع فرحان 84.14 ٭
فيصل ريكان نواف شاهر 72.39 ٭
مبارك صالح مبارك صالح العجمي 66.14 ٭
متعب سعود عياط غدير 63.74 ٭
محمد خلوف احمد العنزى 64.16 ٭
محمد ساير عبد اهلل سلطان 64.02 ٭
محمد علي محمد جبل املطيري 62.58 ٭
منادي مرخص ناصر هادي 74.32 ٭
منصور هليل صالح حسني 70.93 ٭
ناصر عبد الرزاق مبرد سويد 61.91 ٭
وليد خالد محسن علي العنزي 66.19 ٭
يونس مطر كياد هداد 63.93 ٭

مركز زينب بنت محمد الثانوي نساء 
آالء محمد مطر عبد اهلل 82.32 ٭
أنوار سلطان محمد سمير 67.76 ٭
إبتسام مشعل ثنيان الشمري 72.18 ٭
إنتصار جابر هادي عبيد الظفيري 67.12 ٭
ابتسام ساير مسلم عبد العزيز 73.5 ٭
ابتهال سالم مشحن علوش 82.95 ٭
احالم زبن نايف برغش اجلنفاوى 73.86 ٭
اريج محى على فرحان 66.47 ٭
اماني خلف مطر مطلق املطيري 68.4 ٭

انوار موس���ى شدهان ش���الل رحيل العنزي   ٭
86.87

اميان درويش منصور عقاب 79.73 ٭
اميان لطيف وقيان مطر 63.71 ٭
باسمة الفى عبد اللة هادي 64.47 ٭

بدرية جلوى حبيب ظاهر القاسمي الظفيرى   ٭
83.76

بدرية حمود ردام مجبل 61.06 ٭
بدور دهيمان خالد الشمري 73.29 ٭
بشاير حميدى بندر فرحان 85.28 ٭
تهانى سعد باجية جزاع 71.44 ٭
تهانى عبد اللة عجيل محمد 75.65 ٭
حصة فالح محسن شافى اخلالدي 76.38 ٭
حنان راشد عاصي ثامر السعدون 81.55 ٭

خلود نه���اب بن محم���د بن عبيد الش���مري   ٭
74.06

دالل سعود شويحان خليف 67.53 ٭
رياسة محسن عبيد بادى 78.82 ٭
رمي خليل بوري عجاج 64.83 ٭
رمي عبد اهلل مرزوق احلربى 75.23 ٭
رمي هالل سعدون ناصى 74.08 ٭
سارة فرحان اسود السلطان 61.31 ٭
شوق عقاب نهار عايد الظفيري 71.53 ٭
شيخة مطر ختام حربى 65.26 ٭

عبير معيل���ي حييان انونه س���لمان العنزي   ٭
65.04

عفاف عباس عطا اللة محمد 63.92 ٭
عهود تركي خلف العيسى 77 ٭
عهود سالم عبيد عبداهلل 71.76 ٭
عواطف نهير عناد عاقول 69.89 ٭
فادية عبيد صالح خلف 80.98 ٭
فاطمة محمد رجا محمد جعيالن 70.52 ٭
فاطمة نهير عناد عاقول 66.21 ٭
فايزة اسماعيل عبد اللة الزكم العنزى 70.28 ٭
فوزة عايد محمد عواد العنزي 70.36 ٭
لطيفة سليمان فهد احلربى 84.57 ٭
مديحة عطاهلل علي هزال 72.49 ٭
مرمي حامت عطية عواد نزال 68.5 ٭
مرمي شارع ظاهر سفاح احلربي 87.84 ٭
مشاعل حمد سالم الشمري 74.85 ٭
مشاعل خالد عبد اهلل محمد 65.46 ٭
معالي صباح راكان الشمري 90.79 ٭
منار محمد هادي العنزي 64.38 ٭
منال علي رحيل العنزي 85.92 ٭
منى عواد محمد غازى الظفيرى 65.54 ٭
مني سعدون عبيد قدمي الشمري 72.1 ٭
مني عبيد اهلل مرزوق احلربي 80.09 ٭
منيفة هادى راكان ضويحى 78.73 ٭
مها بنت محمد بن جهيم العنزى 74.83 ٭
نايفة جدعان االسود عزاره 74.85 ٭
جناح على سنيد الشمرى 73.8 ٭
نورة تركي خلف راضي 79.86 ٭
نورة وسمي ثويني مطلق العازمي 66.08 ٭
نوف نشمى محمد سعود 74.26 ٭
هالة ثجيل عنيد الظفيرى 71.9 ٭

هنوف عبد احلميد شيحان حميدان الشمرى   ٭
86.16

وفاء صباح عبد الكرمي موازي 65.62 ٭

مركز عروة بن الزبير الثانوي رجال 
احمد مبارك سعيد عبداهلل العنزي 71.5 ٭
احمد مفضى محمد حويل العنزي 71.31 ٭
بندر اسماعيل خلف سالم العنزي 65.54 ٭
تركي مرزوق غضبان الشمري 65.66 ٭
حمد بدر خليف معيان العنزي 73.5 ٭
خليل اسماعيل محمد عوض 69.8 ٭
رشيد عوض رشيد العنزي 75.73 ٭
سامي ماجد باني عبداهلل 69.92 ٭
سعد حمد عيد املخيال 72.39 ٭
ضاري عبدالعزيز عطشان على العنزي 66.1 ٭
عادل كريدي صياح العنزي 68.67 ٭
عادل محمد فرحان عبعوب 70.67 ٭
عقل حسن جزاع عناذ 78.94 ٭
علي دحلى عماش سالم 75.45 ٭
علي ناصر محمد رويعي 74.38 ٭
عوض ذياب محمد مجهول املطيري 71.67 ٭
عيد محسن حمد املخيال 76.71 ٭
غامن جابر هادي عبيد 76.49 ٭
غامن سعود شامان سعد الشمري 78.87 ٭
فرحان مناحي مناور هليل 68 ٭
فهد حمد عبيد حميدان 72.74 ٭
فهد على سالم حماد 66.29 ٭
ماجد سهيل عنتر دخيل 71.15 ٭
محمد غربي شيحان الناموس 70.81 ٭
مشاري علي مسير نايف 73.86 ٭
مشاري فالح حسن مناع 67.92 ٭
منيف عايد نايف سدران 67.39 ٭
ناصر صباح خلف زايد 71.19 ٭
نواف حجاب هادي سمير 72.12 ٭
هزاع محسن عشوي العنزي 70.44 ٭
يحي عبيد على عبيد 76.82 ٭
يوسف جاسم فيصل عبداهلل 65.36 ٭

مركز فاطمة بنت عتبة بنات 
أماني بشارة حايف عفات حميدة 64.45 ٭
أمينة أحمد عطشان صايل العنزي 66.39 ٭
أمينه عارف عبيد الظفيري 69 ٭
حنان علي مزلوه ختام 64.8 ٭
خلود عبيد عيد املطيري 83.08 ٭
دالل ضيف صالح مديغ 67.17 ٭
رمي سليمان فراج العازمي 87.62 ٭
شكرية كاظم جابر زيدان 79.63 ٭
عبير سطام كماش سليمان 64.49 ٭
علياء عبد اهلل عباس الرئيس 67.11 ٭
منال راشد داوود سليمان 65.85 ٭
منال رياض غالي ضاري الظفيري 78.47 ٭
مني سعد كامل شريف 69.36 ٭
مني شاكر قاصد مانع 90.87 ٭

مها وجيه محمد مصطفي النواوي 71.79 ٭
ودية فرحان عوض السبيعي العنزي 65.15 ٭
وفاء محمد نداء حنيف 78.86 ٭

اإلدارة العامة
للتعليم الخاص 
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آالء بسام يوسف مسعود خضر 80.28 ٭
آالء سمير عيسى قطمش 75.69 ٭

آالء فاي���ز محمد الس���عيد رش���يد عبدالعزيز   ٭
86.47

آالء محمد رياض غزال 65.85 ٭
آيات خميس خالد حسني القيساوي 83.75 ٭
آية عماد يوسف سليمان 98.74 ٭
آية محمد سعد أحمد 88.5 ٭
آية مصطفى الصادق عبد اهلل 81.86 ٭

أميرة ساهر الكحالوي احلاج سليمان العش   ٭
89.42

أمينة عيد جوده حسن العنزي 97.14 ٭
إس���راء توفيق مصطفى محمد احلاج ابوعلي   ٭

89.73
إسراء كارم عبداحلميد محمد حماد 90.95 ٭
إلني مفيد علم الدين 94.34 ٭
إيالف عابدين محمد شريف 87.26 ٭
إميان خالد محمد سعيد 97.43 ٭
إميان عزت ابراهيم شداد 88.28 ٭
إميان منير محمد ابراهيم حجاج 95.05 ٭
الزهراء جراح خالد دخيل 97.51 ٭

مت���ام عبد الوه���اب أحمد محم���د عبدالهادي   ٭
95.29

متام نزار محمد أكرم استيتيه 85.51 ٭
جوانا حسن غريب محسب ابوزيد 89.44 ٭
جيانا فخر على سرحان 81.83 ٭
جيالن طارق محمد السيد 98.45 ٭
حنان نزار محمد أكرم استيتيه 81.58 ٭

دانة احس���ان بدوي عبد الش���كور مس���ودة   ٭
95.98

دانة حسام محمد النحاس 76.4 ٭
دالل احمد عبد اللطيف احمد احلساني 79.49 ٭
دالل محمد علي يوسف ظاهر 91.45 ٭
دينا رياض يوسف أحمد كوري 96.54 ٭
رانيا أشرف السيد يوسف 93.37 ٭
رانيا بهيج محمد على سكيك 78.78 ٭
رانيا عطا احمد حوراني 96.8 ٭
رحاب ممتاز صالح اسعد جالد 75.24 ٭
رزان غسان احلصيني 91.3 ٭
رشا نبيل محمد البني 91.58 ٭
رنا خالد عرفات معتمد 81.69 ٭
رنا محمود هيثم صنديد 76.12 ٭
رند عمر طاهر عبد السالم 92.19 ٭
رهف بديع بركسيه 85.94 ٭
رهف فطني شقفة 92.32 ٭
روان أمين حسن محمود عبد اهلل 83.88 ٭
روان حمد محمد احمد الدنون 76.95 ٭
روان علي شرارة 84.39 ٭
روان محمد احمد رمضان عفيفي 79.31 ٭
روان محمد داود محمد ضمره 90.25 ٭
رواند ثائر محمد سعيد سالمة 81.88 ٭

روزانا بس���ام عبد اجلابر توفيق عبد اجلابر   ٭
88.73

روال سمير البرادعي 94.41 ٭
رمي رائد زهير أورفه لي 82.95 ٭
رمي عاطف رشدي دبس 90.9 ٭
رمي ممدوح رزق البيومي صالح 99.03 ٭
رميا محمد خليل محمد شهاب الدين 84.65 ٭
ريهام عاطف عبد العزيز 88.04 ٭
زهراء قاسم عبدالكرمي ديري 90.23 ٭
زينب جعفر محمد دمشق 76.6 ٭
سارة عبدالرحمن الكجك 82.47 ٭
سارة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 94.85 ٭
سارة مسعود خميس محمد املغربي 86.63 ٭
سلمى حبان شيخو 84.47 ٭
سماء اشرف امني احمد برغش 94.27 ٭
سمر محمد كمال عبداملوجود 96.84 ٭
سمية خالد سعدالدين 95.79 ٭
سندس احمد مصطفى شحاده 76.71 ٭
سندس محمد ابراهيم محمد 93.06 ٭
شاهيناز طارق مجدي 90.21 ٭
شيرين اسامة محمد الهادي 96.25 ٭
صوفيا اياد عفيف احلبش 93.13 ٭
ضحى كمال محمد اسامة الطير 68.32 ٭
ضي محمد حسن اسحق 94.09 ٭
عاليه سلمان محمد سلمان البجالي 80.75 ٭
عال عماد ابراهيم طقاطقه 96.46 ٭
علياء سامي عبد الفتاح حسنني 95.77 ٭
عنود فهمي غريب عبداملقصود 82.29 ٭
عهد نبيل سعيد إبراهيم حمد 89.42 ٭
غنى عدنان حمدي زند احلديد 98.51 ٭
غنى محمد زهير اجلابي 76.55 ٭
غيداء ماهر عبد الواحد عبد الفتاح 94.15 ٭
فاطمة حسني سليمان 95.48 ٭
فاطمة عبدالكرمي جايد زهير 95.88 ٭
فاطمة عبداهلل شباني 90.35 ٭
فاطمة ممدوح عبدالعظيم ابو احلسن 69.22 ٭
فاطمة موسى حسن ناصر 84.45 ٭
فتون زياد محمد 79.3 ٭

فجر عبد ال���رزاق عبد اهلل صالح الرويش���د   ٭
78.9

فرح حسني ابراهيم خليل سالم 95.29 ٭
فرح خليفه على سليم ضو 75.45 ٭
فرح محمد عوده سالمة سلمان 96.96 ٭
ملى باسم عبداللطيف خريشة 98.84 ٭
ملى هشام فوزي احمد العطار 89.95 ٭
ليان يونس خالد سلمان العواودة 90.56 ٭
مارينا ماهر فتوح حكيم 77.96 ٭
مروه منير عوده محمود وشاح 77.5 ٭
مرمي حيدر حسني سرداح 94.02 ٭
مرمي زهير عودة عبد مرجتى 75.37 ٭
مرمي سعيد واصف عارف السعيد 92.1 ٭
مرمي محمد صالح سعد على عبدالنبي 74.98 ٭
مرمي ناصر محمد علي شنتيائي 70.52 ٭
مرمي وجيه صبحي عزيز اسحاق 73.03 ٭
ملك محسن احمد عبد اهلل زيادة 88.01 ٭
منار ممدوح محمد نحاس علي 93.59 ٭
مونيكا راضي برتي جيد 83.48 ٭

مى محمد اس���ماعيل محمد طاهر على خيري   ٭
95.74

ميرهان عبد املنعم كمال عبد اهلل 84.08 ٭
ميس موسى البلخي 83.63 ٭
ميس نبيل اجلاجة 83.32 ٭
نادين ماجد جاد الرب جرجس 91.86 ٭
ندى يحيى عبد السالم حسن اشقير 97.03 ٭
نغم محمود انور فتحي بره جكلي 85.73 ٭
نور أحمد قاسم عيسى 75.78 ٭
نور اسامه عمر سعيد هالل 98.04 ٭
نور اكرم شريف عارف ابو صالح 86.09 ٭

نور حس���ام الدين محم���د عبدالرحمن بدير   ٭
92.88

نور حسني محمود حسني خضر 96.66 ٭
نور ضياء محمد جعفر العطار 82.69 ٭
نور عبداملجيد احمد احمد شحاده 85.16 ٭
نور محمد زكي مسعود عاشور 85.53 ٭
نورا محمد محمد سليم عثمان 94.94 ٭
نورهان طارق عبدالنبي 76.7 ٭
هالة محمد مختار أحمد سرحان 79.96 ٭
هبة اشرف حسن 84.28 ٭
هبة عماد محمود علي أسعد 97.49 ٭
هبة محمد عبداهلل محمد حالبوش 97.05 ٭
هنا عبدو أرشيد 77.92 ٭
هنا يحيى جودت خلف 83.31 ٭
هناء محمد حمود 88.79 ٭
هند امين شاكر عبد الرحيم 95.79 ٭
هيا عمر عبدالكرمي صالح السمهوري 95.99 ٭
هيا هاني محمود عبد احلليم 96.45 ٭
وجد محمد جمال القباني 97.62 ٭
وجدان يوسف شعراوي 74.81 ٭
والء محمد نذير قباني 90.24 ٭
ياسمني مروان محمد سليم ياسني 97.98 ٭
مينى هشام خيري ابو العنني 70.44 ٭
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ابانوب فام تامر حبيب جندى 74.47 ٭
ابراهيم امين محمد خير قسطنطني 75.82 ٭
ابراهيم مبني سرفراز ظريفي 83.23 ٭
ابراهيم محمد يوسف الزريقي 89.79 ٭
احمد ابراهيم احمد كيكي 71.53 ٭
احمد ايهاب علي عبداحلليم 95.72 ٭
احمد بهاءالدين محمد فريد العشماوي 80.18 ٭

احمد جمال عبدالعظيم السيد احمد السعداوى   ٭
90.99

احمد راشد عاصي ثامر السعدون 83.13 ٭
احمد رامي محمد حسن عيون السود 98.18 ٭
احمد رشاد عبدالرحمن مرزوق عثمان 97.93 ٭
احمد زياد مصطفى عبد اجلواد 80.63 ٭
احمد سمير وصفي البظ 92.87 ٭
احمد طارق موسى محمد هيبه 92.69 ٭
احمد طاهر علي محمد الشمالي 76.68 ٭
احمد ظاهر عوض ظاهر العنزي 98.22 ٭
احمد عماد كاظم املوسوي 97.27 ٭
احمد مجدي احمد علي موسى 82.63 ٭
احمد محسن سمير فهمي بركات 67.3 ٭
احمد محمد عبداحلميد عبدالعال 97.19 ٭
احمد محمد عبداهلل محمد الطحاوي 86.1 ٭
احمد محمد غادر 76.66 ٭

احم���د محمد كمال محمد رش���اد عبداملقصود   ٭
املصري 93.86

احمد محمود صالح حسونه 75.57 ٭
احمد مصطفى مكاوي محمد 97.34 ٭
احمد هيثم محمد تيسير الفقش 95.4 ٭
احمد ياسني توكلنا 97.1 ٭
ادهم منير عاشور اخلضري 90.79 ٭
اسامه اسماعيل حمود 95.12 ٭
اسامه سهيل السوسي 68.39 ٭
اسالم عاصم نصار محمد علي 88.86 ٭
اسالم عبداهلل محمد قضيب 88.18 ٭
اندرو سمير منير فانوس 80.53 ٭

انس محمد باس���م عبدالكرمي ابراهيم غربيه   ٭
79.89

انور مهدي انور طاهر عبده 80.71 ٭
اياد احمد ابراهيم دعاس 94.35 ٭
امين اسامه احمد سيد نورالدين 78.57 ٭
بدرالدين نبيل هاشم 68.09 ٭
حذيفه مدحت محمد صادق عبدالعزيز 90.91 ٭
حسن احمد غالم علي شهابي 64.08 ٭
حسن عبدالكرمي غباش الهاشمي 70.92 ٭
حسن علي حسن الزمر 83.2 ٭
حسن موسى حسن سويدان 96.77 ٭
حسني علي نوري راشد 89.39 ٭
حسني نسيم جابري خورموجي 74.87 ٭
حمزه شجاع سلطه جي 94.78 ٭
خالد اسامه عبدالرحيم سالمه احمد 97.7 ٭
خالد بدر خليل الطقاطقه 95.25 ٭
خالد خليل فتحي خليل قطناني 72.79 ٭
خالد طارق فاضل محمد الدوسري 83.06 ٭
خالد محمد رفيق نقاوة 89.69 ٭
خالد نياز عبدالرحمن احمد الدقه 88.93 ٭
خالد يحيى محمود ناصر 74.45 ٭
رائد ماهر عزت شاهني 87.92 ٭
رامي صالح فراج خضراوي 97.95 ٭
رامي هشام احملمدي محمد عوض 97.9 ٭
زكريا جرجس راغب حنا 95.65 ٭
سالم نبيل وحيد 71.49 ٭
سامر سمير محمود ابودقر 98.82 ٭
سامي عزت ايوب اسحق ابراهيم 90.88 ٭
سامي محمد ضياء الدين كيال 73.59 ٭
شهاب عثمان محمد داود جاموس 96.4 ٭
طارق اسامه عبد يوسف 86.6 ٭
طارق جميل علي اسعد 83.4 ٭

طارق ش���حاته محمد عبداحللي���م الصريف   ٭
90.02

طارق محمد عبدالفتاح تهامي 90.3 ٭
طارق هشام محمد سعد 94.04 ٭
طالل نادر اندراوس بنوره 76.16 ٭
عادل محمد حامت عبدالرحيم قدومي 96.4 ٭
عامر عوض املبارك احمد 98.63 ٭
عامر ناصر عزام 80.63 ٭
عباده احسان صابر سليم 70.76 ٭
عباده وحيد نقاوه 83.19 ٭
عبداالمير منير ياسني 98.9 ٭

عبداحللي���م مج���دي عبداحللي���م عبداحلليم   ٭
96.06

عبدالرحمن امين فهمي سالم عثمان 98.56 ٭
عبدالرحمن طارق فتحي محمد حواس 93.58 ٭

عبدالرحمن نعي���م ابراهيم ابراهيم الزرباوي   ٭
96.38

عبدالرزاق مازن ابازيد 91.45 ٭
عبدالكرمي عماد خيري ابوسيدو 85.84 ٭
عبداهلل باسم يونس سليم 96.74 ٭
عبداهلل حسني القاعوري 71.45 ٭
عبداهلل عمر موسى محمود 94.63 ٭
عبداهلل محمد اسامه سبسبي 69.43 ٭

عب���داهلل ناصر عبيان عيد عبيان الرش���يدي   ٭
72.27

عبدالهادي مس���اعد عبداله���ادي بندر مبارك   ٭
77.88

عالء عوض محمد علي حماد ابوشرخ 88.12 ٭
علي احمد سعيد العطياني 94.38 ٭
علي حسن علي صالح 91.52 ٭
علي عارف بزي 83.1 ٭
علي عماد علي حسن 92.77 ٭
علي محمد حسن محمد ميرزا دشتي 92.46 ٭
عمار نبيل غزاوي 74.63 ٭
عمر احمد سعد عبدالعليم 88.4 ٭
عمر جاسر نشأت محمود حفني 66.09 ٭
عمر جهاد صبحي بكر ابراهيم 80.47 ٭
عمر جياد حسن صوان 89.54 ٭
عمر سعيد محمد فهمي احمد 97.68 ٭
عمر منذر احمد رياض ابوشعبان 82.48 ٭
عمرو احمد بدرالدين احمد محمد 95.78 ٭

عمرو اش���رف طلعت عبدالفت���اح عبداخلالق   ٭
88.76

عمرو خالد علي السكري 97.39 ٭
عيسى يوسف عيسى 74.31 ٭
غيث عبدالنبي الصدقه 67.6 ٭
فادي نائل عبدالسالم سالمه 83.76 ٭
فادي هاني زكي عبدالغفار 85.12 ٭
فادي هشام محمود صادق 80.56 ٭

فه���د عبدالك���رمي صبحي عبدالكرمي حس���ن   ٭
85.32

فيصل احمد ابراهيم سعد 83.21 ٭
كرمي عماد الدين عبداملنعم فهمي 85.1 ٭
لؤي ناصر جباره 79.27 ٭
لورنس بيتر باسيل 75.69 ٭
مؤمن حسنني مليجي محمد احلسانني 86.52 ٭
مؤمن محمد حسن عرب 82.27 ٭
مارك عقل صليبي 91.2 ٭
مازن مصباح يوسف حسني 63.77 ٭
مالك محمد جعفر حسن 86.42 ٭
محمد تيسير خليل عوده 97.04 ٭

محمد حسام الدين عبدالرازق ابراهيم الدقوني   ٭
87.07

محمد راتب تيم الناطور 92.83 ٭
محمد سمير محمد ناجي 93.78 ٭
محمد عادل علي سرور خير 95.49 ٭

محمد عطيه الس���يد حمدى عبداحلميد سليم   ٭
98.17

محمد عل���ي عب���داهلل علي عبداهلل عيس���ى   ٭
الصفار 68.63

محمد مازن يوسف عويضه 84.17 ٭
محمد محمد حمدي رشاد حافظ 89.12 ٭
محمد محمد هشام محمد فريد سيد 94.57 ٭
محمد مخلف احملمد العلي 90.84 ٭
محمد مدحت حسن حفيله 85.03 ٭

محم���د مصطفى موف���ق عبدالعزيز مصطفى   ٭
94.95

محمد نائل ابراهيم احمد 95.14 ٭
محمد جنيب جمال ابريك 82.7 ٭
محمد يونس عبدالرؤوف مسوده 74.85 ٭
محمديزن سامر اجلندلي 67.95 ٭

محم���ود االزهري ف���وزي عبداحلميد ابراهيم   ٭
91.45

محمود جمال محمد انيس دياب 78.62 ٭
محمود رمضان عبداحلكيم عبدالنبي 91.84 ٭
محمود عبدالرحيم محمود عمر 85.69 ٭
محمود علي شباني 91.59 ٭
محمود محمد عامر عبداحلميد 69.41 ٭
محمود نضال محمود ابورمح 94.69 ٭
مشعل سمير احلسن 85.99 ٭

مصطفى ابراهيم سعيد يوسف طه 82.6 ٭
مصطفى محمد جنيب احمد محمد 95.66 ٭
مينا كرم فؤاد سليم داود 97.38 ٭
نادر عادل مصطفى محمود بعيزق 79.91 ٭
نادر محمد خلدون محمد اصحمه مكى 92.97 ٭
نعيم باسم نعيم الفطافطه 85.44 ٭
هيثم محمد قدوره 95.48 ٭
وسيم وفيق بكور 84.39 ٭
وليد عماد فهمي العتيبي 95.08 ٭
يزن رائد يوسف الداودي 79.79 ٭
يزن محمد عبدالكرمي البكري 96.68 ٭
ميان محمد وليد نقاوه 78.46 ٭
يوسف احمد عبدالفتاح عطيه 98.56 ٭
يوسف احمد يوسف احمد منعم 83.3 ٭
يوسف خضر شعبان حمدان 83.18 ٭
يوسف يعقوب علي ميتاني 92.42 ٭

االكاديمية العربية الحديثة للبنات - المشتركة 
آثار جمال بيطار 84.95 ٭
اسراء يوسف عبدالرحمن حسن جبر 93.96 ٭
اصيل عصام حموده 77.25 ٭
اماني رشيد عبدالقادر ابوتامر 67.13 ٭
اميمه ابراهيم صادق املسافره 85.89 ٭
اميان عيسى محمود الكراد 64.62 ٭
بتول احمد بسام السليمان 81.91 ٭
بدور مجاهد شحاده 80.35 ٭
بسمه مجدي ابراهيم محمد الكفراوي 89.39 ٭
تاال محمد مسلماني 86.69 ٭
خلود حامد احمد عوده 90.45 ٭
دانا عبدالعزيز حسن فرحات 74.88 ٭
دعاء محمد اسعد حنيفه 75.26 ٭
دينا خالد علي املدني 66.83 ٭
رزان محمد اشقر 95.56 ٭
روان مروان العلي 86.66 ٭
سندس جناح ابراهيم عاهد خلف 85.99 ٭

ش���يماء عبدالفتاح محمد عبدالفتاح جراوش   ٭
76.26

ضحوك عبدالقادر ذكره 64.76 ٭
ضحى محمد عبدالكرمي دله 72.43 ٭
غاده طارق عبدالعزيز شعبان 77.03 ٭
غنوه عماد ياسني املريري 68.55 ٭
فاطمه زيد ابوزيد 75.42 ٭
فاطمه فرنانديس مرجان 90.44 ٭
فرح ماجد الزيلع 87.29 ٭
ملا وليد الدوري 79.51 ٭
مروه مروان سليم جورج سلفيتي 89.26 ٭
مرمي جرجس اسحق يني 65.07 ٭
مرمي علي غندور 91.49 ٭
مرمي محمد عبدالرؤوف مسوده 80.55 ٭
منار باسل نعيم محمد 87.05 ٭
منى منذر محمد حوريه 64 ٭
ميس الرمي مؤيد العودات 72.75 ٭
ندى ))محمد نبيل(( حماده 84.94 ٭
نرفانا عادل فهيم انيس 77.42 ٭
نور الهدى محمد سرور 84.49 ٭
نور عبدالغفار عويره 81.97 ٭
نور فايز محسن موسى عبداهلل 87.76 ٭
نورهان محمد احمد عبدالعليم احمد 65.36 ٭

التضامن االهلية الثانوية - بنات 
بتيل فاروش مهران 96.41 ٭
بولني مانوق كشيشيان 68.31 ٭
سارين كيورك ارويان 95.69 ٭
فيكي هاروتيون كلشيان 62.48 ٭
مارال لورجن ده يان 93.16 ٭
ماريا كركور سفريان 73.27 ٭
يران زاوين طوقماقجيان 59.29 ٭

التضامن االهلية الثانوية - بنين 
ألني كرابيت أرشافير يتريان 64.58 ٭
جورج ميشيل موره 84.17 ٭
ديران وارطان نارنيان 85.77 ٭
ستراك اكوب اتشيان 87.01 ٭
سيفاك ارام مقديسيان 92.83 ٭
كوركني هاكوب قدحجيان 96.41 ٭
مسروب واسكني طاشجيان 75.01 ٭
ميشيل كميل قره قاش 96.72 ٭
هاكوب نرسيس جامكوسيان 66.82 ٭

التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبنات- 
المشتركة 

آالء عزمي اسماعيل موسى 78.92 ٭
آية إبراهيم السيد إسماعيل 65.87 ٭
آية هيثم عبد الرزاق سرور مالح 70.23 ٭
أبرار احمد شاكر ناهض 68.13 ٭
اسماء احمد عبد العظيم احمد 81.56 ٭
اميان عماد احمد الطنبور 90.62 ٭
اميان يونس محمد خدا مراد 94.29 ٭
تقى مصطفى احمد سليم محمد 74.45 ٭
داليا فتحى محمد الهادى ابراهيم 95.46 ٭
دانا جمال بشير منصور 74.9 ٭
دعاء طارق عبد اجلواد محمد عفانه 97.54 ٭
دالل عادل مير الكردي 63.88 ٭
ريهام فصيح فصيح شعالن 95.02 ٭
زينب محمد بشار محمد زهدي دهان 79.45 ٭
سلمى عالء الدين محمد صيام 82.8 ٭
سندس صالح عبد اهلل سليمان صالح 96.11 ٭
صفيه هاشم عثمان ابو سيدو 80.98 ٭
عزيزة روز امني عبد القادر عبد القادر 72.97 ٭
علياء مجدي طه محمد 92.78 ٭
فرح فطني مصطفى قدوره 81.71 ٭
في معني صبري يوسف العتيبي 70.42 ٭
لطيفة لطفي عبد الرحمن محمد 75.63 ٭
مرمي عبد احلى يوسف علي 96.47 ٭
ميس عبد املجيد حسن درويش 77.31 ٭
نادين محمد مفيد الصوفي 88.2 ٭
نارميان عمران حفظي محمود كتانه 73.55 ٭
ندى مصطفى على هاشم 91.95 ٭
نرميان صادق اسماعيل صالح 75.73 ٭
نهله حامد مرعى سليمان علي 94.69 ٭
نهى يحيى عثمان أحمد أبو سيدو 84.29 ٭
نور عمر فتحى عبد الفتاح محمد 78.2 ٭
هبه مصطفى كامل محمد حفنى 71.59 ٭

الجابر االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
احالم خليل على العبداهلل 71.2 ٭
انفال محمد قاسم محمد 71.09 ٭
انوار عواد خلف عبد اهلل 91.71 ٭
انوار هادى احملمد العويص 76.18 ٭
بشاير مطلق عجيل الشمرى 71.07 ٭
تهانى على مزعل 76.06 ٭
خديجة محمد احمد الغنام 83.01 ٭
دنيا نورى حسني وكاع 89.94 ٭
رمي راشد اسماعيل حسني 79.1 ٭
شروق جزاع طريد مناع العنزى 68.98 ٭
شروق دعيج شبل مطر العنزى 72.33 ٭
شهد احمد عقيل بن جابر احلربي 67.68 ٭
عبير حمد الشحادة 84.24 ٭
عنود خليل سعود صالح 72.95 ٭
فاطمة جواد سيد حسن سيد علي 66.41 ٭
فايزة نزال مناور حسني العنزى 72.32 ٭
فيفيان راجح جبريل السيد محمد 81.93 ٭
مروة مصطفى ابراهيم محمد رمضان 75.81 ٭
معالى محمد سعد خلف 62.45 ٭

مها عبداهلل سعود عبداهلل اوشيتان الرشيدى   ٭
65.96

ميسون كتاب مشرف مسير 81.89 ٭
نارميان شريف عوض املصرى 74.93 ٭

الجميل االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
ابراهيم بخيت ابراهيم اسحق 77.98 ٭
ابراهيم خالد جاسر جابر 70.41 ٭

ابراهيم يوس���ف عبدالرؤوف شكري مسوده   ٭
74.36

احمد ابواحلم���د محمد ابواحلم���د الصعيدي   ٭
95.04

احمد حليم محمد سلوم 82.49 ٭
احمد رفيق عبداهلل عايش العلي 72.47 ٭
احمد سيد حسني محمد كاظم رهبربور 71.44 ٭
احمد طارق ابراهيم زكى على 71.08 ٭
احمد عادل محمد شحاته عبدالرحمن 81.37 ٭
احمد عاطف املبيض 69.43 ٭
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احمد عبدالرحمن محمد ذياب 75.82 ٭
احمد عمر شعبان ابوالعافيه 79.79 ٭
احمد محمد احمد اسماعيل 89.2 ٭
احمد محمد محمد عباس املغربي 95.59 ٭
اسالم احمد محمد محمود مكاوى 96.84 ٭
اشرف سعيد محمد ديب شرفا 87.92 ٭
اشرف هشام امني احمد منصور 95.9 ٭
انس على محمود على الداود 89.48 ٭
باسل مرعي العودات 79.32 ٭
بدر سعود ابو طافش 76.02 ٭
بدر عقيل نعمان توفيق عبداللطيف 78.38 ٭
بسام سمير محمد عزمى جباضو 84.4 ٭
بشار حنا عبيد 83.39 ٭
بشير احمد عبدالكرمي مرعب 65.18 ٭
بيتر مدحت لطفى ابراهيم 81.25 ٭
جود محمد دريد عبدالغنى كباره 69.24 ٭
حازم ابراهيم عبداملنعم رضوان 67.18 ٭
حسن قاسم محمد رشيد زيات 65.13 ٭
حسن نصار حسني لفته 86.4 ٭

حس���ني حس���ن محمد كاظم عبداهلل الشمري   ٭
85.07

حمد سالم حسني عبدعلى الشطى 75.37 ٭
حمد محمد سعدالدين هنداوى 88.04 ٭
حمد مروان جمال خليل اخلالدي 89.76 ٭
حمدى شريف حمدى محمد الليثي 95.9 ٭
خالد كمال محمد ابراهيم السقا 98.2 ٭
خالد محمد عبداملنعم حسني كامل 63.87 ٭
خالد مصلح سليمان 75.38 ٭
خالد منذر عبداحلليم حسني جوده 90.76 ٭
خليل الياس كريشه 96.02 ٭
خليل هشام خليل عبداهلل سلوت 90.12 ٭
ريان عماد حتفه 91.66 ٭
زكي سمير محمد بشر 75.27 ٭
زهار نزار عبداحلفيظ امللوحى 85.51 ٭
زين محمد رهجه 74.59 ٭
سالم خالد قرحانى 71.77 ٭
سامر منير محمود الغنب 80.19 ٭
سامي فريد وعدى فريد االعرج 92.43 ٭
سعد عبداملنعم حسن على 68.46 ٭
سليم سيمون كوبل 79.4 ٭
سليمان محمد عبداهلل شاجى 68.46 ٭
شعيب ناصر منصور عيسى الدالل 95.73 ٭
صالح عمر محمد محمود سرحان 80.77 ٭
ضياء محروس شكيب بسيسو 75.28 ٭
طالل خضر قاسم السيد 62.01 ٭
عادل ابراهيم محمد على عبداحلسني 73.72 ٭
عادل احمد مطلق محمد رضوان 97.61 ٭
عادل ناصر اسماعيل 84.01 ٭
عاصم فؤاد جنيب ماضى 81.74 ٭
عامر وليد غزالن 77.58 ٭
عبدالعزيز عبدالفتاح راضي العبد 67.1 ٭

عبدالعزيز عطوان جدعان س���الم الش���مرى   ٭
72.92

عبداهلل سليمان رشاد عوض 67.54 ٭
عبداهلل سمير فارس النصار 97.54 ٭
عبداهلل عصام جمال خليل اخلالدي 83.69 ٭

عبداهلل هش���ام عبدالرحمن محمد سيد احمد   ٭
90.31

عبداهلل يوسف عطوى 62.54 ٭
عبده غسان عبده محمود االزعر 69.11 ٭
عبيد صباح عبيد عنتيت 65.29 ٭
علي بسام محمد على جمال 62.83 ٭
علي عادل كامل السيد رمضان 68.63 ٭
علي محمود محمد عيد سلمان 95.27 ٭
فارس باسل االتاسي 93.66 ٭
فهد قيس براك معتوق 68.63 ٭
فهد محمد على سالم على 65.94 ٭

فيص���ل ماج���د عبدالرحيم محم���د جويلس   ٭
90.79

قاسم عماد الدين طه الشالش 94.06 ٭
كرم فريد غطاس سليم رزق اهلل 84.37 ٭
كنان سلمان حميدان 94.26 ٭
كيرلس شنوده سعد شنوده عبداملالك 86.03 ٭
مؤيد عدنان املنعم 62.3 ٭
مايكل عادل كامل رهيف 79.21 ٭
محمد احمد البدوى كامل منيسى 86.18 ٭
محمد احمد سمير فتحي عبداحلميد 94.38 ٭
محمد احمد عبدالوهاب احمد ابراهيم 75.3 ٭
محمد احمد فؤاد عبدالغني هيكل 66.15 ٭
محمد احمد محمود حنيفه 71.72 ٭
محمد بسام سعيد عبداهلل ابوراس 67.27 ٭
محمد جمال سعد خالد 93.63 ٭
محمد حمدى محمد احمد على 77.36 ٭
محمد خالد عبداحلميد رشوان 83.53 ٭
محمد زهير سليم احلارس 68.19 ٭
محمد سليم بسام اليونس 85.04 ٭
محمد عصام غامن 76.34 ٭
محمد علي محمد مزيد 87.06 ٭
محمد فتحي صابر محمد حموده 69.12 ٭
محمد ماجد محمد مصطفى احلداد 98.12 ٭
محمد محمود عبدالقوى عباس 80.08 ٭

محم���د محي���ى عبداحلميد الس���يد مصطفى   ٭
66.72

محمد هاني محمد احمد ابراهيم 76.31 ٭
محمد وليد عيسى املدقه 72.07 ٭
محمدالكرمي رمضان عبداهلل 82.55 ٭
محمود بركات قعدان 68.9 ٭
مروان نزيه عبيد 93.01 ٭
مصطفى شريف عبداهلل محمود 65.66 ٭
مصطفى محمود بزه 70.55 ٭
مصطفى مصباح السعيد اسماعيل 97.74 ٭
مصطفى نظام الدين مصطفى الغول 68.33 ٭
مصعب حامد مصطفى خليل 97.7 ٭
معاذ خليل شوكت خليل البرشومي 93.55 ٭
منير بسام منير خليل 90.53 ٭
مهدي عبدالرضا حاجى عبداهلل محمد 95.45 ٭
مهند حمزه محمد عبدالرحيم حمد 71.74 ٭
موريس غسان حبوب 82.74 ٭
ميشيل انطوان ابراهيم جمعه 64.2 ٭
ناصر عبدالعزيز علي 95.41 ٭
نصر رياض نصر اسماعيل حجى 65 ٭
هاشم ماجد توفيق على النمر 65.95 ٭
هشام عدنان عبداهلل الشعراوى 67.02 ٭
هيثم محمد تركيه 66.44 ٭
وليد عبداهلل فيصل ثوينى العنزى 84.8 ٭
وليد موفق مدحت الذياب 92.22 ٭
ياسر توفيق ياسر توفيق جمجوم 75.68 ٭

ياس���ر محمود ري���اض محمد فائز ش���قللى   ٭
64.68

يوسف ايهاب سعيد فقيه 91.98 ٭
يوسف رياض جوزيف قشو 82.88 ٭
يوسف محمد على نور هاشم 64.6 ٭
يونس فهد محمد 69.85 ٭

 ٭ 

الجهراء االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
احسان هشام هاشم محمد 97.32 ٭
اسراء يسري عبد السالم عبد احلميد 90.93 ٭
اسماء احمد صبري عبد املطلب زايد 96.69 ٭
اصائل سعد صالح شاهر العنزى 82.96 ٭
افراح صباح زيد سلطان الظفيري 66.54 ٭
امثال صاحب فرحان قعود 79.58 ٭
امل سالم حميد نايف الشمرى 75.03 ٭
انوار حمود عزيز تركى 81.09 ٭
انوار خزعل رعيد فارس الشمري 83.08 ٭
اميان رثام شاهني ذياب الشمري 75.77 ٭
اميان كرمي علي مطر 87.25 ٭
بدور ناصر شبيب بدر العنزى 72.28 ٭

حتري���ر عبد اهلل ناف���ع فدع���وس الظفيرى   ٭
80.06

جمانة محمد ضاحي شاهر العنزي 77.11 ٭
حفصة علي ماجد بجاي احلديدي 92.99 ٭
دالل محمد علي عايد 89.9 ٭
دالل منيزل محمد نزال العنزي 84.94 ٭
دميا يوسف عبد اللطيف تركى دخيل 92.76 ٭
ريهام جمال جالل محمود 76.98 ٭
شعاع عراك شبرم الظفيري 87.02 ٭
شوق خالد الظاهر 93.18 ٭
شوق خالد عواد فالح العنزي 90.82 ٭
شيخة راكان رميض سليمان 85.14 ٭
شيماء جابر سرحان سالم نزال 80.37 ٭
صابرين جابر عبد اهلل ضاحى 89.08 ٭
غدير وجيه حامد عبد اجلليل 94.38 ٭
فاطمه مران علي محمد الشمري 81.49 ٭
فرح احمد فالح الرفاعي 97.12 ٭
فضة مهرب رشيد شويش العنزي 88.72 ٭

فوزية فرحان شحاذة عجيل الشمري 85.82 ٭
لطيفة مطشر فالح ربيع العنزي 87.3 ٭
مروة فتحي عبد املطلب زايد محمد 87.83 ٭
مرمي جمعة نزال شطي العنزي 92.69 ٭
مرمي نايف خشم داعوس احلسينى 74.97 ٭
مالك أحمد نايف حماد الشمري 65.65 ٭
جنمة صالح شريعة ماجد الشمرى 73.69 ٭
ندى جابر عبد اهلل ضاحي 91.7 ٭
نفود احمد محمد عايد الشمرى 81.18 ٭
نوره عبد العزيز خلف جار اهلل ظاهر 86.76 ٭
نوير هليل حمود ظاهر 77.64 ٭
هاجر محمد مشط قرنفل يونس 73.48 ٭
هالة فوزي رمضان عطية 82.43 ٭
هند محمد عيد الوادي 90.65 ٭
هيا غازي راشد حسن الشمري 88.08 ٭

الجهراء االهلية الثانوية للبنين 
ابراهيم سلطان كاظم سلمان 81.5 ٭
احمد عبداهلل محمد شاهر الفضلي 74.05 ٭
احمد مجدي السعيد احمد بلشه 97.33 ٭
احمد محمد علي عبدالعليم 95.5 ٭
احمد مدحت فوزي عبدالوهاب 93.5 ٭
احمد مدعث راضي قيطان 81.4 ٭
احلمزة علي علي علي حسان 79.81 ٭
باسل فهد عبداهلل علي العنزي 65.84 ٭
بدر غباش جدعان رشيد الشمري 74.29 ٭
بدر محمد حمدان محمد 71.9 ٭
بسام محمد حمدان محمد 85.19 ٭
بندر عامر نصار منصور 82.42 ٭
بندر غباش جدعان رشيد الشمري 70.19 ٭
جبر اشديد جبر كرمي 90.11 ٭
حافظ سعود متعب سعد 73.81 ٭
حمد حمادي عنتر محمد الشمري 69.75 ٭
حمد هالل مطر مجبل 68.99 ٭
خالد محمد طارش شاهر 75.55 ٭
سامي محمد علي جديع الشمري 93.7 ٭
سلطان بخيت بنيان ساير الظفيري 73.29 ٭
سلطان غالب فارس مطلق الشمري 68.28 ٭
صالح حمدي غالب سعود العنزي 69.71 ٭
صالح مزهر مطلق عبيد 82.72 ٭
صالح طلب عيدان ناصر العنزي 72.91 ٭
ضاري مشعان عبداهلل عطية اخلالدي 79.27 ٭
طالل احمد راشد محمد العنزي 70.81 ٭

عبدالرحم���ن عب���داهلل نهير نزال الش���مري   ٭
69.22

عبدالرحمن عساف زاهي عبدالعزيز 72.01 ٭
عبدالرحم���ن مفض���ي محمد حوي���ل العنزي   ٭

76.33
عبدالسالم خضير محمد عايض 73.83 ٭
عبدالعزيز خضر مجبل سالم 69.78 ٭
عبدالعزيز ياسر خالد خميس السلمان 81.23 ٭
عبداللطيف سالم عبداهلل العنزي 72.82 ٭
عبداللطيف فهد محمد جلوي 76.57 ٭
عبداهلل جمال حسني فهد العنزي 87.09 ٭
عبداهلل صالح طعمه جراح الشمري 83.25 ٭
عبداهلل علي جوجي احملمد 77.36 ٭
عبداهلل غالب بهلول صياح الظفيري 75.46 ٭
عبداهلل ماهر شخير نزال الشمري 67.7 ٭
عثمان غازي محمد ثجيل الشمري 84.71 ٭
علي رمضان دويك ضاحي 68.6 ٭
علي شارع ظاهر سفاح 81.13 ٭
علي محمد علي عبدالعليم 96.16 ٭
عمر حسني جمعه ظاهر 68.58 ٭
عمر رياض السالم 91.43 ٭
عمر غازي محمد ثجيل الشمري 84.67 ٭
فهد حيال شنان غامن الظفيري 70.23 ٭
فيصل حافظ عويد صالح احلسيني 82.83 ٭
محمد احمد عبداملنعم احمد 95.66 ٭
محمد اشرف محمد عبدالعزيز 90.21 ٭
محمد البنداري محسن احمد شكر 95.03 ٭
محمد حمد حسني الفالح 77.17 ٭
محمد حمود علي العقاب الشمري 89.74 ٭
محمد فرحان مطر خلف 72.91 ٭
محمود احمد حسني احمد داود 77.21 ٭
محمود محسن عبدالعال محمد حسني 95.64 ٭
محمود محمد علي عبدالعليم 94.31 ٭
مشعان احمد نايف حماد الشمري 73.48 ٭
مشعل عواد مهنا منادي العنزي 71.24 ٭
مصطفى محمد على محمد عبدالواحد 72.93 ٭
منصور حسن عزيز تركي الشمري 74.96 ٭
منصور محمد سعيد فارس 77.29 ٭
ناصر شاهر شخير نزال الشمري 71.82 ٭
ناصر مهدي مجول حسني 68.68 ٭
نايف قادر شافي طليح العنزي 96.76 ٭
نواف عوده شاهر هدلي 83.21 ٭
هادي عبيد محمد جازع 71.5 ٭
يوسف داخل فالح هزاع 76.07 ٭
يوسف زامل حسن عطشان احلربي 68.35 ٭

الجيل الجديد االهلية الثانوية للبنات 
احالم محمد عوض ظاهر 98.57 ٭
ارتضاء منصور القادري 76.6 ٭
اسراء السيد امني علي رشوان 95.76 ٭
اسراء جمال على عبد البر 97.83 ٭
اسراء صالح التركاوي 89.61 ٭

اسراء صبحي عبد الس���ميع الدسوقي وهبه   ٭
97.67

اسراء محسن جنم معوض ابو جنم 77.9 ٭
اس���راء جناح عبد اله���ادي عب���داهلل مبارك   ٭

89.96
االء امين الطويل 94.27 ٭
االء علي بركات 79.58 ٭
االء محمد حامد عطا اهلل الشربيني 96.23 ٭
االء محمد مروان الصباغ 97.17 ٭
االء محمود علي خضير 86.45 ٭
االء نشأت توفيق محمد حسن 86.52 ٭
اخلنساء راكان الصلخدي 82.07 ٭
الزهراء عبداهلل فهمي القاضي 69.97 ٭
امل جمال محمد صالح عبدالهادي 93.22 ٭
امل عدنان محمد الكرطاني 79.66 ٭
امنيه حسن حسن حافظ 96.65 ٭
اميره صالح محمد بدوي احلجري 90.11 ٭
اجنى هشام جابر احمد الدسوقي 89.13 ٭
اجنيل يوسف كرابيت 87.27 ٭
اميان اسامه عبد احملسن محمد 87.37 ٭
اميان وليد دقماق 73.88 ٭
ايناس عايد ذياب عبد املعطي 87.3 ٭
ايناس عصام محمود ياسني اسعد 88.19 ٭

ايه عبداحلليم عبد العزيز عبد احلليم العشرى   ٭
96.2

ايه على ابراهيم على الشعراوي 92.61 ٭
ايه كمال صالح عبد احلميد العشيري 83.97 ٭
ايه محمد السيد محمد السعدني 97.92 ٭
بدور حسام عوض حسن فروانه 74.61 ٭
بدور رياض على عبدالرحمن الداود 85.94 ٭
بسمه بسام اسامه خلف 90.96 ٭
بسيمه عماد محمد ديب القيشاوي 70.95 ٭
تسنيم ابو بكر محمود االشقر 89.28 ٭
تقى عفت سيد محمود 82.25 ٭
متام ابراهيم محمد عطيه صالح 95.72 ٭
جمانه عبدالسالم احمد محمد الواوى 71.36 ٭
جمانه محمود عبد اللطيف صباح 78.42 ٭
حنان جهاد جميل محمد جهاد عايش 91.96 ٭

حن���ان زهير احم���د زهران صال���ح مصطفى   ٭
93.71

حنان عماد عيسى 81.63 ٭
حنان وليد حمدان 97.11 ٭
خلود بالل سعد احمد حسن 97.89 ٭
خوله محمد سعيد عبد اهلل عطياني 94.24 ٭

دان���ه عبداحلكيم تيس���ير مصطفى منصور   ٭
86.74

دانه هشام منير اسماعيل شعث 98.32 ٭
دانه هيثم فتحي محمد يوسف 77.8 ٭
دعاء حسن خليل بزي 96 ٭
دعاء فتحي رشيد دياب محمود 88.06 ٭
دياال امين احللبي 76.87 ٭
دينا عبد احلميد محمد عامر 93.19 ٭
دينا موسى زهدي موسى شحاده 98.07 ٭
دينا نبيل حنا بشاي 84.91 ٭
رانيه كاظم جواد 69.58 ٭
رزان كسرا علي املصري 89.08 ٭
رال مصطفى اكتع 96.83 ٭
رنا بسام عباس 97.98 ٭
رنا كاظم حجازي 68.65 ٭
روان نضال محمد ماضي 71.41 ٭

روند مهدي محمود محمد الصادق 72.86 ٭
روند وهيب عبده الشعار 82.68 ٭
ريهام محسن محمد عبد املقصود 91.45 ٭
زهراء اياد جواد خلف 97.23 ٭
زهراء خليل متيمي 79.68 ٭
زينب عبد الكرمي بيضون 95.19 ٭
ساره احمد شراره 77.63 ٭
ساره احمد محمد جنيب شقور 78.3 ٭
ساره جمال عبداحلق محمد 79.28 ٭
ساره على عز الدين 92.19 ٭
ساره فؤاد اسعد فؤاد ابو السعود 84.27 ٭

س���اره محمد يوس���ف عبد احلمي���د الدعاس   ٭
89.96

سلمى شريف منصور حسن حجاب 80.35 ٭
سماء ياسر محمد على طرباي 95.36 ٭
سماره توفيق حسن شبلي 96.47 ٭
سمر محمد نصري شختور 88.34 ٭
سندس عبد الفتاح السيد حسن 93 ٭
سندس نواف فتحي مطلق ابو سبع 86.15 ٭

س���ها عبد التواب عب���د الغني عب���د التواب   ٭
96.19

سوسن زكريا ابراهيم لبده 97.1 ٭
سيرين عدنان توفيق احمد 72.63 ٭
شاهندا معتز حسني جاهني خالد 97.53 ٭
شهد احمد توفيق عبد القادر احلموى 77.47 ٭
شهد عصام اسماعيل السمره 92.97 ٭
شيماء محمد عبداللطيف عبد الباسط 78.43 ٭
شيماء منصور منصور الشناوي 88.21 ٭
عبير محمد الرفاعي 92.52 ٭
غاده رمضان عبدالرقيب مصطفى 81.4 ٭
غاده نادر عبد العظيم علي 92.18 ٭
غفران عبداملعطي البكور 92.07 ٭
غفران محمد بسام محمد حامده 94.13 ٭
غيداء سيد سعد األمني 97.7 ٭
فاطمه بديع حميد احلمد 87.81 ٭
فاطمه جالل محمد حسن محمد مهدي 77.53 ٭
فاطمه عادل محمد ابراهيم 94.49 ٭
فاطمه عبد الرضا دهناوي فياضي 83.98 ٭

فاطمه موس���ى س���عد احمد حس���ن املغربي   ٭
84.71

فاطمه موسى محمد عياش 78.75 ٭
فجر احمد عبد اجلبار قاسم العتيبي 90.06 ٭
فرح حسن يوسف حسن حماده 93.31 ٭
فرح عباس صابر محمد حسن 98.73 ٭
فرح محمد عبداهلل الشريف 81.14 ٭
فرح محمد مالك كحيل 73.7 ٭
فرح محمود حسن حمدان 93.82 ٭
فرح محمود محمد زيد الكيالني 99.71 ٭
لطوفه فرحان محمد سالم 97.92 ٭
مليس ماجد منر الشامي 91.53 ٭
ليال عزمي داهش فارس حمدان 95.8 ٭
ليلى احمد جودت حسن علي صالح 92.23 ٭
لينا اديب توفيق ابراهيم ذيب 96.34 ٭
لينا وائل احمد حمدان احلاج موسى 86.79 ٭
ماريان مختار فايز اسعد 94.09 ٭
محاسن مصطفى حسن جنعه 96.99 ٭
مروه اشرف محسن احمد عيسى 98.52 ٭
مروه يحيى عباس سعد 82.56 ٭
مرمي خضر محمد اخلضر اجلفيل 75.81 ٭
مرمي عادل نعيمه عناوي 84.84 ٭
مرمي محمد شريف ناجي علوش 85.83 ٭
مرمي محمد عبد املطلب شريف 66.1 ٭
مرمي محمد كمال سعد عبدالرحيم 85.56 ٭
مرمي محمدي رضوان عبدالعزيز 99.06 ٭
منار رمضان احمد ادريس 93.6 ٭
منه اهلل السيد محمد زياده 98.31 ٭
منه اهلل مصطفى على محمد مصطفى 99.38 ٭
منى عاكف حسن غلبان 90.55 ٭
منى ماجد احمد السعيد ابو حسني 97.65 ٭
منى محمد ذيب خليل ذيب 91.53 ٭
مى عبد الرحمن يوسف 82.03 ٭
مى ماجد احمد السعيد ابو حسني 97.95 ٭
مي غسان خليل كرمي 69.75 ٭
مي فوزي حميدو فتح اهلل 96.25 ٭
مياده مجدى صالح عبد احلميد غنيم 92.2 ٭
ميرا ياسر محمد محمود السمنى 92.07 ٭
ميساء عبدالسالم االعرج 77.64 ٭
ميسم مجد العلواني 85.69 ٭
ميمونه على حسن الزين 88.69 ٭
نادين محمد عمر باير االحوال 94.65 ٭
جنوى شريف احمد 81.07 ٭
ندى غازي حسن ابراهيم لطايفه 96.42 ٭
نسرين ميسر الرواس 91.06 ٭
نسيبه سعيد محمد حسن جميل 95.54 ٭
نعمه احمد سمير محمود حسنني 97.81 ٭
نهال محسن يوسف عمر 89.76 ٭
نهى محمد تامر مصطفى محمد احلداد 89.02 ٭
نور احمد على سعد 87.63 ٭
نور الهدى طارق حسني بنه 80.17 ٭
نور سليم محمد سالمه 86.84 ٭
نور محمد عوض عبداهلل قطن 88.07 ٭
نور هشام جمال خليل اخلالدي 96.41 ٭
نورهان علي عبد املجيد البياع 94.91 ٭
نورهان علي محمد علي 84.23 ٭
نورهان نبيل عبدالسالم متولي االلفي 96.45 ٭

هايدى محمد خالد احمد صالح الدين محمود   ٭
حلمي 93.06

هديل محمد احمد محمد حليوه 96.69 ٭
هال جمال صقر صالح عبد اخلضر 90.78 ٭

هناء عبدالرس���ول محمد عب���داهلل العبداهلل   ٭
89.84

وداد عبد املجيد محمد زين 97.98 ٭
ياسمني احمد اسعد العيسى 93.52 ٭
ياسمني اياد محمد منصور 90.71 ٭
ياسمني نائل لبيب جميل الداري 95.46 ٭
ياسمني يسرى احمد ابراهيم 98.5 ٭

الرفعة النموذجية الثانوية للبنين - المشتركة 
بندر محمد معيوف مرفوع العنزى 70.96 ٭
خالد أحمد غريب مرجي العنزي 66.11 ٭
خالد حمد فرحان حسن الشمري 69.82 ٭
خالد راضي جنديل مصحب الظفيري 71.1 ٭
خالد سالم عماش طرجم الشمرى 64.82 ٭

عبدالرحم���ن جمعه عماش ده���ش الظفيري   ٭
68.06

عبدالعزيز سعود عبيد قدمي الشمرى 75.07 ٭
عبداهلل حامد هاشم مطر الشمري 66.97 ٭
عبداهلل غالي جلفيف عايد الذايدي 64.85 ٭
عبداهلل مزعل عطيه عواد 64.39 ٭
عمر خالد دميثير عجاج العنزي 79.89 ٭
عمر فالح علي هالل العنزي 71.81 ٭
فايز فهاد هادي دخيل العنزي 74.26 ٭
محمد ابراهيم عجاج عوض املطوطح 65.17 ٭
محمد بسام محى الدين كوجان 67.27 ٭
محمد جاسم سويد صالح العنزي 77.94 ٭
محمد خالد محمد احلميدي العجمي 72.57 ٭
محمد دبيس قناص عواد البرازي 66.67 ٭
محمد صباح خلف محمد الشمري 70.92 ٭
محمد نبيل سعيد عبد الرزاق محمد 78.74 ٭

مش���اري بركات عبد الرحمن بركات الشمري   ٭
71.69

السفر االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
آالء خيري توفيق محمد خليل عبداهلل 83.58 ٭
آالء علي دميو 89.13 ٭
آيات محمد حسن سعد دعبس 68.13 ٭
آيه خالد رفاعي علي 73.2 ٭
آيه لبيب محمد عبدالباسط 96 ٭
أسماء عاطف الشربيني صالح كنك 86.02 ٭
اسراء السيد السيد بدوي الفقي 93.12 ٭
اسراء صبحي عبداحلميد طه علي 77.58 ٭
اسماء محمد حسن محمد قاسم 76.44 ٭
امنه عماد اجلاموس 96.8 ٭
انفال عماد زكي عبدالقادر عبدالرازق 85.75 ٭
اميان عصام حمدان زيد 89.74 ٭
بدور ناصر محسن رمضان السليم 72.27 ٭

براء خل���ف اهلل عبدربه ابراهي���م خلف اهلل   ٭
90.93

بشاير محمد خليل حاج احمد جمعه 94.84 ٭
بنان محمد نزيه كامل هبره 91.8 ٭
بيداء حسن احلاج 88.21 ٭
جمانه فوزي احمد عبدالفتاح حسن 89.12 ٭

حسناء عبدالناصر عبداهلل عبدالفتاح شلتح   ٭
93.39

خلود عبدالهادي احمد احلسيني 81.06 ٭

دانه قاهر صبحي طلب العبداهلل 96.09 ٭
دعاء ع���ادل عبدالعظي���م عبداملجي���د بدوي   ٭

88.34
رانا سمير سامي ويصا 95.58 ٭
رشا حسني احمد عبدالاله 97.02 ٭
رغده مهدي محمد الرفاعي 70.59 ٭
رقيه الفا محمد جالو 92.74 ٭
رنده رائد محمد سعيد احمد عوينات 84.45 ٭
روان بسام عطيه احمد عطيه 90.92 ٭

روان محمد يوسف قاس���م عوايض العتيبي   ٭
90.94

رميا رأفت فالح محمود صالح 76.5 ٭
زينب زكريا علي بري 73.3 ٭
ساره احمد عبود االحمد 81.31 ٭
ساره صالح محمد عبداملنعم صالح 80.07 ٭
ساره غايس بولس جاد السيد 92.72 ٭
ساره محمد محمود يوسف ابراهيم 92.88 ٭
سحارى سعد الزكي املنجي 97.06 ٭
سلمى محمد عبدالعزيز احمد محمد 97.76 ٭
سمر احمد شوقي حمزه 83.87 ٭
سندس علي حسني ابراهيم حسني 87.21 ٭
شذى عمران ابراهيم ابو شنب 69.06 ٭
شروق أحمد كايد محمد عبداللطيف 78.33 ٭
شيرين عصام جابر محمد خالف 95.74 ٭
غاده رضا السيد سليمان 97.78 ٭
غفران عبداحلكيم عواد 91.71 ٭
فاطمه ظاهر طاها 89.4 ٭

فاطم���ه محمود ابراهي���م درويش ابوهنطش   ٭
70.02

فرح عماد عدنان عزات عبدالرحمن 93.09 ٭
فرح منذر منر عبدالرحيم خيراهلل 66.22 ٭
فيدان محمد زينهم حسنني 83.5 ٭
مادونا امير عبداهلل عوض جرجس 97.57 ٭
مرام محمد بديوي عبداهلل 93.05 ٭
منار مصطفى كمال محمد العطفي 79.97 ٭
مها محمد جنيب سليمان 97.21 ٭
مي عاطف عمر محمد 93.39 ٭

مي���س رياض محم���د عبداللطي���ف العتيبي   ٭
87.86

نانس���ي عبدالناص���ر توفيق الس���عيد الباز   ٭
96.97

نداء أحمد الغامن 88.1 ٭
ندى ضياء عبده عبده هديهد 94.51 ٭
نهال نورالدين عبدالرحيم أبو شبانه 98.38 ٭
نور محمد شحادة أبو عباس 70.35 ٭
نوران عدنان ابراهيم عطيه الناطور 96.3 ٭
نورهان سيد كمال علي 92.21 ٭
نورهان محمد محمود عطا سليم 97.56 ٭
هاجر سيد محمد محمود الغمراوي 78.85 ٭
هدى كامل عيدان ابراهيم 77.07 ٭
هدى محمد مروان فارس جنيد احمد 90.17 ٭

هال صبح���ي درويش مصطفى اب���و الديوك   ٭
88.15

هناء فواز زويد محمد جنديه 82.62 ٭
هيا وليد احمد القاسم 92.91 ٭
هيام ياسني عاطف ابو عريشه 81.7 ٭
وفاء يحيى عبيدان مرزوق العنزي 73.68 ٭
ياسمني طه محمد ابراهيم الدربي 96.76 ٭
يثرب بيان عبدالستار محمد 97.99 ٭

السيف االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
ابراهيم حامد ابراهيم الراعي 83.29 ٭
ابراهيم عادل عبد العزيز عبد اهلل 90.18 ٭
ابواملجد ابوالوفا محمود علي 91.63 ٭
احمد زهير قطوف 72.09 ٭
احمد سامر نظمي حسني حسن 87.21 ٭
احمد سليمان عبد الفتاح سليمان 88.47 ٭
احمد صالح محمود محمد 75.84 ٭
احمد عبدالباري فرحات عبد الباري 92.8 ٭
احمد عبدالقادر عبد اهلل السيد مطر 98.87 ٭
احمد عبيد كرمي علي حجازي 90.51 ٭
احمد عدنان احمد عبد اللطيف محمد 71.64 ٭
احمد عمر خالد امني احلاج محمد 76.31 ٭
احمد ماهر محمد الهادي السيد 98.07 ٭
احمد محمد احمد ابايزيد 97.7 ٭
احمد محمد احمد البكل 94.59 ٭
احمد محمد احمد عبد الفتاح عزب 84.4 ٭
احمد محمد عبد احلميد دعيه 76.87 ٭
احمد محمد عبداهلل حسن العباسي 82.27 ٭
احمد محمد محمد رجب 82.19 ٭
احمد ممدوح ابو زيد عبد اهلل 93.01 ٭
احمد ناصر احمد محمود 78.94 ٭
احمد نصر احمد ابو نوير 88.5 ٭
اسامة عزام حسن سعيد عبد الرحمن 99.06 ٭
اسالم محمد سيد ابو احلمد 97.17 ٭
اندرو جميل اسحق بخيت عوض 75.38 ٭
باسل ماهر محمد احلاج حسن 86.33 ٭
بكر جمعة حسن اجلبارنه 70.22 ٭
بيتر اشرف فايز جرجس 98.56 ٭
بيشوي وجيه حليم حنا مقار سكري 86.89 ٭
جابر لفته جابر مزعل 87.01 ٭
جودة محمد جودة 72.85 ٭

حس���ن عبد اللطيف حس���ن عبد القادر عبد   ٭
اهلل 72.16

حمزة مازن عبد الكرمي تايه 72.49 ٭
خالد احمد رمضان احمد سلطان 92.72 ٭
خالد باسم عودة محمود وشاح 80.76 ٭
خالد جمال جابر الغامن 98.34 ٭
خالد محمود خليل عبويني 84.99 ٭
خليفة محمد قاصد راضي الشمري 87.49 ٭
رائد صالح فائق توفيق صالح 95.02 ٭
ربيع محمد شباني 75.38 ٭
سالم جدوع سلطان عبيد العنزي 81.68 ٭
سالم جمال ربيع سالم الفقعاوي 88.39 ٭
عادل علي عبد الكرمي عباس علي 74.42 ٭
عبدالعزيز محمد حسن احمد علي 76.32 ٭
عبدالعزيز موح ادبيس احلسني 89.94 ٭
عبداهلل احمد محمد احمد مهران 88.54 ٭
عبداهلل احمد محمود اجلاموس 84.21 ٭
عبداهلل خير فتحي عبد القادر 83.49 ٭
عبداهلل يحيى محمد حسني عبد اهلل 68.02 ٭

عبداهلل يوس���ف ش���فيق فرح���ان صويص   ٭
78.76

عصام جمال صدقي ياسني 96.88 ٭
علي احمد حسني بيضون 69.11 ٭
علي حامد مصطفى محمد احلاج احمد 74.3 ٭
علي سعد فاضل مرضي 79.16 ٭
علي عمر موسي عبيد الشمري 79.27 ٭
عمرو احمد رفعت محيي سالم 91.1 ٭

عم���رو عبداللطي���ف محم���د عبداحلليم علي   ٭
87.26

عهد علي ذيب حماد 86.5 ٭
فؤاد احمد حمدان سعد محمود 88.17 ٭
فراس محمود عمر مصطفي العيسي 96.41 ٭
فهد احمد حمد حمود العنزي 66.41 ٭
فهد طالل عبد الرحمن عبد اجلليل 74.05 ٭
محمد احمد اسماعيل عمران 90.98 ٭
محمد احمد عبداملعبود فايد 86.51 ٭
محمد اشرف محمد رشاد املوجي 96.7 ٭
محمد السيد محمد محمد الششتاوي 86.29 ٭
محمد جمال محمد رجب محمدالشيخ 84.65 ٭
محمد حواس نشمي صلبي الشمري 87.89 ٭
محمد خضير عبد العال محمد عبداهلل 78.95 ٭
محمد سعيد احمد محمود سليمان 83.23 ٭
محمد طاهر محمد صبحي صالح 90.62 ٭
محمد عبداحلكيم محمد رمضان 77.92 ٭
محمد عالء عبدالفتاح ادم 96.93 ٭
محمد فراج عبد الاله محمد 97.23 ٭
محمد محمد الشحات علي الزفري 84.59 ٭
محمد محمد جنيب السيد سليم 95.33 ٭
محمود محمد احمد شاهني 71.38 ٭
محمود محمد احمد عبد الكرمي فاخوري 73 ٭

محمود محم���د صالح عب���د العزيز حرحش   ٭
82.75

محمود محمد مسعود احلمدان 73.85 ٭
محمود محمد ممدوح محمود 77.82 ٭
مروان محمد علي ابراهيم عوف 97.4 ٭

مصطف���ى محم���د عبدالعظيم ب���دوي خليفه   ٭
80.57

منيب حسن فهد محمد 93.17 ٭
مهند محمود محمد علي حمدان 77.46 ٭
ناصر حسني عبداهلل جابر 76.24 ٭
نضال عصام احمد الرفاعي 93.14 ٭
نوح خالد سعيد محمد سالم 97.56 ٭
هيثم حسن موسي حسن فارس 80.64 ٭
وحيد علي حسن عواد 86.22 ٭

يزن حسام محمد قاسم 65.8 ٭
يوسف رضا يوسف احمد 89.87 ٭

 ٭ 
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احمد جابر حامد عبيد 63.07 ٭
احمد جالل احمد رفاعي 63.68 ٭
احمد جمال محمد زبن 70.96 ٭
احمد سامي رشيد محمود السويطى 79.41 ٭
احمد سمير عوض حوران 83.52 ٭
احمد صبحي يوسف قاسم جنار 64.47 ٭
احمد عبدالرزاق امني عبد اخلطيب 81.19 ٭

احمد عبدالسالم عبداحلميد عبدالسالم كحيل   ٭
91.58

احمد عدنان عبدالرحيم دياب قاسم 67.85 ٭
احمد على سليمان 69.7 ٭
احمد عمر احمد الفى احمد 81.96 ٭
احمد عمر داود 70.84 ٭
احمد ماجد احمد ابوعمر 61.01 ٭
احمد محمد ابراهيم عبداهلل 85.26 ٭
احمد محمد اسماعيل ابو حويلى 66.3 ٭
احمد محمد ثروت احمد محمد رحيمة 78.66 ٭
احمد محمد نبيل السعيد البرعى 90.8 ٭
احمد منير احمد ديب نصار 95.1 ٭
احمد وليد فوزى عطيه مهداوى 96.02 ٭
احمد وليد يوسف على حيدر 66.63 ٭
احمد يزن جمال سعيد ذيب ايوب 90.26 ٭
اسامه محمد سليم احمد عبدالرحمن 88.21 ٭
انس امين كلعو 67.77 ٭
انس محمد محمود محمود اعمير 79.21 ٭
انور عطااهلل عبد اخضير عبدالقادر 94.54 ٭
امين بسام مسعود نايفه 65.91 ٭
ايهم اياد عزالدين بيرقدار 69.14 ٭
بدر بسام رمضان على ايوب 74.23 ٭
براء محمد الطه 96.24 ٭
بشار باسم حمود اجلبوري 67.25 ٭
بشر بسام احللواني 89.37 ٭
جميل بشار جميل حفار املاوردي 63.12 ٭
حسني عطااهلل عبداحلسن خنافر 60.06 ٭
حسني مصطفى حسني قطان 76.32 ٭
خالد احمد ارشيد مصطفي ابراهيم 81.74 ٭

خالد ارشد بشير خوخار محمد بشير خوخار   ٭
75.47

خالد اسامه مصطفى الفحام 83.33 ٭
رافت نواف نايف اشمر 84.3 ٭
رامي اياد اكرم محمود القيشاوى 68.04 ٭
زين العابدين احمد حسني املوسوي 76.81 ٭
سعدون محمد نبيل التال 77.95 ٭
سعيد رائد فؤاد عموره 68.79 ٭
سعيد نافع سعيد عبداللطيف سعيد 82.12 ٭
سيف احلق غسان علي دياب 80.64 ٭
شهيد محمد حامت على محمد الفرا 83.84 ٭
صدقي غسان عبدالقادر يوسف ذياب 62.99 ٭
صفوان مصطفى فرزات 62.64 ٭
طالل بسام عرندى محمد عايش 66.23 ٭
طالل محمد ابو ثامر 81.56 ٭
طه غسان طه حافظ 69.96 ٭
عادل عامر عادل حسن بيبى 98.68 ٭
عادل كمال سليم حبيب 76.24 ٭
عادل محمد عبد موسى ابو ورده 91.62 ٭

عادل ه���ارون محمد جمي���ل مصطفى اجلرن   ٭
85.09

عبدالرحم���ن عصام عبدالرحم���ن عبدالهادى   ٭
شاميه 96.64

عبدالرحمن نصير صالح محمود جالد 78.56 ٭
عبدالرحمن يوس���ف احم���د مصطفى زربول   ٭

85.04
عبدالعزيز راسم احمد ابراهيم عبداهلل 91.42 ٭
عبداهلل جهاد اكرم القيشاوى 75.55 ٭

عبداهلل س���امى جام���ع ابراهيم اب���و الروس   ٭
65.4

عبداهلل عبدالكرمي راشد الرحمانى 70.54 ٭
عبداهلل فاروق كامل علي صاميه 60.89 ٭
عبداهلل فهد ظافر العشي 81.49 ٭
عبداهلل منذر ابراهيم محمد االخرس 70.65 ٭
عبداهلل وجيه محمود على اجلندب 96.18 ٭
عبداملنعم نبيل عبداملنعم علونى 70.38 ٭
عدي نضال حمزه 63.82 ٭
عزام يحيي جميل مهداوي 82.65 ٭
عالء خليل عبدالقادر احمد عواد 77.85 ٭
عالء رضوان العتيلى 85.44 ٭
علي احمد محمد عكر 78.2 ٭
علي حسن صبره 93.5 ٭
علي عبدالباقي االعرج 67.86 ٭
عمر بالل محمد ابو يونس 95.23 ٭
عمر عبدالقادر بدر احلمد 89.55 ٭

الس���فارينى  عن���ان داود عبدالرحمن صالح   ٭
97.4

عنان مجاهد عثمان حسني 70.4 ٭
فادي هيثم الوكيل 67.09 ٭
فادي يوسف مصطفى العلى االحمد 70.34 ٭
فهد محمد حسن احمد محمد 77.73 ٭
فهد محمد مراد النزال 75.37 ٭
فهد هيسم غازي احملاميد 67.84 ٭
فواز محمد زهير احلريري 68.73 ٭
فيصل عبداهلل احمد محمد عبداخلالق 78.54 ٭
كنان رضوان حسن حاضري 79.7 ٭
مجد مصطفى نبيل على قطان 69.65 ٭
محمد احمد اخلاوندي 68.96 ٭
محمد احمد محمد احمد حماده 85.43 ٭

محمد رافت بسام محمد عبدالرحمن االخرس   ٭
63.26

محمد رش���يد عبداجلليل عم���ر عبداللطيف   ٭
67.88

محمد زياد عمر يوسف الشيبانى 81.61 ٭
محمد س���امح عبدالفت���اح ابراهيم عبدالفتاح   ٭

86.62
محم���د صافى خال���د محمد صاف���ى حرحش   ٭

90.23
محمد عاطف محمد املوسوى 84.23 ٭
محمد عبدالسالم املنجد 85.08 ٭
محمد عزت حسن حيدر 68.13 ٭
محمد علي العلي احلمد 70.55 ٭
محمد فائق احمد عبده احلايك 71.93 ٭
محمد لطفي حمد 84.42 ٭
محمد مجدي محمد اجلالد 75.71 ٭
محمد مفيد يوسف عمر حماد 61.48 ٭

محمد نور الدين بش���ير سليم حافظ عرفات   ٭
86.81

محمد يوسف شهاب 88.65 ٭
الهيثم محم���ود محم���د عبدالغفار  محم���ود   ٭

74.83
محمود رضا عبدالعظيم الس���يد الس���عداوى   ٭

71.94
ناصر محمد رمضان علي ايوب 63.84 ٭

هادي املعتصم باهلل محمد امني قاس���م عباس   ٭
77.4

هارون رش���يد محم���د صب���ري عبدالرحمن   ٭
سليمان 93.88

همام نبيل الداالتي 74.77 ٭
هيثم اسامه يوسف الشيخ على 91.66 ٭

هيث���م ممدوح عبداحلميد م���روح عبداحلميد   ٭
80.81

وسيم زهير محمود يوسف اسماعيل 96.17 ٭
وليد خالد فهمى حمدان 71.71 ٭
وليد مصطفى احمد مصطفي سعده 92.01 ٭

الفجر الجديد االهلية الثانوية للبنين 
ابراهيم مطر عطية 66.28 ٭
احمد روضان جمعه عقاب العنزي 63.7 ٭
احمد عبد الرزاق محمد اجلبلي 63.94 ٭
احمد فتيخ جويج اجلبر 65.85 ٭
بدر ساير طليحان العذاب 85.34 ٭
حمد راشد علي خشان نايف العنزي 64.65 ٭
حمد محمد حسني مزعل دهش 66.48 ٭
خلف محمد خلف سليمان العنيزي 65.63 ٭
طالل محمد معيوف خلف العنزي 70.77 ٭
عبد العزيز احمد نعمه إبراهيم البدر 81.08 ٭
مبارك راهي زايد سعد مسير 79.12 ٭
محمد جاسم محمد صالح بوهادي 79.75 ٭
محمد حسني علي سعد 66.49 ٭
محمد مهيدي خلف اخلالوي 78.41 ٭
محي الدين إحمود حمود بن محي 67.08 ٭

يوس���ف عبد الرزاق مش���رف ناصر العنزي   ٭
73.94
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آالء نادر اخلطيب 89.12 ٭

آالء جني���ب عب���د الك���رمي س���ليمان احملمود   ٭
84.66

آمنه نذير محمد حمدان 88.14 ٭
اسراء اسماعيل عبد الرحيم محمد 90.59 ٭
اسراء عربى السيد عز الرجال 90.44 ٭

اس���راء محمد عبد الفتاح اس���ماعيل ابراهيم   ٭
95.25

اسماء حمد رشيد ازغير اجلوير 81.47 ٭
افنان عبد القادر موس���ى حاف���ظ عبد العلي   ٭

96.86
امل سرحان براك فرحان الفضلى 86.07 ٭
امنيه محمد محمد وهبه سويلم 80.33 ٭
اميان فهد مطلق عبد اهلل 86.91 ٭
ايه محمود عبد الرحمن محمود جوده 88.37 ٭
بتول مصطفى رضا 86.42 ٭
بسمه احمد محمود احمد 87.5 ٭
بشاير حسن سعيد عبد اللطيف 93.06 ٭
حترير محمد جوده جابر 85.89 ٭
حصه خالد عبد اجلليل حامد الهندال 68.19 ٭
حنني مدحت محمود محمد بحيرى 96.43 ٭
خلود حميد مزعل راشد كزار 80.58 ٭
خلود مشعان شريده محمد العنزى 72.57 ٭
دانه زياد محمد عزام 85.34 ٭

دنيا س���يف الدين على ش���اكرمحمود غاوى   ٭
90.84

رزان مصطفى اسماعيل زين العابدين 90.07 ٭
رمي فرحان داود عبد اهلل الشمرى 82.21 ٭
رميوندا لطفى شهدى جرجس 98.25 ٭
سارا شكرى وصفى حبيب 89.11 ٭
ساره احمد فتح اهلل حسن ابو العز 98.75 ٭

س���اره صالح محم���ود عبد املقص���ود عزب   ٭
70.16

سلمى يوسف عبد احلسني زراقط 87.62 ٭
سندس عبد الناصر عبد السالم جابر 95.25 ٭
شهد صالح محمود محمد الكندري 63.39 ٭
شوق غالب كامل عمارنه 75.17 ٭
ضحى ماجد عبد الكرمي سليم نايفه 87.02 ٭
عال محمد احمد خميس االدهم 81.35 ٭
فاطمه احمد يحى محمد البشرى 96.76 ٭
فاطمه عبد العزيز مالح عويد الشمرى 79.67 ٭
مرح سالم السالم 93.73 ٭
مروه احمد احمد محمد حماد 94.55 ٭
مرمي سامر وصفى السماعنه 91.86 ٭
مرمي على فيصل غازى 71.06 ٭
مها عمار فواز الزعبى 88.25 ٭
ميمونه نور الدين محمد سمور 95.4 ٭
ندى محمود محمد عبد اللطيف 89.48 ٭
نرمني محمد محمد اللبان 87.48 ٭
نغم سمير احمد شوقى جاويش 96.53 ٭
نوال حسنى منر حسن عبد الهادي 77.04 ٭
نور مازن بن خضراء 69.15 ٭
نور ناجى محمد غامن ابو شقره 84.71 ٭
نورا خلف جابر ياسر املسلم 65.91 ٭
نوره عقاب حمد بلو 92.3 ٭
نوره فؤاد شحات اسماعيل 64.66 ٭
نورهان محمد السيد حنفى 93.15 ٭
هدير سمير محمد على 80.44 ٭
هيلني هالل فهيم 90.52 ٭
وعد خالد التجار 84.99 ٭
ياسمني معني يوسف محمد املزينى 98.47 ٭

الفحيحيل الوطنية االهلية للبنين - المشتركة 
ابراهيم جمال احميد هنداوي 71.21 ٭
ابراهيم عمر ابراهيم ابو احلسن 77.31 ٭
احمد جمال احمد عبدالرحمن 76.63 ٭
احمد صالح الدين الشايب 83.19 ٭
احمد عبدالرحمن وبدان شاهر 67.86 ٭
احمد عبداهلل كنش طارش 70.91 ٭
احمد علي ناصر جاسم 78.28 ٭
احمد محمد جبران هابس مانع 90.35 ٭
احمد محمد محمود محمد شبل 82.29 ٭
احمد محمد مصطفى حافظ احمد 82.89 ٭
اسالم علي محمود علي 70.23 ٭
اسماعيل فرج سعدون جابر 64.89 ٭

اش���رف عادل بن علي بن عبدالعزيز اجلمالي   ٭
85.87

اكرم راغب رجا عبداهلل اسعد 90.25 ٭
احلسن ناصر موسى حسني نعمه 66.64 ٭
امني رافت امني حسنني 86.89 ٭
انس زكرى محمود احمد مسلم عزبه 83.38 ٭
امين ايسر سميط 87.14 ٭
ايهم رفيق سعيد 80.58 ٭
بدرالدين ناصر صبح 63.64 ٭
تركي حمد خلف سالم العنزي 75.33 ٭
توفيق منير رفيق هاشم البطش 96.88 ٭
تيسير حسان الصمصام 98.85 ٭
جاسم احمد عزت عبدالتواب احمد 90.18 ٭
جراح حمود شافي سالم 74.19 ٭

جراح س���ليمان سعد سالم عبداهلل السليمان   ٭
75.99

حسن محمد حمد بنيان طاهر 86.71 ٭
خالد امام بخيت رضوان احمد 70.64 ٭
خالد غفار حاجت خسروي نيا 77.37 ٭
خليل ابراهيم منر عبيد 71.14 ٭
راشد سلمان راشد فليفل البعالوي 75.21 ٭
سعود سعد حسن فاهد بداح الهاجري 59.67 ٭
سعود معيوف خليف أحمد 76.77 ٭
سلطان منصور رفاعي الهزاع 78.75 ٭
شادي فاضل ابو حسن 89.68 ٭
صالح زين الدين محمد احمد ابو لنب 71.76 ٭
طالل محمد حسني احملمد 72.1 ٭
عادل مامون زكي محمد السعيد مامون 86.32 ٭

عبدالرحم���ن اس���امه حافظ محم���د محمود   ٭
76.53

عبدالرحمن سيد عبدالعواد عبداهلل 91.19 ٭
عبدالرحمن شيبان شيبان حسني علي الهاجري   ٭

76.07
عبدالرحمن صالح احمد موسى العبد الزعانني   ٭

88.51
عبدالرحمن محمد حماده مصطفى 91.73 ٭
عبدالعزيز علي محمد العسكر 89.93 ٭
عبداهلل زكم براك سيف الشمري 65.5 ٭
عبداهلل عماد شحاده محمد درسيه 70.4 ٭
عبداهلل مبارك عبدالسيد براجعي 65.66 ٭
عبداهلل محمد محمد حسن النوتي 73.95 ٭
عدنان عاطف سليمان علي 92.78 ٭
عالء مازن عزيز عبدالرحمن الدله 64.09 ٭
علي حامد حسن بريك 70.29 ٭
علي حسني حسن حسني موسى 77.45 ٭
عمار احمد عبداحلليم 94.36 ٭
عمار فيصل الصالح 72.21 ٭
عمر سامي محمد زايد 84.4 ٭
عمر عائد سليمان سعيد حنن 86.13 ٭
عمرو اكرم انور شرف الدين 73.79 ٭
عيسى محمد مسير عوده الشمري 65.93 ٭
فارس فالح مرجان فاضل 82.23 ٭
فايز ساير بزيع منشد 67.81 ٭
فريد شميم محمد جابري خورموجي 88.41 ٭
فهد محمد علي مناحي 73.66 ٭
فهد ناصر سهيل فارس العتيبي 69.7 ٭
فواز علي فواز سليمان سلمي 86.28 ٭

فيصل غ���ازي ابراهيم عبداحملس���ن العنزي   ٭
77.7

فيصل هشام خميس عبدالرحمن سالمه 91.3 ٭
كابي شمعون يوسف مراد 94.08 ٭
كرمي حسن معسعس 64.93 ٭

كم���ال الدين محمد عبداحلمي���د محمود كمال   ٭
خليفه 79.48

مؤمن نبيل محمود عبدالعزيز 84.26 ٭
ماجد محمد شحاته محمد ابوالعال 89.01 ٭
ماجد مسير حسني عطشان غامن 83.35 ٭
محمد احمد ابراهيم احمد اجلوجري 74.75 ٭
محمد احمد صالح احمد ابوالفتوح 90.55 ٭
محمد اسامه محمد عبداحلق 93.16 ٭
محمد جمال محمد شولي 67.97 ٭
محمد حسن محمد سعيد ابو سيف 87.59 ٭
محمد خالد احمد جهاد حمو 79.22 ٭
محمد سامي محمد كعور 86.37 ٭
محمد سمير محمد كعور 84.18 ٭
محمد سهيل اسماعيل القداح 91.98 ٭
محمد علي صالح حمود النجم 78.39 ٭
محمد عواد صباح صاحي 87.32 ٭
محمد محمد سليم النحاس 90.21 ٭

محمد مطر حمود خلف العنزي 79.13 ٭
محمد ناجي محمد فالح العجمي 60.24 ٭
محمود ابراهيم محمود احمد امام 93.09 ٭
محمود خليل شوكت خليل السواد 82.81 ٭
محمود زكريا محمد جعفر 81.48 ٭
محمود فتحي سعد عامر 75.77 ٭
مشعل احمد ابراهيم احمد صالح 86.84 ٭

مصطفى نبي���ل مصطفى يوس���ف مصطفى   ٭
88.55

ناصر اصفوك عبداملصيخ 82.53 ٭
ناصر سلمان مرزوق عبداهلل 69.8 ٭
نبيل هشام السيد عبده عبدالغني 91.74 ٭
نورالدين نبيل رجب محمد السوقي 68.37 ٭
يحى محمد هشام لعل 76.47 ٭
يوسف محمد كرمي حسني 78.02 ٭
يوسف مطلق احمد حمود 77.28 ٭

القبس االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
آالء أحمد محمود أبورحاب 93.74 ٭
آية صالح الدين املصري 75.39 ٭
أمل حسني بنيه سدة 89.67 ٭
بديعة عيسى عبداهلل العجوز 81.48 ٭
جمانة عماد حياتي جميل كتانة 80.91 ٭
حفيظة بن ويس معمر 80.46 ٭
حنان بهجت يوسف سليمان صالح 90.74 ٭
دالية عبداهلل يوسف محمد عبدالفتاح 94.01 ٭
رسمية محمد حوير 84.3 ٭
رغد حسن جواد احملسن 64.08 ٭
زينب لؤي جواد احملسن 82.24 ٭
زينب ناصر مجيد جعفر 71.86 ٭
سارة رضا أبو الفتوح الشرنوبي 86.24 ٭
فاطمة على مندني على محمد 71.84 ٭
فاطمة هادي راضي لعيوس 78.67 ٭
هبة لؤي بيطار 74.99 ٭

القبس االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
ابراهيم جبر عطا خليل عبده 79.17 ٭
احمد فوزي سيد سالمه 88.02 ٭
احمد ياسر عبد الرحمن محمود الفيل 89.15 ٭
الياس يوسف نصير 63.93 ٭
حامد عبد الوهاب خطاب سرحان 66.68 ٭
حسن فواز رضا فواز 65.34 ٭
رامي علي محمود خير الدين كشك 66.05 ٭
سامح مجدي سيد عواد الطيبي 77.75 ٭
سليمان عدلي سليمان منر التايه 61.97 ٭
عبد الرحمن عصام البره جكلي 61.41 ٭
عبد الرحمن عالء الدين الكيال 69.14 ٭
عبد اهلل مصطفى يوسف 63.97 ٭
علي عدلي سليمان منر التايه 60.25 ٭
فهد عبد السالم حامد عبد اهلل 67.33 ٭
قاسم محمد عودي 65.68 ٭

كرمي محم���د ضح���اوي س���عد اهلل منصور   ٭
73.25

محمد صالح الدين بليغ احمد محمد 73.09 ٭
محمد صالح ناصر علي عبد الرضا 63.63 ٭
محمد يوسف ناعسه 88.19 ٭

محمود الس���يد محمد الس���عيد عبد احلافظ   ٭
66.13

مشاري مبارك متعب مطلق الهدبه 66.36 ٭
نادر هشام العبد اهلل احلداوى 61.17 ٭

ه���ادي رافع عب���د عبد الرحمن عب���د احلليم   ٭
68.34

الكويت االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
آيه رضا عبد املنعم السيد عماره 97.32 ٭
آيه شحات عزت شحات 68.51 ٭
أفراح مرضى مصطفى املاللى 85.14 ٭
أيه محمود جنيب على 76.54 ٭
ابتهال عبد الكرمي حمود عطيه 95.16 ٭
اسراء حامد محسن محمد عفيفى 98.18 ٭
اسراء عماد عبد الغني محمد حسن 94.89 ٭
اسماء خلف غيب محمد 92.51 ٭
اسماء عابدين بيومي سليمان 94.67 ٭

الشيماء جمال عبد العزيز عبد احلليم العشري   ٭
95.97

اماني رميل مطر والي 78.84 ٭
امل محمود حسون 96.14 ٭
اميان منصور محمود اسماعيل 97.82 ٭
بتول محمد جبار فيحان 90.25 ٭
بدور خالد فيروز قمبر حسني 72.8 ٭
بسمه عبد الناصر محمود يوسف 98.06 ٭
جهاد محمد ابو املكارم سليم علي 85.37 ٭

حنان ش���ريف عب���د الس���الم مصطفى جالل   ٭
85.27

حوراء محمد علي محمد اخلالدي 80.43 ٭
خلود رضا عبد الرحمن اجلالد 91.46 ٭
داليا عبدالنبى جوده عليوه 96.56 ٭
رانا محمد احمد عبداملطلب 79.83 ٭

روان راضي مصطفى احلاج عبد اهلل ش���لبي   ٭
97.92

ريهام جالل عبد الفتاح عبد النبي الفطاطري   ٭
95.62

ريهام عبدالسالم عبدالعزيز 91.13 ٭
ساره شاكر احمد البهي ابراهيم 98.2 ٭

ساره عبدالكرمي عبدالقادر عبدالرحمن النبهان   ٭
الراشد 89.23

سامله سيد ضيف اهلل عبد احلميد 96.37 ٭
سلمى جعفر طاهر مغازى 78.72 ٭
سميه علي عبد الرحمن علي الساكت 96 ٭
سندس عبدالقادر الغول 73.22 ٭
شذى سمير بيازيد 99.15 ٭

ش���روق خالد عب���د العزيز محم���د البحيري   ٭
95.84

شيخه على حسن دهقان 68.78 ٭
شيماء غامن عبد اهلل محمد الشمري 90.41 ٭
شيماء هاشم عبد احلميد رمزي 88.33 ٭
ضحى فاروق همام عبدالرحمن محمد 87.01 ٭
عائشه حنون عيد الفي الفضلي 94.58 ٭
عهود محمد عبدالعظيم مصطفى 64.26 ٭
فاطمه جمال سعد دياب 92.22 ٭
فاطمه محمد هاشم محمد 92.84 ٭
كرستينا ناجي نعيم حبيب 91.32 ٭
ليليان بسام سكاف 76.06 ٭
لينا عماد محمد علي الغول 85.88 ٭
مدلني نويل مفرح متري 83.57 ٭
مروه وليد ناصر الدين 94.45 ٭
مرمي خلف عذافه عبيد 91.02 ٭
مرمي مرزوق عبد اهلل مناحي 97.04 ٭
منة اهلل منصف حسني علي 94.2 ٭
منى عايد سنام حمود العتيبي 94.6 ٭
منى عبداهلل يوسف عبداملعطى احمد 82.85 ٭
منى عنتر منيف تركي العنزي 92.26 ٭
مياده عبد اهلل النجم 86.09 ٭
ندى عبدالفتاح عبدالعزيز احلاجرى 96.87 ٭
منارق نهاد عبيد 68.33 ٭
نهال عبده علي خاطر 96.38 ٭
نورا سامح عبد الوارث مصطفى 91.17 ٭
نوف مصطفى محمد عبد الكرمي 79.26 ٭
نيرمني عصام عزيز عطيه ابوالد 96.86 ٭

هب���ة اهلل نبي���ل محمد الصغير عب���د الغني   ٭
96.11

هدى عبد الكرمي ابراهيم مصبح 95.75 ٭
هديل حسون خلف حسني العنزي 89.91 ٭

هدي���ل عبد الق���ادر محمد احم���ود ابو خلبه   ٭
78.86

هيا احمد محمد رزق 96.19 ٭
ياسمني على زيد حواس الشمري 95.86 ٭
مينى محروس محمد هالل 95.5 ٭

الكويت االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
احمد عادل عيد السيد أبو شرق 95.25 ٭
احمد مجدي رزق صالح 98.48 ٭
احمد محمد حسن عبده بدوي 71.59 ٭
احمد محمد حسنني محمد حجازي 77.78 ٭
احمد محمد حسني محمد حسني 96.56 ٭
احمد محمد عبد املنعم محمد طه 72.54 ٭
احمد محمد نصر عبد الباقي 81.84 ٭
اغيد محمد النوري 69.11 ٭
ايهاب جابر محمد أحمد املشالي 94.66 ٭
ايهاب عبد الهادي العزيري علي 90.53 ٭
ايوب جراد عناد محمد العنزي 92.58 ٭
باتل أزهري محمد سليمان 77.01 ٭
باسل غازي السهو 70.65 ٭
جمال الدين علي لطس احلوالة 82.53 ٭

حسن احمد حسن الكردي 69.14 ٭
حسن علي حسن احمد 70.34 ٭
حسني سامح عثمان أحمد عثمان 88.73 ٭
حسني عبد اهلل حسني محمد 89.27 ٭
حمد نوري حمود برغش 74.75 ٭
حمدي عز الدين علي أحمد شلبي 97.78 ٭
سالم حمود محسن بطاح محمد 87.57 ٭
سالم هالل حمود غياض فهد 72.3 ٭
سعد بوتودان عليوي 75.92 ٭
سعيد سويلم محمد سويلم 83.15 ٭
سليمان بسام سليمان عزت أبو رميلة 72.11 ٭
عبد الرحمن رسم عطية غدير 79.6 ٭
عبد الرحمن سمير ريسان فرهود 77.95 ٭
عبد الرحمن شحاذة تركي اجلاسم 84.88 ٭
عبد اهلل حسن ناصر بدر 82.87 ٭
عبد اهلل الفي خفيف مطلق 86.45 ٭
عبد اهلل مجدي شوقي علي 85.68 ٭
عبد اهلل مطير سالم لفتة 72.74 ٭
عبداهلل جاسم كالب مهلهل 68.41 ٭
علي أحمد حميد أحمد احلاجم 83.49 ٭
علي رحيم عبيد خليف 71.58 ٭
علي صبري مصطفي عوض 72.88 ٭
علي هادي عباس 71.42 ٭
عمرو عادل أنور بشر 96.44 ٭
عمرو مبروك مندور نصر مندور 71.01 ٭
فادي محمد سعيد صادق 79.21 ٭
قاسم مجدي قاسم محمد 69.37 ٭
لؤي عامر يوسف خلف 70.56 ٭
محمد أحمد علي أحمد عليوة 97.56 ٭
محمد صالح جابر حايف 93.53 ٭
محمد عدي شاكر احلريري 96.09 ٭
محمد عالء الدين محمود عبد الرحمن 91.05 ٭
محمد مختار سعيد عبده عبد الرحمن 92.55 ٭
محمد نصر محمد أحمد سالم 96.34 ٭
محمود عبد الرزاق محمد حبيب 84.24 ٭
محمود مؤنس محمود احمد 77.77 ٭
محمود محمد عبد الصبور حسن 94.64 ٭
محمود منصور أحمد منصور 95.46 ٭
مصطفى خالد عبد احلميد سلطان 92.37 ٭
مصطفى شحادة مقبل 82.33 ٭
مناف مهند عبد القادر حلوم 94.73 ٭
هشام جمال محمد هيكل 92.12 ٭
وسام عصام القادري 89.99 ٭
يوسف إبراهيم محمد إبراهيم 80.36 ٭
يوسف عبد الرزاق محمد حبيب 81.71 ٭

المعرفة النموذجية الثانوية للبنات - المشتركة 
آالء جاسم عل عبدالرحمن الكندري 75.68 ٭
أسماء سعود علي املطيري 77.78 ٭
الطاف ضيدان عبداهلل ماشع املطيري 64.35 ٭

انوار عبداحلكيم محمد عبداهلل العبداحلافظ   ٭
69.27

انوار مسعد ضحوي املطيري 77.56 ٭
جمانه ناصر عبداهلل محمود 72.44 ٭
دعاء ابراهيم خليل رجب الدخيل 73.11 ٭
دالل عبدالعزيز عبداهلل احمد علي 89.69 ٭
دالل ناصر يوسف احلمدان 90.93 ٭
دالل يوسف فالح الهمالن 85.01 ٭

ذكرى ش���هاب الدي���ن منيرالدي���ن اميرالدين   ٭
90.73

ساره جمال حجي الفرحان 67.12 ٭
شهد احمد صالح حمود الدهام 68.8 ٭
ضحى فهد عبدالرزاق محمد خالد الفهد 91.35 ٭
عال مدحت محمود موسى 83.93 ٭
غاده احمد محمد ابراهيم 89.11 ٭
فاطمه رؤوف ماجد سيد محمد 69.34 ٭
منال خالد رويشد العنزي 81.59 ٭
نور جواد حجي عبداهلل الفرحان 63.81 ٭
نوره عبداهلل محمد سيف الهمالن 74.6 ٭
هاجر محمد عبداهلل قاسم الفيلكاوي 68.74 ٭
هديل جمعه لفته مظلوم 85.16 ٭
هويدا عبداللطيف احللقي 87.04 ٭

المعرفة النموذجية الثانوية للبنين - المشتركة 
احمد بدر خالد حمدان احلمد 67.69 ٭
احمد غامن سلمان الطويلع 67.5 ٭
احمد مروان محمد عبدالرحمن 67.81 ٭
الوليد جابر عبداهلل مناع مشخص 72.26 ٭
بدر ناصر مناحي عبداحملسن مبارك 67.95 ٭
بدر هادي تركي املطيري 66.72 ٭
برجس حسني براك الدوسري 66.99 ٭
تركي سريع محمد عبداهلل الهاجري 70.28 ٭
ثامر ناصر مناحي عبداحملسن مبارك 64.93 ٭

ثني���ان عبد الرحم���ن عبداهلل عب���د الرحمن   ٭
ابراهيم 70.44

جابر عبداحلميد محمد علي 70.26 ٭
حزام خالد حزام العتيبي 82.56 ٭
حسني جاسم محمد سالم سلطان 67.88 ٭
حسني فهد حسني اجلعيديه 65.69 ٭
حمد فضيل هزاع املطيري 76.38 ٭
حمد فيصل رجيان العنزي 72.83 ٭
حمود بدر حمود العتيبي 72.19 ٭
خالد احمد صالح العويصي 74.54 ٭

خالد س���لطان مصطفى عبد الرحمن مصطفى   ٭
84.84

خالد سياف محمد العتيبي 67.52 ٭
خالد محمد صنيتان جويعد املطيري 71.81 ٭
راشد جعفر راشد سعد الهاجري 67.42 ٭
راشد شبيب راشد الزعبي 74.14 ٭
ربيع حسني مناحي العجمي 68.46 ٭
سعود عوض عبداهلل عوض اخلضير 72.22 ٭
شمالن ناصر عبداهلل حمد العنزى 79.32 ٭
صالح عبداهلل صالح عبداهلل راشد 81.3 ٭
صالح محمد صالح فهيد العجمي 72.47 ٭
عبد العزيز علي محمد علي احلربان 69.42 ٭

عبد اللطيف رجا عب���د اللطيف رجا الصالح   ٭
94.52

عبد اهلل عيد زعيل املطيرى 65.71 ٭
عبدالرحمن عبداهلل مسلم العجمي 66.82 ٭

عبدالرحم���ن محمد ه���ادي محم���د العجمي   ٭
69.95

عبدالعزيز صالح جهز العتيبي 66.67 ٭
عبدالعزي���ز صالح ذع���ار حمي���ان العتيبي   ٭

67.57
عبدالعزي���ز عبداحلمي���د عبداهلل البلوش���ي   ٭

77.32
عبدالعزيز عبداهلل عبدالهادي العجمي 70.5 ٭

عبدالعزي���ز ماجد معجب ش���مروخ العتيبي   ٭
71.86

عبداهلل أحمد نايف حمد الدبوس 92.73 ٭
عبداهلل ايوب حسني ابراهيم الكندرى 79.52 ٭
عبداهلل باني عبداهلل الهاجري 80.73 ٭
عبداهلل خالد دبيان خالد العتيبي 78.92 ٭
عبداهلل خلف علي السعد 65.1 ٭
عبداهلل غازي عبداهلل العتيبي 77.62 ٭
عبداهلل فالح محمد فهد العجمي 68.06 ٭
عبداهلل فهد عبداهلل محمد الفضلي 82.29 ٭
عبداهلل ماجد امني العوضي 69.87 ٭
عبداهلل محمد حسني موسى 72.72 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل حمد العجمي 71.24 ٭
عبداهلل يوسف غلوم الكندري 69.07 ٭

عبداحملس���ن محمد برجوس رثيبان العجمي   ٭
68.37

عبدالهادي محمد هادي محمد العجمي 72.09 ٭
علي شبيب راشد الزعبي 84.11 ٭
عمر محمد مجدي محمد سعيد 67.09 ٭
فارس ماجد صنيتان املطيري 66.81 ٭
فارس مزيد سعدون فارس العازمي 69.89 ٭
فهد أسامه محمد صالح اليوحه 71.16 ٭
فهد مجحم غصاب عجرش الفضلي 66.43 ٭
فواز أحمد زبون حمود جنم 65.23 ٭
فواز جهز خالد غازي العتيبي 68.44 ٭
فواز صالح سعد مانع الفضلي 68.97 ٭
فواز محمد مطلق فالح املطيرى 72.24 ٭
فيصل غازي ضيف اهلل العتيبي 81.75 ٭
ماجد فارس هادي العجمي 67.26 ٭
مبارك راشد حنيف الهاجري 64.08 ٭
محمد جاسم محمد سعد العكارى 73.04 ٭
محمد حسن فهيد العجمي 75.46 ٭
محمد صالح محمد عبداهلل املطوع 69.51 ٭
محمد عامر مبارك سالم العجمي 82.43 ٭
محمد فالح سالم احلجيالن 67.7 ٭
محمد مخرب رفاعي املطيري 66.89 ٭
محمد وليد ناصر البداح 69.18 ٭
مشاري حسني مناحي العجمي 70.76 ٭

مشعل احمد حسن الياس 69.51 ٭
معاذ عبدالرحمن عبداهلل احلجيلي 75.53 ٭

منص���ور عب���د العزيز منصور عب���د العزيز   ٭
املنصور 71.97

منيف سالم سعد الهاجري 67.83 ٭
ناصر سعد ناصر شريد العجمي 71 ٭
نبهان طالل جاسم محمد النبهان 75.23 ٭
نواف عبداهلل خالد الهاجري 69.32 ٭
وليد خالد عباس عبد الواحد املطرود 81.13 ٭
وليد خالد عقيل تركي الشمري 67.24 ٭
يعقوب رمضان موسى حسن العطار 82.94 ٭
يوسف براك رفاعي العازمي 62.35 ٭

المنصور االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
تركي غازي ضبيب رفاع املطيري 68.52 ٭
حسني علي زوبع اللواخ 68.9 ٭
حمد وليد جاسم محمد املاجد 69.31 ٭
زيد مقعد راشد ذيب الذيب 65.69 ٭
عبدالكرمي علي زوبع اللواخ 74.83 ٭
عمر محمد عيسى الرفاعى 72.93 ٭

محمد احم���د عبدالقادر عبدالعزيز الرش���يد   ٭
71.43

مش���اري عماد عب���داهلل محمد السنعوس���ي   ٭
70.02

مصطفى مجدى عبدالقادر عبدالشافى 72.32 ٭

النجاة االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
اروه عبد العزيز حسني يوسف عسكر 97.64 ٭
اروى تيسير احمد محمد احمد 88.46 ٭
اسراء على حسني جابر 82.18 ٭
اسماء ابراهيم على فريدون 91.58 ٭
اسماء رياض جمال يوسف عمشه 95.66 ٭
اسماء عاصم عبد احلميد على 96.29 ٭
اسماء عمر عبد القادر عبد اجلابر 96.84 ٭
االء بسام محمد موسى 79.57 ٭
االء رضا توفيق محمد شاهني 92.8 ٭
االء على احمد على صادق 87.89 ٭
املى بكر الطه 83.95 ٭
امانى صبحى احمد محمد 94.4 ٭
اميره صالح حسن محمد 71.08 ٭
اجنى حسن عزيز ابراهيم السيد 93.74 ٭
ايات محمد وليد عربينى 84.5 ٭
اينت ربيع عبد الرحمن عوض 86.82 ٭
اميان محمد محمد ابراهيم 90.32 ٭

اي���ه نعمه اهلل اب���و عبد الس���الم نعمه اهلل   ٭
94.18

حنان زهدى رشيد يوسف 90.01 ٭
حنني عزمى احمد محمود عبدالرازق 96.37 ٭
خلود يحيى زكريا على عبد احلفيظ 74.25 ٭
دانا هيثم الفقش 64.69 ٭
دعاء محمد عبد احلفيظ جابر 91.16 ٭
دالل احمد محمد فهمى احللبى 94.86 ٭

دميا عبد الفت���اح فوزى عب���د الفتاح احلاج   ٭
يوسف 96.55

رمي ضياء الدين يوسف على عبيد 99.38 ٭
رمي وجدى محمود عبد اخلالق جفال 98.99 ٭

ريه���ام عبد الفتاح عبد الغنى عبد العال هالل   ٭
89.26

زينه محمد سعيد تيسير اخلصاونه 93.72 ٭
ساره احمد كمال احمد الشن 94.8 ٭
ساره حمدى عبد احلميد جالل 85.74 ٭
ساره سعيد حسني سرى حسن 81.19 ٭
ساره صالح الدين محمد شعبان احمد 80.3 ٭
ساره عالء الدين شوقى مصطفى فايد 88.77 ٭
ساره على كبير على خليل 88.82 ٭
ساره محمد فواز ابو ريا 94.72 ٭
سالم غالب محمود عبد اهلل اجلابر 87.47 ٭
سمر مدحت سليمان منصور 96.32 ٭
شذى محمد سمير محمود العتر 80.36 ٭
شيماء جمال فهيم محمد يوسف 93.64 ٭
عبير سالمه عبد الرحيم سالمه احمد 80.85 ٭
عال عبد احلميد محمود محمود على 83.68 ٭
عهد طالع خالد ضيف اهلل املطيرى 78.88 ٭
غيداء عدنان الزطام 88.66 ٭
فاطمه ابراهيم محمد محمد 97.52 ٭
فاطمه عبدالرحمن حميد حسن 92.86 ٭
فاطمه عدنان رامز رشيد دالل 87.9 ٭
فايزه ياسر سليمان رشيد مصطفى 78.45 ٭
فرح خالد محمود ابو زور 77.04 ٭
لطيفه محمد نبيل محمود العتر 84.06 ٭
ملياء احمد سليمان يونس 95.67 ٭
ملياء سعيد محمد عامر عامر 90.53 ٭
مرام عادل محمد محسن 91.45 ٭
مروه محمد عز الدين غالب كرار 94.92 ٭
مرمي صباح الزم مرعى عيسى 75.29 ٭
مرمي عاصم عبد احلميد على 93.48 ٭
مرمي محمد عبدالعزيز عبد الرحمن 94.97 ٭
مرمي يوسف جاسم محمد الشرقاوى 70.14 ٭
منار احمد خميس معتوق العباسى 80.6 ٭
منار صالح احمد محمود 89.21 ٭
منال حمدى محمد ابراهيم السيد 90.46 ٭
مها محمد اياد سميح محمد سعيدان 94.05 ٭
مى احمد موسى احمد موسى 94.96 ٭
مى ادريس عوض بشير 81.99 ٭
مى محمود كميهان العنزى 90.4 ٭
ناديه عادل شاه 93.65 ٭
ندا محمد صالح عواد 96.96 ٭
ندى احمد محمود عبدالرؤوف 94.12 ٭
ندى محمد شحاته احمد 87.69 ٭
ندى نعيم محمد عبداهلل كتانه 92.06 ٭
نهال محمد حسن الشبينى 98.69 ٭
نهله عبد العزيز ابا 89.2 ٭

نهى محمد اسامه مصطفى عبد احلليم عفيفى   ٭
95.3

نوال سامى ناظم صدقه 77.49 ٭
نور الصباح محمد طه على كامل 98.81 ٭
نور جمال الشرع 86.83 ٭
نور نافذ احمد حسن عبد القادر 97.04 ٭
نورهان صالح محمد البيومى 77.09 ٭
هدى يوسف فيصل يوسف صبرى 91.11 ٭
هديل خليل رشاد على احمد 87.83 ٭
يارا محمد محمد محمود الشيخ 84.01 ٭

النجاة االهلية الثانوية للبنين 
احمد ابراهيم محمود احمد سرور 94.34 ٭
احمد احمد حمدنا اهلل رفاعي 99.12 ٭
احمد توفيق ابراهيم موسى امليخي 71.56 ٭
احمد جمال سعيد محمد عبيد 69.97 ٭
احمد حسن بدوي جاد اهلل 98.45 ٭
احمد خيري احمد احمد وربي 98.37 ٭
احمد زاهي صالح ابو حمده 80.71 ٭
احمد سلمان محمد سلمان الدالمة 70.82 ٭
احمد سمير فرحات علي حماد 88.38 ٭
احمد عبد الكرمي فهد محمد العنزي 80.39 ٭

احمد عبد اللطيف غلوم علي محمد العوضي   ٭
67.85

احمد عبد اهلل علي ابو شهاب املساملة 81.54 ٭
احمد عدنان سالمه 77.42 ٭
احمد علي احمد املغربي 97.53 ٭

احم���د عماد الدي���ن احمد ابراهي���م اجلهماني   ٭
94.23

احمد عماد محمد ديب القيشاوي 68.47 ٭
احمد غالب علي حرز 67.05 ٭
احمد فتحي محمد السيد حجازي 80.38 ٭
احمد مجدي ابراهيم فرج عامر 82.74 ٭
احمد محمد حسني مصطفى رشيد 85.35 ٭
احمد محمد محمد حجازي 79.32 ٭
احمد محمد محمد طلعت محمد رضا 88.91 ٭
احمد محمد محمد محمد حسانني 92.67 ٭
احمد محمد نسيم محمد السيد 81.89 ٭
احمد محمد نصري صالح شيخه 90.12 ٭

احم���د منتصر جمعه رمض���ان خليل صوالي   ٭
97.52

احمد نصر الدين سعد محمد قاسم 81.65 ٭
احمد هشام احمد محمد زكي 88.85 ٭
احمد يعقوب كامل يعقوب 77.7 ٭
ادريس محمد اسعيدي 75.1 ٭
اسامه احمد محمد ابراهيم القصراوى 94.11 ٭
اسعد محمد عبد اهلل العلواني 95.63 ٭
اسالم احمد محمد عبد الرحيم رماح 93.6 ٭
اسالم حمدي السيد محمد احمد 93.21 ٭
اسالم عادل محمود عبد الوهاب 76.02 ٭
اكرم حسام عصام اللبابيدي 86.99 ٭
السيد اسامه السيد جمعه خليل 92.18 ٭
امير محمد وليد محمد روميه 82.94 ٭
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انس احمد صبحي النجار 65.02 ٭
انس هشام احمد سعيد صالح 77.06 ٭
امين بهجت عبد املجيد عبده 93.95 ٭
ايهاب حسن حسن حفيله 97.44 ٭
ايهاب محمد محمد عبد العليم 83.68 ٭
باسل فياض حمد عواد 72.41 ٭
بدر ناصر حميد جوهر احلالق 66.48 ٭
بسام صالح مهدي حامد 90.06 ٭
بكر عادل مروان الصحن 93.07 ٭
تامر احمد عباس علي نصر 64.85 ٭
تامر وحيد عاطف فتحي محمود 68.04 ٭
ثامر بسام حسن جباره 75.26 ٭
ثامر عماد حسن اسماعيل سلوادي 93 ٭
حامت حسن محمد جمال الدين الترزى 82.85 ٭
حسام جمال عبد السالم محمد النجار 87.73 ٭
حسن صالح الدين معوض عوض 80.49 ٭
حسن عاكف حسن محمد غلبان 68.91 ٭
حسن عبد احلكيم حسن حرباوي 79.28 ٭
حسن ياسر حسن ابو طاحون 63.62 ٭
حسن يوسف مصطفى دبوق 79.35 ٭
حسني ابراهيم عبود 65.3 ٭
حسني علي حسني الزعابي 70.01 ٭
حمد قيس عيسى احمد النشمي 73.59 ٭
خالد احمد مختار رمضان عمران 92.03 ٭
خالد امين طحان 76.26 ٭
خالد حازم محمد رياض حمزه 93.4 ٭
خالد رائد احمد محمود 83.66 ٭
خالد سعد الدين نور الدين عثمان 87.25 ٭
خالد فاخر عطشان اجلريش 94.3 ٭
خالد محمد منصور احمد 72.36 ٭
خالد نضال فضل اهلل حمزه 64.35 ٭
خالد وليد بهاء مصطفى النعوشي 74.38 ٭

خليفة حمود محمد ضيعني س���عد املغيبرى   ٭
الرشيدي 72.02

رامي طارق فتحي فتح اهلل 94.86 ٭
سعود سعد ابراهيم البسام 89.23 ٭
سيف احمد محمد رفعت مصطفى 95.36 ٭
شريف اسماعيل السيد اسماعيل 81.16 ٭
شريف سلومه السيد محمد سلومه 74.9 ٭
شريف عبد الوهاب رجب عبد الراضي 85.61 ٭
صالح زهر الدين صالح املياحى 91.94 ٭
طالب علي حسني علوش 94.12 ٭
طالل جمال عارف احلاج عمر 92.65 ٭
عادل عدنان مكاوي السيد جراده 98.65 ٭
عامر عبد احلكيم عامر عثمان حميدان 96.94 ٭

عب���د الرحمن احم���د محمد حس���ن عبد اهلل   ٭
98.48

عب���د الرحمن احم���د محمد ش���عبان محمود   ٭
97.16

عبد الرحمن جمال معاطي التوتنجي 86.43 ٭
عبد الرحمن سليم ابو بكر سليم 66.53 ٭
عبد الرحمن عطية خليف العلي 96.99 ٭
عبد الرحمن عماد اسماعيل نامق مرقه 92.32 ٭
عبد الرحمن محمد عبد القادر محمد 77.34 ٭
عبد الرحمن محي ابراهيم حسن 79.25 ٭

عب���د الرحمن ناص���ر الدين احمد دس���وقي   ٭
87.24

عبد السالم سليمان خضير خلف 74.57 ٭
عب���د العزيز جاس���م محمد احم���د الكندري   ٭

82.52
عب���د العزيز عبد اهلل عيس���ى احم���د محمد   ٭

العوضي 79.59
عب���د العزي���ز محمد عبد اهلل عل���ي عطا اهلل   ٭

79.26
عبد القادر سمير عبد القادر عيسى 69.81 ٭
عبد الكرمي محمد غسان القزاز 79.44 ٭
عبد اهلل السيد ابراهيم عبد العزيز 80.76 ٭
عبد اهلل باسم محمد فاروق مرحبا 72.02 ٭
عبد اهلل حامت انور هاشم احلسيني 91.41 ٭

عبد اهلل حس���ني عب���د اهلل حم���د القحطانى   ٭
80.92

عبد اهلل علي محمود ابراهيم حس���ني وحيش   ٭
78.09

عبد اهلل غسان جاسر جبر محمد 86.9 ٭
عبد اهلل فاضل رويح عبد الروضان 65.55 ٭
عبد اهلل مغيث عمر محمد جمال 73.16 ٭
عبيده عامر البرغش 96.8 ٭
عصام وليد الريحاوي 64.49 ٭
عالء الدين مأمون الشلبي 98.23 ٭
علي احمد الرفاعي 83.01 ٭
علي جمال علي حسن اسماعيل 67.27 ٭
علي حسني علي قانصو 63.45 ٭
علي حسني قاسم خزعل 66.85 ٭
علي رشاد عبد القادر عباس 82.09 ٭
علي رضا علي متيرك 92.5 ٭
علي سليم رجا صباح 82.22 ٭
علي صالح محمد صالح اسعيد 95.07 ٭
علي صالح عمر حسن الفشني 90.89 ٭
علي طارق محمد السباعي 81.72 ٭
علي عبد اهلل نايف جابر الهاجري 73.49 ٭
علي عبود حسن العطيه 70.21 ٭
عمر باسم نظمي فرح 86.87 ٭
عمر جمال محمود حسن القرنه 71.55 ٭
عمر عيد احمد عيد 95.82 ٭
عمر فيصل محمد رفعت ابو جباره 96.96 ٭
عمرو طارق محمود يوسف 76.07 ٭
فؤاد مصطفى محمد نوار علي 86.32 ٭
فراس محمد مرعي حسن عبد اللطيف 98.06 ٭
فريد خالد مصطفى محمد 73.93 ٭
فهمي اسامه فهمي محمد التكروري 68.98 ٭
فواز وليد دندشلي 78.57 ٭
كرمي عبد الظاهر عامر السيد 74.05 ٭
كرمي عبد املنعم السيد صالح 94.55 ٭
ماهر حسني عرب 96.7 ٭
مبارك جابر موحان وبدان 91.11 ٭
مجد الدين مناف الشعابني 70.4 ٭
محمد ابراهيم عبد السميع احمد امام 95.97 ٭
محمد ابراهيم محمد حسني 97.13 ٭
محمد احمد ابراهيم على الفتيكي 85.19 ٭

محمد اش���رف عب���د احلي محمد الس���عودي   ٭
84.81

محمد الفاحت حس���ام الدين عبد الرحمن عبد   ٭
اهلل 94.42

محمد ايهاب منير العياش 84.8 ٭
محمد بسام فتحي ابو بكر 71.02 ٭
محمد بشير مرحوم محمد 90.23 ٭
محمد خلدون عيسى محمود الزعبي 93.7 ٭
محمد رائد كامل جبر 81.84 ٭
محمد رزق عبد الرحمن برجس 68.29 ٭
محمد رياض علي متيرك 86.44 ٭
محمد زهير محمد بندر 85.67 ٭
محمد زينهم احمد مرسي 80.7 ٭
محمد سعد عبيد ناصر الدوسري 67.34 ٭
محمد صفوت حسن جمال الدجاني 88.63 ٭
محمد عباس محمد عباس 87.22 ٭
محمد عبد الرحيم طالب الفقهاء 97.19 ٭
محمد عبد الكرمي عبد احملسن الرفاعي 76.21 ٭
محمد عبد اهلل اسماعيل عبد اهلل 85.32 ٭
محمد عبد املنعم الشربيني عوضني 68.15 ٭
محمد علي حمد سعود 74.96 ٭
محمد علي مدني محمد 85.17 ٭
محمد فايز محمد ابو حشمه 70.25 ٭
محمد فرح هدايه حسن بحيري 93.39 ٭
محمد فوزي محمد عاشور سالم 95.4 ٭
محمد كمال احمد بالل عرنوس 93.55 ٭
محمد مجدى مصطفى حسني كامل 67.08 ٭
محمد محمود عبد العزيز احمد الليثي 81.51 ٭
محمد منير عبد الغفار سعيد 93.61 ٭
محمد نبيل فارس 84.89 ٭
محمد وليد احمد عبد الكرمي شموه 66.45 ٭
محمود ابراهيم محمد عبد اهلل 75.13 ٭
محمود جمال سعد محمد 97.07 ٭
محمود خالد محمد قناوي 66.63 ٭

محمود عبد اللطيف خليل ابراهيم عبد القادر   ٭
72.57

محمود عصام محمود محمد حلمى 84.83 ٭
محمود محمد حامد زغلول 95.8 ٭
محمود محمد سامي عبد الفتاح عوض 98.48 ٭
محمود محمد سيد مرسى خليل زهران 69.71 ٭
محمود محمد محمود احمد ابوصالح 73.05 ٭

محم���ود ممدوح عبد اجلي���د محمود عطااهلل   ٭
74.06

محمود موسى احلريري 71.16 ٭
مصطفى احمد حسن محمد علي حسن 76.39 ٭
مصطفى خالد مصطفى البارودي 82.75 ٭

مصطفى س���ليمان مصطفى س���ليمان عوض   ٭
72.62

مضر منير ابراهيم احلريري 61.02 ٭
معروف يونس رجب اجلزار 67.05 ٭
مهند عدنان زايد 89.54 ٭
مهند ماجد عبد اللطيف محمد املهر 87.14 ٭
مهند محمد عبد الرحمن اسطنبلي 82.78 ٭
موسى حسن موسى حسن ابوفقوسه 66.24 ٭
موسى نبيل موسى محمود ابو عبيد 89.3 ٭
موسى ياسني احمد 73.8 ٭
نادر جابر مصطفى جابر نور 94.9 ٭
نبال نصر القادري 78.51 ٭
نصار وائل نصار نصار 87.49 ٭
هشام حسني محمود خفاجه 81.33 ٭
همام احمد علي ناصر 95.24 ٭
هيثم خليل سالم حميد 94.63 ٭
وفا محمد مدا اهلل حسني النصر اهلل 76.93 ٭
وليد خالد محمود القفاف 80.38 ٭

ولي���د عدنان عب���د الكرمي عبد القادر حس���ن   ٭
83.49

وليد غسان يونس احمد عريقات 83.32 ٭
يحيى احمد محمد خالد برشان 71.61 ٭

يعقوب عبد الكرمي طارش مش���عل الظفيري   ٭
93.84

يعقوب يوسف عثمان احمد ابو سيدو 79.69 ٭
يوسف جمال فرج مصطفى 81.48 ٭
يوسف خالد علي عيسى عرفات 82.36 ٭
يوسف عبد الرزاق محمود داود بدير 87.22 ٭

يوس���ف عبد العزيز يوس���ف احمد عريقات   ٭
76.28

النجاة االهلية للبنين / السالمية - المشتركة 
ابراهيم اكرم احمد عدنان مال حويش احملمود   ٭

88.18
ابراهيم رجب شيخون بدوى 81.42 ٭
احمد ابراهيم عبداملنصف الشرقاوى 95.15 ٭
احمد صابر احمد اجلابر يوسف اجلابر 71 ٭
احمد طلعت عبدالرحمن حجازى 86.08 ٭
احمد عبدالصمد عبدالنبى غلوم اكبر 87.29 ٭

احمد عبدالكرمي محمد احمد عبدالكرمي محمد   ٭
الفيلكاوي 89.95

احمد فتحى محمد ابراهي���م محمود عبد ربه   ٭
96.33

احمد فوزى احمد فوزى حماده 92.14 ٭
احمد مجدى احمد حسني عثمان 96.47 ٭
احمد محمد احمد عبداهلل روح الدين 80.77 ٭
احمد محمد فهد احمد قيسر 66.02 ٭
احمد محمد محمد عبده رضوان 95.04 ٭

احم���د مهدى امللقب ببش���رى حس���ني بكرى   ٭
93.36

احمد يونس عبدالسالم يونس 82.8 ٭
الب���راء ابراهي���م خلي���ل ابراهيم اب���و عماره   ٭

76.47
بدر عبداحلكيم محمد السيد اجلزايرلى 81.2 ٭
بدر محمد ابراهيم اسماعيل العبداهلل 78.18 ٭
بشير انس عمر النجار 88.16 ٭
جابر عادل جابر احمد حسن شحاته 80.78 ٭
حارث عبدالوهاب احمد السعدى 88.23 ٭
حسام حسن حاج عبود 96.17 ٭
حسن محمود راغب على صقر 92.38 ٭
حسني محمد شنيار راضى عبيد 84.53 ٭
خالد احمد محمد محمود صالح 96.39 ٭
خالد جمال سامى احمد حمدان 80.29 ٭
خالد سيف خالد عيد هندى الديحانى 91.49 ٭
خليفه احمد خليفه راشد الغريب 73.19 ٭
خليفه عبدالكرمي خليفه جابر 84.22 ٭
سعود عبدالعزيز فاضل مطر العنزى 90.09 ٭
سيف اشرف محمد كمال فهمى 70.35 ٭
شريف احمد محمد جوهر 75.74 ٭
طالل خالد مصطفى سعيد ابو طاحون 82.67 ٭

عام���ر حازم ص���الح الدين محم���د طير البر   ٭
82.98

عبدالرحم���ن رعد عبداحملس���ن فه���د املطوع   ٭
70.87

عبدالرحمن صبيح عبدالكرمي جاسم املديرس   ٭
71.31

عبدالرحمن محمد هانى محمد عزيزه 88.74 ٭
عبدالسالم محمد عبدالسالم خلف 91.09 ٭
عبدالعزيز خلف مزهر خلف 73.61 ٭
عبدالعزيز رضا محمد حسن الرفاعى 84.12 ٭

عب���داهلل احم���د عبدالرزاق ابراهيم الس���يف   ٭
السيفان 95.41

عبداهلل على محسن على 75.64 ٭
عبداهلل مصطفى محمد 82.62 ٭
عبداهلل ياسر عبداهلل سبع درويش 74.5 ٭

عبدالوهاب س���عود فرهود مخيل���ف الدرعه   ٭
75.35

عصام صادق طلعت سراج 95.09 ٭
عصام مجدى محمود رابع 83.83 ٭
عالء عمار بوبكرى 78.6 ٭
على حسن ادم يوسف 93.94 ٭
عمار اشرف ابراهيم عبداحلليم حماد 91.44 ٭
عمار ياسر مسعد ابراهيم حجاج 97.92 ٭
عمر طارق احمد وصفى السيد 77.37 ٭
عمر عبدالناصر محمد على نصر 89.02 ٭
عمر عهد عرفه 94.86 ٭
فراس عبداحلميد محمد خير البغدادى 80.72 ٭

فهد خي���ام ابراهي���م يعقوب يوس���ف العلى   ٭
املكيمى 90.52

فهد سالم تركى قطامى الشمرى 82.29 ٭
فهد عادل محمد محسن 86.08 ٭
فهد مروى عبيد احمد العنزى 67.18 ٭

فيص���ل م���روح عبداحلميد مروح احلس���ن   ٭
80.88

كرمي اسماعيل صالح اسماعيل 91.98 ٭
مؤمن حسن طه حسن همام 91.68 ٭
مازن حسني صبحى حسني عبدالهادى 70.78 ٭
محمد احمد محمد حفنى 67.33 ٭
محمد السيد على احمد السبكى 77.56 ٭
محمد حافظ محمد جاسم التناك 89.52 ٭

محم���د ص���الح عبدالعزيز محم���د الفرماوى   ٭
76.52

محمد عادل محمد صبرى عالم 91.82 ٭
محمد عبدالقادر محمد محمد عبدالنبى 70.02 ٭

محمد ع���الء الدين محم���د عبداحلكيم اجلمل   ٭
90.42

محمد عماد محمد محمود 86.24 ٭
محمد عمادالدين سيد ابراهيم 98.3 ٭
محمد غازى غياض 77.42 ٭
محمد محمد هشام محمد فؤاد حويدق 97.33 ٭
محمد معاذ محمد اجلاهوش 82.39 ٭

محمد نعي���م عبدالقادر اس���ماعيل عبدالقادر   ٭
70.7

محمد هانى درويش على قاسم 91.56 ٭
محمد وسيم بشار فياض 72.57 ٭

محمود عبداحلميد عبداحلميد خليفه الشيشينى   ٭
98.88

مش���عل محمد جاس���م محمد عل���ى منصور   ٭
72.69

مصطفى سعيد مصطفى محمد سعيد 81.85 ٭
مصطف���ى مدح���ت عبداحللي���م عبدالوهاب   ٭

97.27
معاذ حسني حسن احلسينى 94.87 ٭
معاذ عماد محمد حامد صقر 83.78 ٭
ناجى محمد حسن لبيب 75.33 ٭
جنم يوسف جنم عبداهلل املراقى 84.04 ٭
نور الدين جمال شريف محمد محمود 74.44 ٭
نور الدين مدحت طه عبدالرحمن 94.39 ٭
هانى جمال متولى حسانني العجمى 78.18 ٭
هشام سمير ابو سريع احمد 88.46 ٭

وائ���ل راضى محم���د عبداجل���واد ابورجيله   ٭
79.18

ياسر بالل محمد احمد 75.97 ٭
يوسف احمد مبارك خليفه سالم 65.23 ٭
يوسف محمد كمال الدين محمد 83.92 ٭
يوسف وليد حمد صالح اجليران 94.54 ٭
يونس حامت يونس محمد احلامت 83.64 ٭

 ٭ 

النور االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
سعود مشاري محمد داود القمالس 61.12 ٭
محمود مصطفي السيد محمد سيد 61.41 ٭

الهدي االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
آيات عبدالهادي لفتة زغير 82.46 ٭
ابتهال عبود عيد مري عطشان 92.86 ٭
اسماء عودة مريح عبدالرزاق 96.98 ٭

افراح علي قصاد دويحان العنزي 70.11 ٭
افراح فريح مصلح سالمه 90.01 ٭
افراح هليل خليف العنزي 74.39 ٭
اميرة محمد محيسن حسني 82.85 ٭
اميان عايد محمد صالح العنزي 80.25 ٭
بشائر عاشور مطلق عثماني 87.1 ٭
حنان سعود عبداللة الشمري 97.71 ٭
حوراء جنم عبداللة خلف 73.06 ٭
دانه نافذ صديق ذيب 71.68 ٭
زهور حواس جابر بني الشريفي 93.4 ٭
زينب موسي سليمان الكشير 84.52 ٭
شروق عواد غضبان شاهر 92.92 ٭
شيماء غربي عطيش العنزي 90.24 ٭
شيماء ممدوح الفي الطلي 77.81 ٭
غدير قاسم سالم علي الشمري 77.71 ٭
فاطمة خيراللة كوين مهدي 73.45 ٭
فاطمه فليح جميل صالح 96.44 ٭
قيروان عبدالعزيز ياسر 77.22 ٭
ليلى علي عوض عبدالعزيز 88.23 ٭
مني حمد ابراهيم احلسني 94.01 ٭
مها زبن عقله جبر الدوسري 80.89 ٭
نورة نشمي راشد حماد الشمري 90.2 ٭
هبه محمد حسن على صالح 88.09 ٭
هدير محمد فتوح محمد باشا 66.09 ٭
هديل محمد حمد صالح 93.88 ٭
ياسمني نوري جابر سرحان هادي 64.61 ٭

الوطنية االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
ابراهيم جاس���م محمد عوض س���المه صالح   ٭

77.85
ابراهيم حسني ابراهيم عبد اهلل 65.69 ٭
ابراهيم حسني ابراهيم فاعور 69.88 ٭
احمد سمير محمود عثمان ابراهيم 93.72 ٭
احمد عنان احمد عبد الرحيم قاسم 90.36 ٭
احمد فوزى محمد عارف ابو سيدو 69.31 ٭
احمد مبروك توفيق احمد 75.74 ٭
احمد مجدي عبد احلميد رمضان 79.15 ٭
احمد محمد اشرف السيد احمد محمد 86.58 ٭
احمد محمد بهجت سعيد مفلح 89.27 ٭
احمد محمد جبالي محمد 94.26 ٭
احمد محمد على عطيه عطا 76.93 ٭
احمد محمد محمد عبد املجيد عوض 97.08 ٭
احمد مصطفى محمد زواوى 79.51 ٭
احمد معتصم يوسف احمد عوده 67.85 ٭
احمد وفيق شفيق شحوري 84.01 ٭
اسامة محمود احلريري 77.67 ٭
امجد احمد عيد فرحان عودة اهلل 86.51 ٭
ايهم امني الزيبق 94.91 ٭
براء عمر جميل صمصام 94.02 ٭
حسام محمد حانيني 68.42 ٭
حسام هاشم محمود النفوري 97.71 ٭
حسن اسعد خريس 69.36 ٭
حسن سليمان علي جمعه 66.46 ٭
حسن عادل محمد الزين 71.95 ٭
حسن يحيى عباس حبيب 93.82 ٭
حسن يوسف عبد احلسني ابراهيمي 67.11 ٭
حسني حسن ديب السيد 89.48 ٭
حسني محمد مندني احمد 81.8 ٭
حسني ناصر مجيد جعفر 71.44 ٭
حمزه ياسر محمود محمد مقداد 85.35 ٭
خالد زياد عبد الرحمن شتا 79.04 ٭
خالد عماد الدين محمد جميل منصور 72.78 ٭
خالد فهد عبد احلميد صالح 91.5 ٭
خالد قاسم محمد عبد الرحيم 62.82 ٭
زهير نزيه عزت صالح 94.66 ٭
سامي لؤي عيد مصباح عاشور 71.99 ٭
سعد محمد سعيد ابو زعالن 67.62 ٭
سعود غزال الرحيم 71.58 ٭
سلمان عبد الكاظم سلمان صاحب 80.86 ٭
سليمان عدنان سليمان محمد صوص 83.57 ٭
ضياء حسن بحبوح عطير 86.19 ٭
طالل نسيم محمد حميدي 73.56 ٭
عادل عبد اهلل عباس حيدر محمد 81.6 ٭
عاصم نضال طالب عارف حامد 96.3 ٭
عبد احلليم الهيثم قلوش 70.44 ٭

عبد اخلالق وليد عبد اخلالق عبد اهلل معرفي   ٭
63.59

عبد الرحم���ن عبد الوهاب علي محمد ابراهيم   ٭
76.97

عبد الرحمن محمد محمود حوراني 71.85 ٭
عبد الرحمن يوس���ف مصطفى علي حس���ن   ٭

64.02
عبد العزيز ثامر خزعل ابراهيم 74.84 ٭

عب���د العزيز محمد س���عيد احم���د ابو زعالن   ٭
84.14

عبد العزيز محمود احمد رزق ابو عيده 63.2 ٭
عبد اللطيف سالم حمد بنيان طاهر 64.74 ٭
عبد اهلل جبرين محمد احمد عواد 86.98 ٭
عبد اهلل سليم عبد اهلل محمد السليم 81.86 ٭

عبد اهلل صالح الدين محمد جواد عبد املجيد   ٭
67.35

عبد اهلل محمد عبد اهلل 80.31 ٭
عبد اهلل مراد محمد نافذ ابو خضر 77.99 ٭
عبد اهلل ناصر عيسى احمد عويس 72.7 ٭
عبد املناف حمزة حسني كاظم 75.53 ٭
عفيف هشام عفيف خلف 89.21 ٭

عالء الدين زياد عبد املجيد اس���عد الهمشري   ٭
77.96

علي احمد الرفاعي 69.13 ٭
علي حسن محسن ارزوني 95.3 ٭
علي حسني نايف كلش 86.39 ٭
علي رباح غامن 80.19 ٭
علي صالح عادل بيدس 87.41 ٭
علي عبد اهلل عباس حيدر محمد 84.1 ٭
عمار محمد حسن علي عوده 86.57 ٭
عمر ياسر عبد عبد احلميد شختور 96.3 ٭
عمرو احمد محمد محمود ناجي 72.14 ٭
عهد اكرم عبد العزيز فريج عوده 79.68 ٭
غسان محمد عزمي بيروتي 85.39 ٭

ف���ادي احم���د فريد عب���د العزيز ابو ش���ادي   ٭
84.59

فادي حسام منقار 66.37 ٭
فواز خالد ناصر محمود القبان 78.57 ٭
قتيبة مصطفى احلسن 70.18 ٭
كرمي نافذ ناجي ابو اسعيد 76.57 ٭
ماركو ميالد سالمه شلبى 69.97 ٭
ماهر صالح محمد حميد 87.39 ٭
محب هشام محب ابراهيم 98.93 ٭
محمد اشرف محمد كامل عبد الرحيم 93.63 ٭
محمد العربي السيد جبر جزر 82.4 ٭
محمد بسام محمد مروح عبد احلميد 67.76 ٭
محمد جاب اهلل محمد جاب اهلل 73.05 ٭
محمد صالح نصري صالح شيخه 69.67 ٭
محمد عبد اهلل حسن عوده 76.29 ٭
محمد فايز سعيد الرحيم 66 ٭
محمد محمود غامن ابراهيم شراب 77.98 ٭
محمد مروان عارف عبد اللطيف فالح 86.84 ٭
محمد مهدي صالح هادي 91.84 ٭
محمد ناصر عبد الكرمي 90.77 ٭
محمود سهيل عليان 71.91 ٭
محمود وائل الهوا 70.13 ٭

مصطفى عبد اهلل مصطفى عبد اهلل مصطفى   ٭
67.94

مصطفى عبد املطلب علي السباهي 66.63 ٭
مصطفي محمد احلاج حسن 75.47 ٭
معتز طارق الياس ابراهيم النعيمي 75.12 ٭

مهند س���مير حتس���ني عبد الرؤوف النجدي   ٭
87.65

موسى خالد محمود عثمان ابراهيم 75.68 ٭
مينا عاطف يونان صادق 70.09 ٭
ناصر بسام يوسف محمد احمد 74.62 ٭
نصار خالد محمود حماده 67.72 ٭
همام محمد مال عثمان 82.91 ٭
وسيم احمد علي محمد 70.55 ٭
وسيم علي عرندس 71 ٭
يحيى سالم غازي عبد الرحيم صالح 90.1 ٭
يزن نشات هالل جبر 77.83 ٭
يوسف مصطفى نعمه عيسى 66.36 ٭
يوسف موفق نصري 91.63 ٭

ام القري االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
ابرار محمد جديع سعود العجمي 71.38 ٭
اح��الم ش��اك��ر ع��واد الس��لي��م��ان 80.29 ٭
اس��راء فتحى امل��غ��اورى الش��ه��اوى 86.71 ٭
اسمهان راكان عواد شياع عرمان 84.17 ٭

امل حربي محمد صالح العنزي 78.45 ٭
امنيه محمد فخرى عبدالعزيز 94.87 ٭
انوار محمد جديع سعود العجمي 80.53 ٭
اميان خالد زيد عواد املطيري 74.59 ٭
دالل عم��اد عليوى احملمود 82.67 ٭

رن������ا خ��ال���د ول��يد مصطفى اب���و ده��يس   ٭
80.02

زينب محمد عبدالغفار عي��د 95.54 ٭
شيخه فرحان جدعان مظهور الشمرى 75.57 ٭
عائشه عادل على محمد قاسم 69.23 ٭
عبير بدر سعد عبد اهلل 66.41 ٭
عن��ود س��ع�د محمد سليمان العنزى 88.85 ٭
فجر صباح جبر صباح 74.23 ٭
ف��ات��ن مصطفى محمد خ��لي��ل 88.29 ٭
ف��رح من��ير محمد البو 83.77 ٭
ماريهام اسعد لبيب اسعد 90.21 ٭
منال حبيب حبيب معيض العازمي 66.66 ٭

ن��وره�����ان س���م��ير عبد العظي���م مصطفى   ٭
94.94

نوره���ان جمال مصطفى خضر الس���يد احمد   ٭
72.26

هب���ه اهلل ج��اس�����م مجيد ح��س���ن العط��ار   ٭
87.03

هدى راشد عطيه فرحان 76.05 ٭
هند سعيد ابراهيم سالم 97.62 ٭
ي��اسم��ني على رميض دل��وم 97.06 ٭
مينى ياسر محمد امام الريس 95.69 ٭

جوهرة الصالح االهلية للبنات - المشتركة 
آالء عراك شريف على العنزي 75.86 ٭
أبرار خالد حمود مبارك 77.42 ٭
أفراح أحمد عبد اهلل فهد العنزي 62.25 ٭
أفراح عبداهلل كاظم كايد الظفيري 62.06 ٭
أماني عياف سويد صالح العنزي 86.06 ٭
أمثال مرضى بدر فياض العنزي 89.36 ٭
أميرة منش ذباح مرفوع الشمري 86.42 ٭
أنوار شاهر سمحان خلف 92.65 ٭
إميان جاسم بطي مناع 78.36 ٭
ابتسام محمد نداء حنيف العنزي 82.65 ٭
انتصار يوسف حمود إبراهيم العنزي 75.16 ٭
انوار عويد محمد احمد العنزي 92.05 ٭
بدور صالح جابر خلف العنزي 88.67 ٭
بدور عايد فياض صايل العنزي 81.41 ٭
بشاير خشمان خليف احلبني 70.78 ٭
بشاير فهد غالي عجير 82.52 ٭
جنان لطيف صالح نعمه 73.15 ٭
حنان حمدان معيبر الدليهم 88.79 ٭
روان ثوينى قطامى فرحان 87.77 ٭
زينب عايد عبد اهلل محمد العنزي 77.25 ٭
زينب مناحي خلف فزع الشمري 77.93 ٭
ساره ظاهر محمد خلف 73.15 ٭
ساره على رمضان املزعل العنزى 91.55 ٭
ساره محمد رعيد صالح محمد 82.56 ٭
سعاد مخلف بكار خلف العنزي 79.33 ٭
شوق عبد العزيز دحام غالي 73.74 ٭
شيماء ابراهيم مسير خلف العنزي 86.76 ٭
غفران مالح مجر عيسى 82.06 ٭
فاطمه أحمد ربح كرمي 82.23 ٭
فاطمه نعيم سالم محمد احلربى 83.93 ٭
فكتوريا بسام عطار 76.19 ٭
مروة عبداهلل قريطع خالد رجب 74.83 ٭
منال دخيل وردي خلف العنزي 76.15 ٭
منال عواد عايد الهيلم العنزي 71.92 ٭
منى عاجل عايش هادى الشمري 71.13 ٭
منى ماجد حمد سالم احلويطي 89.68 ٭

نوره محم���د رضيمان الش���ميحيط العنزي   ٭
79.11

نوف إبراهيم محمود عبد اهلل العنزي 83.96 ٭
نوف جابر مجيد حمدان 77.61 ٭
نوف فرحان مطلق سعران الشمري 77.31 ٭
وعد على عبداهلل مطر العنزي 90.22 ٭

جوهرة الصالح االهلية للبنين - المشتركة 
بدر محسن خلف مولي الظفيري 70.26 ٭
حسني عبد اهلل كاظم كايد 73.59 ٭
خالد عطا اهلل مشني عواد العنزي 95.1 ٭
خالد محمود حسني اخلليف 66.1 ٭
رائد رسن مدلول الظفيرى 81.89 ٭
رحيم عيد نور الدين عرفان 74.12 ٭

س���عود عبد العزيز عبد الرحمن عبد الصمد   ٭
63.62

عبد الرحمن كاظم جابر حايف 91.37 ٭
عبد الرحمن محسن راكان غريب 83.65 ٭
عبد الكرمي أحمد هزاع الكروة العنزي 76.77 ٭
عبد اهلل على حسني سالمة 71.58 ٭
عبد اهلل مبارك صعيع ظاهر خلف 73.28 ٭
على محمد علي بدر 79.41 ٭
فهد رمضان عقيل محمد العنزى 71.62 ٭
فهد عبد الرزاق بدر فياض 82.88 ٭
محمد ابراهيم مرزوق صالح العنزي 81.86 ٭
محمد حسني على احلسني 72.77 ٭
محمد محمود سيد مراد 82.88 ٭
محمد نصار سودان عامر املطيري 75.04 ٭
مشعل طعمة فاضل مهدي العتيبي 83 ٭
يوسف محمد رضيمان الشميحيط 74.76 ٭

خليفة الجري االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
جراح منور بادي نقا عقاب الشمري 67.94 ٭

فجر الصباح الثانوية للبنات - المشتركة 
آالء محمد عبداهلل عبدالرحمن السالم 95.9 ٭
آيه عبدالعال على عبدالعال موسى 95.58 ٭
آيه محمد محمود عبداللطيف محمد 97.37 ٭
آيه محمود زكى احمد السيد اجلدى 96.78 ٭
أريج نبيل فخرالدين ماضي 87.2 ٭
أسيل عبداللطيف محمد علي دشتي 95.87 ٭
أميرة هاني بيطار 85.28 ٭
أيه إيهاب السيد غنيم 98.9 ٭
ابرار محمد علي عبداهلل العبيد 82.61 ٭
اسراء اسامه عبداهلل قاسم االغبر 93.2 ٭
اسراء محمدطارق السيد دغيدي 92.71 ٭
االء سيد محمد محمود حسن 93.86 ٭
االء مصطفى محمد كمال الدين حسني 98.73 ٭
االء وضاح أمني أسعد العلبي 98.62 ٭
الرتاج عبدالكرمي على حسن املطوع 94.58 ٭
امل عبدالرحمن عبد التواب جوده 92.02 ٭
ان محمد لطفي محمد سيد احمد 94.3 ٭
ايفون جورج أديب عبود 87.85 ٭
ايفيلني خلف ملك حنا 77.01 ٭
اميان ناصر حسن محمد على زوره 87.57 ٭
بسمة بدر شيخ سليمان 95.41 ٭
بسمة عماد فتحي عبداحلميد 96.17 ٭
بسمة فادي بشور 78.88 ٭
بشرى اسامة منير كامل عجور 85.51 ٭
ثراء باسم الشقيق 98.49 ٭
جميلة حسام احمد عبداهلل عوده 94.86 ٭
جيسيكا ماهر يازجي 97.29 ٭
جيالن محسن قرني محمد صالح 96.32 ٭
حصه غازي ابراهيم عبداهلل القفيلي 76.95 ٭
حال زياد الصالح 98.31 ٭
حنان علي غامن 98.21 ٭
حنني حسن احمد حسن قاسم 95.74 ٭

حنني س���مير عب���داهلل عبدالرحمن األش���قر   ٭
93.13

داليا زهير خليل ابراهيم الوفائي 78.53 ٭
دانه اياد مصطفى اسعد محمد 98.71 ٭
دانه باسل مكي جاسم العبد الرحيم 81.25 ٭
دانه علي عبداجلبار علي حسني 98.63 ٭
دانه ممدوح -أمني اهلل- افنان 94.54 ٭
دانه نبيل مرعي غياض 98.37 ٭
دعاء عاطف يونس محمود كالب 96.54 ٭

دع���اء عبدالوهاب ظاهر ش���حادة عبدالفتاح   ٭
81.63

ديانا ميشيل عبد املالك شحاته 95.5 ٭
دميا عادل فاروق جمعة محمد 81.52 ٭
دينا بالل محمد علي سعود 90.05 ٭

دين���ا صبحي اس���ماعيل صبحي أب���و عبده   ٭
87.28

دينا فوءاد اسماعيل حمود 88.63 ٭
رؤى توفيق افرام 91.1 ٭
رزان غسان علي حمدان 86.25 ٭
رزان محمد رشيد محمد رفيق مريري 89.61 ٭
رزان ياسر جميل داود جوابره 93.37 ٭
رزان يوسف رومانس يوسف 84.2 ٭

رنا سمير محمد يوسف 97.83 ٭
رنا مبروك ابراهيم رجب مجاهد 85.32 ٭
رنا محسن طلبه محمد 97.89 ٭
رنا محمد صالح الدين احمد فهمى 93.18 ٭
رنا وفيق مصطفى منسى 90.02 ٭
رند محمد نضال سعيد فوزي يعيش 98.7 ٭
رنيم ابراهيم مصطفى قدوره 93.58 ٭
روان حمد محمد حسن الراشد 98.55 ٭
روان خالد حسني جنيب مصطفى 98.02 ٭
روان رياض نصر اسماعيل حجي 88.77 ٭
روان سامي محمد يوسف راجح 95.12 ٭
روان سمير عمر محمد يوسف 76.45 ٭
روان صادق خالد عباس كرم 77.9 ٭
روان طالب عباس حسن اللنقاوي 95.47 ٭

روان فتحي س���يف محمد عبداهلل بوش���هري   ٭
92.86

روان مهدي كاظم كرمي شويرد 89.54 ٭
روان وائل عطا محمود ابو عطا 76.01 ٭
روان وائل فتحي محمد علي 98.88 ٭
روجينا فايز ملعي شنوده 90.95 ٭
رياف إحسان سليم اخلطيب 83.14 ٭
رمي فايز ابراهيم حماد 87.86 ٭
رمي محمود عبداحلميد ابو باشا 98.36 ٭
ريهام قطب فرج قطب غيانه 71.62 ٭
زهره هاني هالل محمد خليل 95.03 ٭
زينب عبدالرحمن عبدالكرمي خلف 85.97 ٭
زينه ابراهيم محمد ابراهيم ابودقر 91.11 ٭
سارة ابراهيم فالح محمد براك العنزي 88.81 ٭
سارة جميل قاسم اخلطيب 90.92 ٭

الهرباوي  س���اره اس���امة عبدالرزاق محمود   ٭
90.98

س���اره خالد عبداهلل صباح الناصر الصباح   ٭
90.3

ساره خليفه احمد صالح القالف 86.01 ٭
ساره خليل ابراهيم خليل غربيه 89.38 ٭
ساره سمير محمد احلمد 92.26 ٭

ساره عبدالكرمي احمد عبدالكرمي احمد القناعي   ٭
73.34

ساره عبداهلل عبدالفتاح الشرقاوى 98.4 ٭
ساره فاروق عبدالعزيز احمد 95.54 ٭

س���اره محمد رامز عبدالس���تار عربي كاتبي   ٭
93.22

س���اره محمد رضا عبدالفتاح محمود س���يد   ٭
احمد 98.45

سالي داود سليمان بولس 95.03 ٭
سالي سامي محمد علي زغلول 98.76 ٭
سالم عبدالعزيز محمد فهد الشعالن 79.92 ٭
سلمى وجيه احمد سعد 95.25 ٭
سلوى عامر اخلياط 94.99 ٭
سمر علي خليل اللقيس 90.45 ٭
سندس طالب مسلم بريجيه 86.95 ٭
سهير محمد ذهنى شحاته 98.55 ٭
سوالرا اسامه صالح 81.26 ٭
شهد احمد جمعة عبداللطيف الزيبق 78.64 ٭
شهد اسماعيل خالد عبده 90.79 ٭
شيخه سالم فرحان مشاى عويد 98.3 ٭
صبا جمال حنجيك 96.46 ٭
صباح اسماعيل حسني ابراهيم 97.21 ٭
عاليه مدحت مهيب عبدالقادر بدر 98.63 ٭
عبير حازم حسن محمد على 96.01 ٭
علياء محمد ناجى طه الزينى 97.82 ٭
علياء محمد يوسف عساف 95.76 ٭
عهد وائل عبداجلواد ناصرالدين 82.23 ٭
غيدا زياد احللبي 91.49 ٭
فاطمة حميد عباس سعود بوعباس 81.32 ٭
فاطمة عبداهلل حنا يوسف 89.96 ٭

فاطمة محمد سيد علي سيد حسني السيد القاسم   ٭
العلوى 92.34

فاطمه على س���لمان على الس���لمان اخلوارى   ٭
98.17

فرح خليل احمد خليل احلاوي 94.66 ٭
فرح طارق نواف ماضي 83.9 ٭
فضيلة عبداهلل مرواني 94.95 ٭
فنن حسن محمد أسعد عصفور 91.06 ٭
كارولينا ادوارد ابراهيم 90.89 ٭
كرستينا شنوده سليم فهيم 95.13 ٭
الما مصطفى عباس رمضان 98.38 ٭
ملا اسماعيل حمود 95.96 ٭
ملى عبداللطيف محمد ماضي 87.52 ٭
ملياء خالد محمود حسني كراجه 83.49 ٭
لورا بسام عبيد 86.95 ٭
ليال علي محمد حسن 77.24 ٭

ليال���ي »محمد زكي« وليد اس���ماعيل ش���رف   ٭
86.79

ليلى سليمان محمد فتلي اشكناني 95.34 ٭
ليليان وائل سمير موسى دسوقي 89.66 ٭
لينا سمير على منر سليمان 98.11 ٭
لينه عالء محمود على الداود 96.97 ٭
لينه فواز احسان زكي أبوالهدى 98.5 ٭
ماجى سمير فؤاد رمزى 93.67 ٭
مرام محمد صفوح أحمد قيسر 74.91 ٭
مرمي حسني محمد ميرزا دشتي 95.35 ٭

مرمي عب���د الهادي احمد عبدالهادي س���ليمان   ٭
79.03

مرمي مجدي سامي سالمة 95.75 ٭
مرمي محمد خبص�ه 99.07 ٭

مالك هاني رب���اح مصطفى حس���ني العمري   ٭
91.05

مناير علي حسني سعود العبكل 95.21 ٭
منة اهلل- مجدي السيد أحمد عيديه 95.06 ٭
منةاهلل- حسن جابر حسن علوان 98.93 ٭
منى ماريا- مهيار رضواني 89.04 ٭
منى محمد على ثابت على 94.75 ٭
مها عبدالسالم عبدالوهاب احلمد 89.94 ٭
مونيكا فايز ملعي شنوده 90.13 ٭
مونيكا نادر نخله عطااهلل 98.22 ٭
مي سمير محمد عبدالنبي ابوزايد 95.42 ٭
مي مجاهد محمود عبدالقادر عيسى 94.39 ٭
مي مجدي السيد أحمد عيديه 93.43 ٭
ميادة هشام منصور حسن حجاب 98.11 ٭
ميريهان عبدالسالم فتحي سالم 97 ٭
ميريهان محمد فرحات شرف الدين 98.32 ٭
ميساء سامي محمد علي السالم 91.01 ٭
نادين عدنان امني الدقاق 97.42 ٭
نادين فاروق احلايك 96.19 ٭

نادين فوزي محمد يس���ارعبدالكرمي ش���اهني   ٭
95.12

نانس���ي عبدالقادر عبدالفتاح محمد مصطفى   ٭
عباس 90.13

نانسي محسن لطفي ابراهيم 94.74 ٭
نانيس نبيل زكريا العطار 98.43 ٭
نبال خالد حسني بدوي حسني سنان 98.79 ٭
ندى محمد مصطفى درويش مسعود 86.32 ٭
نرفانا محمد ماءمون حامد نوير 94.93 ٭
نعمه موسى حمود 88.42 ٭
نور أحمد أحمد أحمد غامن 98.16 ٭
نور جمال صبحي زكي الصوص 79.07 ٭
نور طعمه الرفاعي 98.6 ٭
نور محمد علي موسى احمد 89.6 ٭
نور محمد عمر محمد يوسف 86.43 ٭
نور مصطفى بواخر 71.62 ٭
نور نزار فليحان 95.59 ٭
نور نزار محمود محمد محمود 74.17 ٭
نورا صفاء حميده 84.84 ٭
نوران محمد فريد طه الشيمى 98.17 ٭
نوره عالءالدين محمود احمد النخال 98.18 ٭

نوره���ان بش���ار أحمد محمد عل���ي عبدالدامي   ٭
94.96

نورهان فوزي ابراهيم محمد خورشيد 88.84 ٭
نورهان محسن قرني محمد صالح 97.73 ٭
نوريهان سميح رشدي طالل 98.99 ٭
نيره ياسر السيد محمد لبيب الباقر 94.6 ٭
هاله رضوان الفيصل 97.68 ٭
هبه مجدي محمود ابراهيم 97.12 ٭
هدير عطيه محمد عطيه 96.86 ٭
هيا سليم محمد سليم عبدالرحمن 90 ٭
هيام هشام حلمى محمد قوطه 98.25 ٭
ياسمني سيد محمد محمد أبوزيد 85.72 ٭
ياسمني عادل عبداملولى احمد هيكل 92.66 ٭

ياس���مني محمد منال محم���د فخرالدين أبازيد   ٭
86.18

محمد عثمان الراشد.للبنين - المشتركة 
احمد حامد حسن مباشر 90.56 ٭
احمد حسن حمد زعل العنزي 77.2 ٭
احمد رمضان محمد رحيل 70.93 ٭

احمد مجدي علي محمد سليمان 93.15 ٭
احمد محمد أحمد خليل 90.12 ٭
احمد محمد عبد اهلل محمد 87.32 ٭
بدر خالد محرم عنتر 86.82 ٭
بيتر نادي عجيب 73.66 ٭
متام عدنان الشرع 91.45 ٭
خالد محمد ياسني طه 92.76 ٭
شهاب الدين محمد محمود عبد املجيد 84.19 ٭

عادل ماهر محمد الش���يخ عبد الرزاق يونس   ٭
78.92

عامر سليم ديب شهوان 70.74 ٭
عبد العزيز ضيدان عبد اهلل فرحان 79.24 ٭
عبد اهلل صالح جمعه عواد العتيبي 67.51 ٭
عبد اهلل عليوي عواد وكاع 72.19 ٭
عبد اهلل هليل شراق غريب 74.32 ٭
عالء عباس محمد حسني الطير 80.15 ٭
عالء وائل عبد الرحمن الدبعي 70.52 ٭
عمرو محمود السيد علي 75.69 ٭
لورنس احمد عبد الباقي 87.65 ٭

محم���د احمد محمد س���عيد احمد بس���يوني   ٭
86.57

محمد خلف املطلك النداء 66 ٭
محمد فوزي البدري نصر 93.4 ٭
محمد محسن محمود ابراهيم غبور 91.16 ٭
محمود عصام ربيع العزب 77.81 ٭
محمود نادر عبد الفتاح اخلطيب 95.37 ٭
مدحت السيد محمد عيد السيد مرسي 79.83 ٭
هشام وحيد رجائي حميده 87.41 ٭
يحيي سعيد علي زين العابدين 67.99 ٭
يوسف جمعه ضاحي خلف العنزي 76.22 ٭
يوسف محمود مشهدي 82.27 ٭

مشاعل الجهراء االهلية للبنات - المشتركة 
أسماء راكان طارش شالش 92.37 ٭
أميره خليف هبه 82.01 ٭
أنتصار احمد فالح الرفاعي 90.9 ٭
ابتسام محمد هندى عطيه خليف 75.79 ٭
ابرار مطر خالد كياد الشمري 83.18 ٭
احالم عيد رخيص محارب الشمرى 76.18 ٭

اح���الم محمد جه���اد عبد الرزاق س���عيد عبد   ٭
اهلل 77.87

افراح علي عيفان 91.11 ٭
اقبال نصيب ضارى محمد الشمرى 95.17 ٭
العنود صباح حسني دهماس 72.07 ٭
امل احمد عماش شطى الشمرى 93.24 ٭
امل فياض فاضل خليف العنزى 94.19 ٭
اميره احمد جابر فحيمان نزال 76.78 ٭
اميره محمود على شحاته محمد 94.12 ٭
انفال عيسى عقله مياح الظفيرى 90.78 ٭
انوار حواس عسكر محمد الشمري 84.29 ٭
اميان عامر محزم حنيش العنزى 97.65 ٭
بدور نايف باني عبد اهلل الظفيري 78.14 ٭
بشائر علي مسير نايف العنزي 87.45 ٭
بشاير محسن عرميش ظاهر الشمري 95.39 ٭
حترير حمود سعود هادى الظفيرى 71.45 ٭
ترفه حميد عياده رميض الشمري 74.26 ٭
تقى محمد السيد بهنسي 93.95 ٭
تهاني علي عماش نويران الشمري 77.61 ٭
تهاني ملفي سطام الفي العنزي 85.31 ٭
حمده خليف حمود سالم العنزي 75.47 ٭
خزنه نايف مطرود شافى 71.85 ٭
خلود احمد سطيح عاشى 66.33 ٭
خلود خلوق حيوان الشيتي 77.86 ٭
دعاء زيدان مشارى عجيل العنزى 82.43 ٭
دالل احمود صالح الهندى 80.26 ٭
رحاب عادل محمد شمشير 70.3 ٭
رشا حميد سمير رحيل العنزي 73.33 ٭
روان صلبوخ راكان عوض العنزى 83.9 ٭
رمي عوض فرحان عويد العنزي 91.25 ٭
رمي كرمي مطر حمود الظفيرى 69.66 ٭
زبيده زامل جبر املطلك 96.32 ٭
زينب حمد نايف عفات الظفيري 77.78 ٭
زينب كرمي عبد مشاري الشمري 87.54 ٭
ساره خلف عبد اهلل عطيه اخلالدي 77.88 ٭
ساره ناظم محمد صالح العنزي 84.12 ٭

س���اميه عبدالرحمن قران فيح���ان الظفيري   ٭
88.61

سويره عبد اهلل حسن السعد 71.05 ٭
شجون عابر سعد داوود سلمان 93.9 ٭
شذى حمداهلل حمدى محمود 95.28 ٭
شهد طخطيخ محمد طواري العنزي 82.21 ٭
شيخه خلف عبود شهاب الشمري 71.04 ٭
شيماء محمود خلف راشد العنزى 72.48 ٭
عائشه جاسم عبد اهلل ماجد 68.54 ٭
عايده ثجيل راشد صقر الظفيرى 82.18 ٭
عايده صالح مناور حسن الشمرى 74.42 ٭
عايشه عبداهلل حسن السعد 73.28 ٭
عبير جمعه ساير خلف العنزى 80.19 ٭
عبير شمخي جابر حجاز 83.61 ٭
عبير عبداهلل سالم حاكم الشمرى 84.24 ٭
علياء عبداحلكيم محمد سليمان عيد 93 ٭
عهود شلواح حزام كياد الظفيرى 72.27 ٭
عهود على حميد غنام 72.77 ٭
عهود مزهر سالم عبداهلل الشمرى 81.49 ٭
عيده بدر خليف معيان العنزي 87.03 ٭
عيده حسني حمد حمود 81.38 ٭
غدير خالد زعل ثوينى العنزى 88.7 ٭
فاطمه احمد عبيد األحمد 79.51 ٭
فاطمه ثانى محمد عقيل الشمرى 79.96 ٭
فاطمه سعد على موسى 65.38 ٭
فجر حمود مطر عبداهلل العنزى 84.09 ٭
فضه جبير حسان مزعل 73.79 ٭
مرمي عبد مزعل ضيون 92.43 ٭
مرمي مالك شهاب حسني حسن 71.03 ٭
معالى عايد شاهر هدلى 74.45 ٭
منار سند مهاوش مهيدي الظفيري 83.58 ٭
منتها بارز عقله هدروس 93.13 ٭
منى سليمان محمد يوسف 88.52 ٭
منيفه مجيد عوده جاسم الظفيري 91.52 ٭
مها شلواح حزام كياد الظفيرى 89 ٭
مها محمد زعال نهار 81.3 ٭
نايفه حمدان عويد عبداهلل العنزى 80.12 ٭
نوال خلف صالح صياح الشمري 81.51 ٭
نوال ساكت حمد مهلى 90.94 ٭
نوره ثجيل عنيد موسى 67.31 ٭
نوره جاسم احمد جاسم الشمرى 79.93 ٭
نوف احمد اعبيد اآلحمد 94.24 ٭
نوف جابر جمعه عواد العتيبي 66.62 ٭
نوف طرقي مهنا حربي 95.75 ٭
نوف علي هادي سلمان الشمري 92.84 ٭
هديل ابراهيم سعد سالم 79.79 ٭
وحيده عفات عايد ساير الشمري 86.35 ٭
وضحاء فاضل فريح شالل الشمرى 66.82 ٭

مشاعل الجهراء االهلية للبنين - المشتركة 
ابراهيم ضيدان رحيل جطلي العنزي 70.01 ٭
احمد زاحم مطشر مدلل الشمري 70.25 ٭
احمد صالح اسماعيل ابراهيم 97.18 ٭
احمد غازي محمد جابر الظفيري 90.78 ٭
احمد محمد سمير محمد عبداملقصود 94.46 ٭
بدر سلطان مياح علي 67.93 ٭
خالد سليمان عواض سليمان 69.78 ٭
سعد صباح عيد شيحان الشمري 90.93 ٭
سليمان مداهلل محمد نفجان عواد 68.62 ٭
صالح مرضي راشد حمدان 66.2 ٭
ضاري غافل منصور ناصر 72.96 ٭
طالل عواد محمد صائل الشمري 69.88 ٭
عبدالرحمن خالد عبداهلل الصالح 74.84 ٭
عبدالعزيز سامي سعد محمد الظفيري 79.43 ٭
عبدالعزيز كزار محسن بطاح محمد 81.69 ٭
عبدالكرمي مهدي مخلف عواد العنزي 72.35 ٭
عبداهلل طلب طخاخ شهد 72.27 ٭
عبداهلل ممدوح عطوان غدير العنزي 73.13 ٭
عمر صالح عيسى نصير 81.06 ٭
فرحان عزران مزعل نغيمش الظفيري 68.81 ٭
فهد خلف ضبع عيال العنزي 68.66 ٭
فهد صلبي محمد زامل العنزي 71.18 ٭
فهد غازي ظاهر جبر الفضلي 78.95 ٭
فهد فرحان هويدي دغيم العنزي 70.8 ٭
فهد نايف برد فنر الهذال العنزي 68.76 ٭
محمد عبيد جدوع شالل العنزي 66.03 ٭
محمد علي رحيل عبداهلل العنزي 67.32 ٭
محمد هويدي دحام مزعل 66.61 ٭
مشاري هليل سعد محمد الظفيري 65.66 ٭
ناصر بدر فالح عطشان 74.7 ٭

نواف مبارك عجيل غيث احلربي 69.97 ٭
يوسف ندا فريح هادي 78.03 ٭

اإلدارة العامة لمنطقة
مبارك الكبير التعليمية 

االمام مالك الثانوية للبنين 
أحمد درويش محمد اكبر حسني 81.58 ٭
أحمد طالب نعمان توفيق عبداللطيف 86.2 ٭
إبراهيم امين ابراهيم عبداهلل احلبيل 89.47 ٭
بدر محمد أحمد عنبر الرفاعي 85.39 ٭
جابر محمد جابر حمد املرى 83.94 ٭
جراح احمد عيسى عبداهلل الرويح 73.14 ٭
جراح ملفي عبد اهلل ذياب احلربي 75.57 ٭

حس���ام محمد ابراهيم عبد الرحمن العوضي   ٭
80.17

البلوش���ى  حس���ن خالد عبدالرزاق حس���ني   ٭
74.07

حسن عبدالعزيز علي محمد الصفار 78.77 ٭
حسني حمزة حبيب حسني االبراهيم 90.03 ٭
حسني محمد جاسم عبد اهلل جرخي 92.27 ٭
حسني محمد مراد محمد البلوشي 76.74 ٭
خالد بجاد متعب ناصر الرشيدي 66.55 ٭
خالد عبداهلل ناصر طفالن العجمى 74.85 ٭
راشد عادل حمد عبد اهلل الزيد الناصر 78.33 ٭
سالم عايد سعدى عواد الشمرى 88.33 ٭
سعود خالد عبدالعزيز العبيد 77.79 ٭
سعود عبدالعزيز سالم سعد الرديني 67.07 ٭
شاهني حسني شاهني حسني الدشتي 73.26 ٭
صالح عمر عبداهلل عبدالرحيم احمد 82.55 ٭
طالل فهد غنام حمد الصويلح 71.63 ٭

ع���ادل عبدالعزيز عباس عبد العزيز اخلالدى   ٭
73.08

عبدالرحمن خال���د عبدالرحمن أحمد الفرحان   ٭
66.18

عبدالرحمن يوسف محمد غتر املطيري 90.4 ٭
عبدالعزيز وائل محمد حسني املساعد 85.7 ٭
عبداهلل جاسم محمد إبراهيم الناشي 80.17 ٭
عبداهلل حمد محمد حمد العجمي 80.72 ٭
عبداهلل صالح على عبد اهلل القيالنى 71.3 ٭
عبداهلل عبداهلل ناصر افنيس العجمي 84.42 ٭
عبداهلل فهد عبداهلل محمد السبيعي 67.08 ٭
عبداهلل مجبل سالم محمد شرار 85.64 ٭
عبداهلل مجول عناد حميدان سلطان 86.77 ٭
عبداهلل يوسف غلوم علي مبارك 62.43 ٭

عبداحملس���ن فهد عبداحملس���ن حس���ني كوت   ٭
70.84

على احمد على حسني بوحمد 69.36 ٭
علي عبداهلل خالد سالم محمد عبداهلل األنصاري   ٭

72.48
علي عبداهلل عيسى السعيدي النوفل 80.66 ٭
علي محسن محمد احمد بوشهري 83.41 ٭
علي محمود عبدالرسول عبداهلل خلف 80.88 ٭
علي وحيد علي يوسف الصباغ 72.48 ٭
عمر حامد حاجي محمد محمد 77.24 ٭
فراس خالد علي حسني عبدالغفار 88.73 ٭
فهد احمد جاسم محمد الزيد 79.21 ٭
فهد رشيد خلف عواد الشمري 66.19 ٭
فواز حسني داود الشطي 89.72 ٭

فيصل حم���ود عبدالرحمن محم���د الهاجري   ٭
63.47

محمد ابراهيم اسماعيل محمد حسن 82.3 ٭
محمد بدر خلف مسلم عتيق احلربي 73.79 ٭
محمد بدر سليمان منصور العثمان 72.73 ٭
محمد حبيب فاضل غلوم التركماني 64.67 ٭

محمد س���ليمان اس���ماعيل محمد اس���ماعيل   ٭
96.25

محمد شايع ياسر هبر الفضلى 64.45 ٭
محمد عبدالرزاق احمد عبداهلل القبندي 82.21 ٭

محمد عبداهلل سيد حسن سيد حسن املوسوي   ٭
77.32

محمد علي حسن علي العجمي 81.38 ٭
محم���د علي محمد عب���د اهلل حبيب الكندري   ٭

95.95
محمد فاضل محمد يوسف املسلم 74.97 ٭
محمد محمود ناصر ياسني التميمى 78.15 ٭
محمد منصور أحمد عبد اهلل امليرزا 62.33 ٭
محمد مهدي محمد سعد العجمي 69.44 ٭

مش���اري ابراهيم خلي���ل عبد الرض���ا العلي   ٭
73.88

مشاري سمير عبدالوهاب سيد هاشم احلنيان   ٭
70.14

مش���اري عيسى عبدالرس���ول حسني اخلياط   ٭
92.52

مشاري محمد يوسف احمد الدمخي 87.79 ٭
مشعل علي محمد حسني املساعد 82.52 ٭
ناصر بدر مختار عباس خلف 64.36 ٭
ناصر معيكل البياهي مجول العجمي 79.53 ٭
يحيى علي عبداهلل علي امليرزا 78 ٭
يعقوب عادل حبيب محمد بوعليان 86.29 ٭

الشرقية الثانوية للبنات 
ابرار احمد عبد الرضا يوسف بوعباس 73.3 ٭
اسراء حسني على عبداهلل احلداد 83.66 ٭
اسراء محمود حبيب اسماعيل عباس 80.96 ٭

اسرار عايش س���عدون صعفك سعد العازمى   ٭
73.66

اسماء جاسم محمد شريف عبداهلل 65.62 ٭
اسماء خلف حمدان على العازمى 94.44 ٭
اسماء خليفه حسني على بومطيع 72.91 ٭
االء مجبل عوض مسفر الرشيدى 74.48 ٭
امنه مجيد محمد حسني دشتى 88.95 ٭
انفال عبداحلميد عباس محمد على 73.48 ٭
انوار سامى سعود ملفى العازمى 78.15 ٭
انوار سعد عبداهلل ذياب احلربى 70.1 ٭
انوار طارق جاسم محمد املطر 78.31 ٭
انوار فهيد ناصر حمد العجمى 72.37 ٭

الش���ريده  ابراهيم احمد  اوضاح عبدالرحمن   ٭
91.5

ايالف عبدالنبى محمد حسن رضا 92.65 ٭
اميان حمد نايف محمد الضفيرى 91.85 ٭
اميان طالب ابراهيم طالب العوضي 81.23 ٭

بتول جاس���م محمد عبدالنبى عبداهلل مندنى   ٭
82.06

بشاير رضا حسن محمد البقشى 85.74 ٭
بشاير فاروق عبداهلل محمد شريف العوضى   ٭

85
بهجه هاشم ابواحلسن السيد هاشم الهاشمى   ٭

96.3
تاتشر نبيل يوسف خلف عبدالعالى الرامزى   ٭

71.92
تهانى عمر ذعار عمر العتيبى 72.69 ٭
حنان فرحان سلطان سعيد بوفرح 72.24 ٭
حور مهدى عبدالصمد صالح عبادى 96.05 ٭
حوراء ابراهيم محمد حسني كمال 94.6 ٭
خلود صباح محسن سيالن عامر 87.97 ٭
دعاء فوءاد جاسم ابراهيم اجلاسم 91.72 ٭
دالل صادق حسني احمد العبدالرزاق 66.85 ٭
دالل عبداهلل براك حبيب العازمى 78.27 ٭
دالل وليد على حسني القطان 74.55 ٭
ساره احمد نافع مثال العازمى 92.59 ٭

س���اره حامد سلمان س���عران الدماج العازمى   ٭
73.25

ساره سليمان سالم عبداهلل اخلال 82.87 ٭
س���ندس عبداالمي���ر عبداهلل عل���ى املرهون   ٭

76.98
شهد على صالح على عبداهلل 66.09 ٭
شوق بدر مهدى عوض الشمرى 67.05 ٭
ضحى صالح عبداهلل محمد ابراهيم 69.64 ٭

طيب���ه عبداهلل صالح مه���دي صالح الغيص   ٭
78.57

عهود احمد عبداهلل تركى العنزى 78.39 ٭
عواطف محمد جهز محمد املطيرى 78.36 ٭
فاطمه سعد خلف مسلم املنديل 75.71 ٭
فاطمه شيخان عبدالواحد شيخان دابى 73.16 ٭
فاطمه عبدالرضا عباس محمد عبداهلل 87.96 ٭

فاطمه عبدالكرمي اس���ماعيل على عبدالرحيم   ٭
86.81

فاطمه عبداحملس���ن حس���ن س���لمان االشوك   ٭
68.36

فاطمه على عبدالرضا حسن عباس 70.48 ٭
فاطم���ه مب���ارك عبدالهادى ناص���ر الهاجرى   ٭

92.19

مرمي بدر احمد محمد القطان 85.55 ٭
مرمي برغش خلف برغش فرهاد 70.96 ٭

م���رمي س���هيل عبدالرحمن عبداهلل بس���تكى   ٭
78.71

مرمي عادل حمد عبداهلل الزيد الناصر 69.47 ٭
منى بدر ناهى عبيد العنزى 79.18 ٭
منى فالح عزيران سيف احلجيالن 85.79 ٭
منيره بدر على عبداهلل الرميح 94.12 ٭
منيره نواف منور غازى عايد املطيرى 78.52 ٭
نور مبارك عيد عويض املطيرى 89.38 ٭
نور مبارك نايف شعيب الفضلى 87.38 ٭
نوره سلمان سيف مبارك العازمى 77.59 ٭
نوره صايد محمد فالح هدبا الرشيدى 71.15 ٭
هبه حسن محمد حسن املهنا 87.67 ٭
هنادى خالد حمود منصور الهران 72.58 ٭

العدان الثانوية للبنات 
أبرار خالد حسن محمد شريف الكندري 90.1 ٭

ابتهال س���عد س���عيد ناصر صنيتان الزعبي   ٭
82.4

اريج على حسني غلوم البلوشى 76.85 ٭
اسراء مرتضى عبد على حسني اجلدى 81.36 ٭
اسرار عبداهلل غضبان عبداهلل غريب 85.76 ٭
اسماء حجاب حاضر فهد السبيعي 87.98 ٭

اس���ماء رياض عبد اللطيف سليمان السردي   ٭
87.4

اسماء نواف رخيص ضاحي الفضلي 76.94 ٭
اشواق دغيم فالح دغيم العازمي 90.25 ٭
افراح احمد فهد دخيل الشمري 82.11 ٭
االء امني راشد احمد اخللف 91.95 ٭
الطاف بدر فهد حمود بورسلي 79.06 ٭
العنود حمد محمد ظافر العجمي 86.25 ٭
العنود محمد فضل عبداهلل املسباح 79.79 ٭
اماني محمد عبداهلل مصلح العتيبي 87.83 ٭

امل عبد العالي عبد الرسول عبداهلل بوعباس   ٭
90.59

انفال احلميدي سعود مطلق تركى 75.97 ٭
انفال مهنا سليمان سالم اخلشان 81.85 ٭
انوار احمد حسني احمد السميط 86.39 ٭
بتول خالد صالح سلمان العطار 94.95 ٭
بسمه سالم عبدالهادي مرزوق العجمي 88.5 ٭

بلقيس عيس���ى عبدالرزاق احمد العبدالرزاق   ٭
86.67

حترير مبارك عويد مبارك الرشيدي 69.89 ٭
تهاني محمد عبداهلل مصلح العتيبي 88.64 ٭
جنان جاسم محمد حمد املتروك 91.39 ٭
جوزفني يوسف عامر ابراهيم العلي 87.64 ٭
حصه حمد عبداهلل حمد الطليحي 90.31 ٭

خول���ه عب���داهلل عبدالرحمن محم���د كندري   ٭
94.66

داليا فيصل غلوم عباس محمد 86.85 ٭
دانه حمد علي حمد اخلميس 83.02 ٭

دانه عادل يوسف احمد محمد اسماعيل احلجي   ٭
87.23

دعاء امني راشد احمد اخللف 93.04 ٭
دالل حام���د عبداهلل الصال���ح احمد احلمادي   ٭

76.4
دالل طارق فاروق مجيد الغريب 91.14 ٭
دالل عبداملجيد خليل ابراهيم القطان 82.65 ٭
دالل فالح صالح مهاوش سلمان 81.27 ٭

دالل فه���د عبدال���رزاق عبداهلل العسعوس���ي   ٭
83.61

دالل نزهان علي نزهان العازمي 70.79 ٭
دالل يوسف حسني علي سليم 77.67 ٭
رسيله وليد خالد فهد اخلليفه 74.11 ٭
روان جواد حبيب جواد اسماعيل 88.77 ٭
روان منصور طالل شداد املطيري 76.37 ٭

ريوف س���المه عايد مب���ارك الغريب العازمي   ٭
82.44

زهره عبداهلل علي حجي املسري 68.71 ٭
زينب راضي موسى علي احلداد 83.88 ٭
زينب علي صالح عبيد الشمري 91.92 ٭
ساره ابراهيم علي محمد الصفار 85.24 ٭
ساره احمد عبداهلل أحمد احليي 81.73 ٭
ساره خالد احمد خالد بدر 68.3 ٭
ساره سليمان فهد سليمان املرزوق 90.93 ٭
ساره سند خشان محمد اخلالدي 73.25 ٭

س���اره عثمان سليمان يوس���ف العبد الهادي   ٭
86.12

ساره مازن داود سليمان السردي 89.28 ٭
ساره محمد يوسف احمد العمران 91.68 ٭
شروق عبد اهلل خميس احمد حسن 86.3 ٭
شروق مبارك عبداهلل صالح بدو 79.92 ٭

ش���هد حس���ن عبداهلل محمد حس���ن حسني   ٭
الكندري 81.2

شهد حمد فالح دغيم العازمي 88.2 ٭
شهد عادل حسني علي حسني 83.1 ٭
شهد عبد الرحمن سلمان سعد العلي 84.28 ٭
شيخه ردهان حمود عبداهلل املوسى 84.53 ٭
ضحى بدر احمد حسني اخلضري 84.95 ٭
ضي علي هزاع حمدان الرشيدي 81.57 ٭
عائشه جالل ساملني مبارك ساملني 69.04 ٭

عائش���ه عبدالرحيم عبداهلل احم���د الكندري   ٭
71.71

عايشه جاسم محمد علي كرم 74.84 ٭
عبير عبدالعزيز حسن مخيطر متعب الظفيري   ٭

70.98
عفاف شاكر حسن محمد الشويكر 80.14 ٭
فاطمة علي عبدالرحيم حسن عبداهلل 94.27 ٭

فاطمة محمد حجي ابراهيم عبداهلل احلمادي   ٭
83.36

فاطمه احمد محمد على االنصارى 74.46 ٭
فاطمه س���يد عدنان س���يد مهدي سيد محمد   ٭

قتالي 78.44
فاطمه عباس محمد غريب محمد 84.24 ٭
فاطمه علي محمد علي العماني 83.38 ٭
فاطمه محمد حمزة عباس باقر 78.67 ٭
فاطمه محمد عبداهلل الدرويش النجار 83.02 ٭
لطيفه حسن حسني احمد الكندري 87.45 ٭
لولوه عبدالعزيز محمد حسن محمد 87.5 ٭

لولوه محمد عبدالرزاق س���ليمان الضويحي   ٭
92.1

مجد سعود حميدي مطلق السند 72.64 ٭
مرمي خيران راشد رشيد الرشيدي 82.07 ٭

مرمي س���الم حمد عبد اهلل الش���يخ مس���اعد   ٭
العازمى 84.98

مرمي عادل جاسم محمد غلوم 98.73 ٭
مرمي عبداهلل حماد نابي سالم العجمي 74.76 ٭

مش���اعل محم���د عبدالوه���اب عبدالرحم���ن   ٭
العسعوسي 71.19

منال عبدالعزيز محمد صقر راش���د العجمي   ٭
69.18

مناي���ر عبداحملس���ن عبداهلل حمد الس���ريع   ٭
83.64

منيرة خالد عبداهلل سليمان الدهش 77.36 ٭
منيرة خالد يونس محمد احلامت 75.64 ٭
منيره بدر عبدالرحمن سعد الوادي 81.13 ٭
نور حيدر سيد محمد حميد حسن 72.84 ٭
نور يوسف علي جاسم القطامي 84.73 ٭
نوره جاسم محمد ربيعه املنصور 85 ٭
نوره علي زايد راشد املكيمي 83.77 ٭
نوره عيسى أحمد عيسى العبيدلي 88.41 ٭
نوف ابراهيم راشد عبدالرحمن النجدي 69 ٭
هديل سعود فهد سعران املطيري 69.01 ٭
هديل مشعل ذياب اسود العنزي 94.75 ٭
هنادي فهد فالح صياح العتيبي 88.68 ٭

برقان الثانوية للبنات 
ابرار ابراهيم اسماعيل حاجي املهندي 85 ٭

اح���الم مصلط عب���داهلل ضويحى الس���هلى   ٭
75.68

اسراء حسني عيدان محميد احملميد 83.37 ٭
اسراء صادق جمعه محمد العابدين 82.64 ٭

اس���ماء جاس���م عبداهلل عبدالرحم���ن محمد   ٭
88.52

افراح عيسى ابراهيم احمد الفيلكاوي 77.76 ٭
البتول جاسم محمد عباس معرفى 89.73 ٭

امنه على اس���ماعيل محمد صال���ح الكندرى   ٭
92.84

انوار عبداحلميد أسد محمد العوضي 91.32 ٭
اميان خلف صالح خلف الدوسري 73.05 ٭
اميان طامي شبيب طامي العجمي 97.77 ٭
اميان مساعد عبدالعزيز محمد املجمد 75.8 ٭

بدري���ه س���عود عبدالعزيز عل���ي الضبيبي   ٭
77.52

بدريه عبداهلل خليفه شعبان العربيد 83.97 ٭
بشاير ناصر محمد عيد مسعد احلشان 81.25 ٭
بيبي عادل حسني جاسم الراشد 82.75 ٭
حال جلوي محمد سعد العتيبي 76.49 ٭
حنان خالد محمد فريج املطيري 93.25 ٭
حوراء علي غريب يوسف يتيم 90.05 ٭
حوراء يوسف محمد على الصراف 89.24 ٭
دانه جاسم محمد حسني اجلدى 95.71 ٭
دالل سالم محمد راشد املرى 76.75 ٭
دالل محمد عويضه محمد العجمى 86.88 ٭
رمي علي عبدعلي ناصر االبراهيم 70.62 ٭
رمي نبيل ناصر عبداحملسن املريشد 87.4 ٭
زهراء جابر اسماعيل خلف القالف 92.59 ٭
زهراء قاسم محمد حجي اجلدي 97.57 ٭
زهره عبداهلل محمد على عبد الغفور 71.35 ٭
زينب جواد كاظم صالح درويش 89.08 ٭
زينب خليل غلوم محمد على 76.02 ٭
ساره حيدر اسماعيل علي نقي 97.06 ٭
ساره طالل على حسني مدوه 87.35 ٭
ساره علي عبداالمير سلطان البالم 64.77 ٭
ساره فهد عبداهلل االسود العازمى 81.44 ٭
ساره مساعد مرزوق سعد الشحيتاوى 81.16 ٭
ساره مناحى راضى مناحى العازمى 81.31 ٭
ساره نايف سعود محمد حماده 82.16 ٭
سبيكه بدر منصور عبداهلل املهينى 87.46 ٭
سكينه خليل ابراهيم على حسن 94.49 ٭
سلوى سامى عبدالعزيز محمد القطان 83.6 ٭
سندس عبداحلميد داود سليمان جنف 83.42 ٭
شهد علي عبدعلي ناصر االبراهيم 73.56 ٭
شوق طالب خليفه جاسم العربيد 85.02 ٭
شيخه سعد محمد سعود العميرى 73.73 ٭
عائشه ابراهيم بدر ابراهيم اخلبيزى 83.34 ٭

عائش���ه عبداهلل عيسى ابراهيم رجب الراشد   ٭
85.47

عائشه عيسى احمد عيسى العطا اهلل 74.84 ٭
عبير سليمان شعيب سعد االستاد 94.73 ٭
عبير عسكر محمد صالح العجمى 91.86 ٭
عذارى وليد ابراهيم جويهل اجلويهل 84.84 ٭
عفراء محمد فهد راجح البوص 75.38 ٭

عنود محمد سليمان عبدالرحمن العسعوسى   ٭
82.14

فاطمه احمد حسني حسن محمد 93.89 ٭
فاطمه احمد صالح محمد بوغيس 96.55 ٭

فاطمه الزهراء عريف عبدالرضا مكى اس���ود   ٭
87.78

فاطمه حسني غلوم محمد البلوشي 74.39 ٭
فاطمه راضى حسني عبداهلل احلداد 87.31 ٭
فاطمه صقر أحمد صقر املهندى 75.14 ٭
فاطمه علي محمد حسن التجلي 80.48 ٭
فجر عصام عبداهلل ايوب فتح اهلل 75.71 ٭
فجر ناصر راشد ناصر على 74.6 ٭

فرح سعد عبدالرحمن شمس الدين عبدالرحمن   ٭
93.7

كوثر عادل ابراهيم علي حسن 98.07 ٭
كوثر فرحان منشد حسن الهندال 83.38 ٭
لطيفه منصور على سعد املزيعل 65.85 ٭
مرمي احمد خلف عواد العنزى 71.9 ٭
مرمي حسني قاسم احمد اخلميس 93.22 ٭
مرمي عبداهلل خلف ايوب القالف 87.6 ٭
مرمي مهدي احمد شهاب املجادي 87.42 ٭
منار عناد صبر شنات الشمرى 82.28 ٭
منال سليمان شعيب سعد االستاذ 79.72 ٭
منال صالح عبداهلل ابراهيم املبايعي 93.14 ٭
مها فاضل محمد جابر املرى 91.15 ٭
مهره راشد بخيت علي عيد املرى 75.83 ٭
نور خليل ابراهيم سليمان القاشم 87.73 ٭

ن���وره ابراهيم محمد اس���ماعيل الس���ماعيل   ٭
79.48

نوره ناصر فالح حمد العجمي 83.74 ٭
نورهان محمد محمد الغريب أبونيل 96.37 ٭
نوف حمد فالح خالد الهاجرى 86.24 ٭
هاجر سالم احمد ابراهيم الناشي 80.13 ٭
هنادي عبداهلل صالح حمد اجلطيلي 93.7 ٭
هيا عبداهلل محمد عبداهلل الهاجرى 83.4 ٭

خالد سعود الزيد الثانوية للبنين 
ابراهيم محمد ابراهيم ناصر العبودي 61.26 ٭
احمد اسد عبداهلل محمد مراد 77.88 ٭
احمد حسني احمد على القالف 92.53 ٭
احمد حمد عبداهلل عبدالعزيز الهباد 76.5 ٭
احمد صالح محمد صالح النفيسى 75.5 ٭
احمد عادل شايع محمد اجليماز 70.27 ٭
احمد عبداهلل ابراهيم خالد احلساوى 72.4 ٭
احمد على جاسم على البناى 72.87 ٭
احمد محمد احمد دريس صقر 70.13 ٭

احمد محمد مرزوق طلق مجبل زاروط العازمى   ٭
71.52

بدر رسام نايف بني ادغيم العتيبى 72.87 ٭
ثامر عبداهلل عزاب العتيبى 72.79 ٭
جاسم يعقوب محمد عبداهلل الكندرى 74.64 ٭
جراح باسم محمد بن احمد االبراهيم 69.6 ٭
حسن على حسن على حسن 65.43 ٭
حسن فاضل عباس جاسم الدريع 78.22 ٭
حسني احمد محمد اسماعيل البلوشى 63.42 ٭
حسني احمد محمد غلوم مراد 75.08 ٭
حسني على ناصر حجي املشموم 76.94 ٭
حمد جواد عبداخلضر حسن اصغر 80.82 ٭
حمد صالح مبارك سالم 73.6 ٭

حمد عدنان خليفه عب���داهلل ابراهيم البحوه   ٭
76.91

حمزه عبدالهادى عباس محمد القالف 89.17 ٭
خالد ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم العبدالهادى   ٭

80.64
خالد جمال ناصر حسن ناصر 91.01 ٭
خالد حسن محمد حسن االنصارى 78.7 ٭
خالد حمود سيف الدين 86.23 ٭
خالد طرقى على وقيان احلربى 67.37 ٭
خالد فوءاد خالد راشد العلى 91.83 ٭
خالد مسفر سعود حسني العجمى 73.65 ٭
خالد مطر عبداهلل علوش حسن 78.23 ٭
خالد وسمى شارع شبيب الظفيرى 77.76 ٭
راشد بدر محمد كارون فرحان 88.86 ٭

س���الم عبد الرحمن س���الم عب���د اهلل بوتلف   ٭
69.9

سالم عبداهلل على حاج مراد الكندرى 71.68 ٭
سعد فؤاد سعد سرور محمد 65.86 ٭
سعود نصر عبداهلل محمد املسباح 88.7 ٭
س�ع�د م�س�اع�د س�ع�د سالم العازمي 76.41 ٭

سيد صالح احمد س���يد قاسم سيد على سيد   ٭
مصطفى 69.43

سيد على احمد مهدى فاضل املوسوى 93.21 ٭
صالح موس���ى عبدالرسول ياسني حاجي مال   ٭

يوسف 91.09
طالل مرشد رباح رجا الرشيدى 82.95 ٭
عباس اسحاق حسن علي حسني 71.5 ٭
عبداالمير مكي عبداالمير مكي طه 65.91 ٭
عبدالرحمن احمد محمد ناصر عباس 68.77 ٭

عبدالرحم���ن خال���د بركه وحي���ش املطيرى   ٭
85.94

عبدالرزاق محمد غلوم حسن مير 87.65 ٭
عبدالعزيز جاسم محمد سعيد مندنى 94.79 ٭

عبدالعزيز ط���ارق عبداحلميد محمود النجار   ٭
82.94

عبدالعزيز طالل زيد عبداهلل املطيري 88.06 ٭
عبدالعزيز محمد حسن محمد الكندرى 86.74 ٭
عبداللطيف محمد سلمان محمد حسني 74.92 ٭

عب���داهلل احمد عب���داهلل عبدالعزيز احلوطى   ٭
67.18

عبداهلل بدر عبداهلل محمد الدمخى 64.35 ٭
عبداهلل جاسم جمعه احمد غلوم 82.92 ٭
عبداهلل عارف صالح احمد ملك 81.92 ٭

عبداهلل عبداحلميد عبداهلل عيس���ى الصفران   ٭
74.91

عبداهلل عبدالرضا احمد علي القالف 76.36 ٭
عبداهلل عدنان ابراهيم عيسى الراشد 67.82 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل محمد الكندرى 79.75 ٭
عبداهلل مرزوق عبداهلل فالح العازمى 83.63 ٭
عبداهلل نواف رباح رجا الرشيدى 73.07 ٭

عبدالهادى جاب���ر عبدالهادى مرزوق العجمى   ٭
65.6

عبداله���ادى محمد عبداهلل مندن���ى كنكونى   ٭
70.93

عبدالوهاب على حسني خلف الشطى 70.74 ٭
عثمان جدعان درج مشوح اجلويسرى 71.37 ٭

على توفيق س���ليمان حس���ن على العوضى   ٭
90.08
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على حس���ني خضير ش���عبان قاس���م حسني   ٭
بوشعبون 75.94

على حسني محمد صالح املشموم 78.92 ٭
على حسني محمد على عباس باقر 86.38 ٭
على صادق يوسف عبداهلل الباذر 74.48 ٭
على عباس عبدالرسول عباس 80.93 ٭
على مؤيد حسني علي بوعباس 86.99 ٭
علي ابراهيم علي ابراهيم السويلم 67.9 ٭
علي يوسف علي فهد عبداهلل الرجيب 68.18 ٭
عمار ياسر محمد حسني محمد صالح 85.46 ٭
عيد مرزوق ابراهيم ناصر العبودى 74.44 ٭
غالب هادى سعد عبدالهادى الطعان 66.38 ٭
غامن مناحى بصيص سعود العجمى 79.59 ٭
فهد خالد نعمه ابراهيم البدر 76.47 ٭
فهد عبداهلل غريب الغريب 72.94 ٭

ف���واز ناصر عب���داهلل عبد العزيز الش���يحه   ٭
84.56

فيصل حداد عيد حلو الفضلى 78.03 ٭
فيصل خالد عبد غدنان الشمرى 73.03 ٭

فيصل عب���داهلل فه���د صالح محم���د الفهيد   ٭
73.95

فيصل عسكر بركات عقاب املطيرى 73.61 ٭
فيصل عصام جمعه على عبداهلل 70.19 ٭
فيصل فهد عيد شبيب الروقي العتيبى 81.3 ٭
قاسم احمد حسني على املصيليخ 79.59 ٭
كامل خالد كامل سيد محمد القطان 82.29 ٭
مبارك صنات سفر ضاوى السميرى 70.54 ٭
محسن على محسن جميعان احلربى 72.27 ٭
محمد ابراهيم سعيد عبداهلل العيسى 82.91 ٭
محمد احمد محمد حسن املهنا 76.08 ٭
محمد احمد مهدى صالح احلمد 76.22 ٭
محمد اسماعيل محمد نصير جعفر 86.79 ٭
محمد حسني محمد عوض اجلهيم 77.24 ٭
محمد ربيح محمد حسني العجمى 67.71 ٭
محمد سالم احمد غامن احلمدان 76.3 ٭
محمد شهاب احمد محمد الدخيل 64.44 ٭

محمد ط���ارق على جاس���م جعف���ر الكندرى   ٭
88.96

محمد عايض مبارك كويخ العازمى 69.4 ٭
محمد عبداحلميد محمد حسن املهنا 76.74 ٭
محمد عبدالنبى على بدر خان 68.16 ٭
محمد عبدالواحد عبداهلل احمد محمد 76.06 ٭
محمد على محسن سالم العجمى 69.16 ٭
محمد عوض خالد عوض املطيرى 78.61 ٭
محمد عيسى ابراهيم عبداهلل الشطى 86.73 ٭
محمد نبيل حبيب حسني جسام 93.66 ٭
محمد وائل جاسم محمد ريس 82.62 ٭
محمد يعقوب حاجيه محمد شمساه 89.13 ٭
محمد يوسف صالح عمر املال 69.59 ٭
محمود احمد محمود محمد حسن 88.91 ٭
مشارى مطلق حميدى حجاب املطيرى 78.61 ٭
مشعل ذياب غامن موسى الرومى 75.52 ٭
مصطفى محمد مهدى علي بشير 76.93 ٭
معاذ يوسف محمد احمد عبدالرحمن 76.45 ٭
مهدى محمد على نوذرى 84.36 ٭
مهند مهلى عماش رباح احلربى 76.82 ٭
ناصر بدر ناصر علي حسن اخلضر 90.04 ٭
ناصر بدر ناصر محمد الرميضى 92.62 ٭
ناصر على بالل سعيد العلى 79.55 ٭
ناصر على حسن جاسم املعيلى 80.58 ٭
ناصر مهل عبداهلل منصور الهاجرى 77.46 ٭
نواف بدر محمود مصطفى احمد 77.09 ٭

دعيج السلمان الصباح الثانوية للبنين 
ابراهي���م عبداللطي���ف ابراهي���م عبداللطيف   ٭

اخلضر 63.47
جاسم فالح خلف صنقور الصالح 82.39 ٭
جراح نايف مروي خلف الشمري 77.29 ٭

حس���ن عب���د اهلل عبد احملس���ن محم���د تقي   ٭
90.54

خالد معتق جايز خليوى الديحانى 78.5 ٭
خليف���ه دعيج احمد يوس���ف عل���ي القبندي   ٭

84.13
سعد سعود محمد العتيبي 63.52 ٭
سعد عبداهلل صالح الثويني 83.88 ٭
سيف عبدالعزيز حاجى عبدالهادى 74.26 ٭
ضارى فؤاد احمد محمد حسني 74.49 ٭
طالل محمد راشد سالم الدوسرى 71.91 ٭
عبدالرزاق سعود سعد املسعود 83.07 ٭
عبدالعزيز حسني غلوم دشتى 78.01 ٭
عبدالعزيز شاكر حسني صالح السماك 74.35 ٭

عبدالعزيز عب���داهلل فرحان عبد اهلل املبيلش   ٭
70.55

عبدالعزيز محمد يوسف الكندري 71.41 ٭
عبداهلل إسماعيل عباس الصراف 83.22 ٭
عبداهلل اسماعيل صالح العبيد 60.43 ٭

عبداهلل س���عود عبد العزيز عبدالعزيز احمد   ٭
76.97

عبداهلل عباس محمد كرم 67.49 ٭
عبداهلل فهد جاعد حشاش العتيبى 76 ٭
عبداهلل فيصل سعيد مبارك الهاجرى 83.6 ٭
علي محمد دغيم حمد العدوانى 87 ٭
فارس ابراهيم محمد احمد حسن 91.5 ٭
فهد على حسني على بن زيد 63.35 ٭
فهد على فهد حفيظ عماره 76.5 ٭

فه����د إبراهيم خنيف���ر القعي�ط الرش�����يدى   ٭
88.32

فيص���ل عبداهلل اس���ماعيل عبداهلل جاس���م   ٭
80.41

فيصل مبارك عبد اهلل حمد الهاشمى 82.38 ٭
مب���ارك بدر مب���ارك عبداللطي���ف العصفور   ٭

73.43
محمد جاسم على يوسف املرهون 76.27 ٭
محمد سعود منيف بن جدعان منيف 77.15 ٭
محمد وحيد محمد أحمد 71.65 ٭
مشعل سالم صالح جفران مجبل 64.43 ٭
منصور احمد ابراهيم مفرج املفرج 71.11 ٭
ناصر عبداهلل مطلق عبداهلل العتيبى 74.25 ٭
جنم عبداهلل عبود العتيبي 75.97 ٭
يوسف خالد يوسف صالح بوغيث 65.02 ٭

يوس���ف ش���ريف س���يد محمد حميد يوسف   ٭
66.92

يوس���ف عب���د اهلل احم���د عبد اهلل الش���طى   ٭
75.65

الش���مرى  يوس���ف مجزع حم���دان هجهوج   ٭
70.76

صباح السالم الثانوية للبنات 
أريج فهيد سالم قطام العجمي 87.63 ٭
أسرار نادر عبيد هالل العتيبى 89.97 ٭
اسيل فهد محمد هادي العجمي 91.46 ٭
اشواق محمد سعيد نوار العتيبي 72.83 ٭
افراح حمود سعود مبرج العازمي 88.33 ٭
افنان خالد حسن محمد الكندرى 73.26 ٭
العنود فالح مشعل محمد العجمى 89.81 ٭
امانى عايض ناصر تركى العازمى 93.27 ٭
امانى هندى مبخوت منشه العجمى 85.66 ٭
انوار عيد مرزوق تركى العازمى 89.08 ٭
انوار ملفي مفلح بنيان الرشيدي 73.11 ٭
انوار نافع سودان يحي الرشيدى 76.86 ٭
اميان دخيل مانع عيد العتيبي 94.99 ٭
بتول خالد أحمد حمود سليمان 95.28 ٭
بتول عجيل تركى قطامى اخلالدى 77.51 ٭
بتول يوسف صفر محمد عباس 90.3 ٭
بدور فالح عبداهلل على حجيالن 82.81 ٭
بشائر فهم عيد سعود الركيباني 97.44 ٭
بشاير طالل جاسم محمد السند 88.12 ٭
جوزاء نافل سعد مبارك السبيعي 74.96 ٭

حنني حامد عبداهلل الصال���ح احمد احلمادي   ٭
79.67

حوراء عبد اجلليل محمد حسن عبدال 84.25 ٭
ح���وراء محمد س���لمان عبد النب���ي العريعر   ٭

80.34
خلود أحمد عبداهلل مرشود العازمي 90.68 ٭
دانة عيد سلمان طحيش العازمي 86.56 ٭
دعاء امير علي محمد علي 68.76 ٭
دالل بدر سعود غنام العتيبي 90.35 ٭
روان محمد عبد احلميد علي درويش 83.69 ٭
رمي شداد دغيم قنيفذ الهاجري 78.12 ٭
زهره يونس مرهون يوسف املرهون 91.39 ٭
سارة فالح متروك بليق العازمي 74.91 ٭
ساره إبراهيم محمد خميس خلف 81.56 ٭
ساره حمد عبد اهلل خالد الديحاني 95.26 ٭
ساره خالد ضيف اللة ابريك العتيبى 87.65 ٭
ساره عبداهلل خالد حمود املطيرى 92.08 ٭

ساره مشعل خلف خالد املسفر 71.2 ٭
سكينة محمد حمزة عباس عبداهلل 83.08 ٭
سلمى محمد فراج بداح السبيعي 80.93 ٭
شهد جفني سعد طنيان الهاجري 79.67 ٭
شهد سعد كميل مانع الفضلي 77.26 ٭
شوق فهد ابراهيم على الغريب 85.64 ٭

ش���يخه نبيل خال���د عبدال���رزاق عبداجلبار   ٭
87.82

صبيحه محمد سالم خالد 77.33 ٭
عائشه ماجد ناصر خلف الناصر 94.25 ٭
عائشه محمد متعب جاعد الرشيدي 76.9 ٭
عبير سعدون حماد عبيد العتيبى 89.03 ٭
غاليه سلمان موسى سلمان الداوود 70.2 ٭
غزوه ماجد ضيف اهلل ابريك العتيبى 86.6 ٭
فاطمة رمضان شكاك الصوان 92.29 ٭
فاطمة مبارك سعيد ودعان العازمي 82.17 ٭

فاطم���ه احمد محم���د خليفه محمد الراش���د   ٭
85.78

فاطمه ناجى عفار مطلق العتيبى 94.46 ٭
فجر محمد حماد عيد محمد 91.06 ٭
فجر موسى سعدون موسى 68.78 ٭
فرح محمد عبد الرحمن محمد البراك 86.04 ٭
في الفي فهيد فرج الرشيدي 83.35 ٭
في محمد عايض مشلح السبيعي 93.07 ٭
لطيفة محمد ناصر سعد العبيد 93.93 ٭

العجمي  مرمي حم���د عبدالرحم���ن عب���داهلل   ٭
70.32

مرمي عبدالعزيز غريب غلوم شهاب 95.32 ٭
مالك عقاب حماد عبيد مزع���ل بداح العتيبى   ٭

80.75
منال رجا قبالن رجا العازمى 85.52 ٭
منى بادي صنيتان مصاول العتيبي 80.26 ٭
منى عواد صالح حشاش العازمي 92.31 ٭
مها حسني علي حمد الغريب 78.68 ٭
ناديا على فايز محمد السبيعي 62.16 ٭
نادية عقيل سلمان سكيران العازمى 81.95 ٭
نور على راشد على قطفه 81.69 ٭
نوره عامر محمد هادى العجمى 83.83 ٭
نوف خالد مهدى براك هادى 77.87 ٭

نوف عبداهلل حجى ابراهيم عبد اهلل احلمادي   ٭
81.45

نوف فالح عبداهلل فهد البريكي 86.4 ٭
هاجر محمد حسني عبداهلل العجمي 86.5 ٭
هديل سالم عبداهلل يوسف القالف 93.6 ٭
هناء محمد الهيلم جحيش العازمي 82.47 ٭

وف���اء إس���ماعيل معتوق خميس العباس���ي   ٭
76.49

صباح السالم الثانوية للبنين 
أحمد بدر عفاس ساير العتيبي 80.99 ٭
أحمد صالح دخيل دعيج خلف 87.99 ٭

أحمد يوس���ف خال���د عبد العزي���ز اجلناعي   ٭
87.42

جابر بالل مبارك مطلق الهاجري 74.1 ٭
حسني حميد علي حسني البلوشي 93.44 ٭
حمد أحمد جاسم أحمد الباللي 91.23 ٭

حم���د عبد احلمي���د محمد صالح مال حس���ن   ٭
الناصر 63.9

حمد فؤاد إبراهيم حمد الزويد 69.89 ٭
خالد عب���د الرحمن يوس���ف أحمد الس���يف   ٭

60.87
خالد علي حسن فرهود مانع العجمي 86.67 ٭
سالم محمد سالم عبد اهلل الهاجري 79.61 ٭
سعد ناصر صنت مقلي املطيري 79.64 ٭

س���لطان أدي والي جبري���ل اديكنولي عزيز   ٭
67.52

سليمان محمد علي عبد علي القتم 74.36 ٭
صالح بدر صالح سعود احلوال 87.87 ٭
صالح سعود مساعد سعود الدهام 80.31 ٭
عالي سالم عالي علي املري 84.95 ٭

عبد الرحمن بندر عبد الهادي عبد اهلل الزيادي   ٭
87.47

عبد الرحمن عبد اهلل محمد عبد اهلل الكندري   ٭
90.85

عبد العزي���ز عبد الهادي جعفر مهدي الصفار   ٭
62.66

عبد العزيز فيصل إس���ماعيل محمد الكندري   ٭
81.36

عبد العزيز مسعود ناصر علي املري 88.02 ٭
عبد اهلل حسن خالد ثامر العتيبي 87.4 ٭

عبد اهلل حس���ني رويش���د عش���وي العنزي   ٭
74.92

عبد احملس���ن حس���ن محمد عب���د اهلل الباذر   ٭
75.92

عبد الهادي حمد منصور حمد اوتيد العجمي   ٭
75.25

علي عدنان عيد حمد السعد 68.15 ٭
علي مختار محمد أحمد مراد 65.63 ٭
عيسى صالح يوسف صالح بوغيث 78.23 ٭
فهد أحمد محمد أحمد احلميدي 73.98 ٭
فهد سعد فهد سعد السهلي 79.73 ٭
فهد عبد العزيز حمد محمد العنزي 88.74 ٭
فهد محمد حسن أحمد الغيث 88.61 ٭

فيصل سعد عبد العزيز ثامر منصور العتيبي   ٭
63.26

مبارك علي محمد سيف الهاجري 91.3 ٭
مبارك مس���فر عبد الرحمن احلميدي العتيبي   ٭

72.85
محمد حمد زيدان نايف العنزي 84.89 ٭
محمد عبد اهلل مرذب ثامر العتيبي 72.3 ٭
محمد عبيد فالح صالح اجلويسري 70.35 ٭

محمد عودة فارس جار اهلل السبيعي العنزي   ٭
69.16

محمد مسعود شبيب فالح العجمي 95.32 ٭
محمد مكي يوسف عبد اهلل القالف 79.45 ٭

مهدي عب���د الغفار عبد الصم���د تقي الصفار   ٭
65.58

نادر راشد نادر محمد العجمي 64.07 ٭
ناصر فارس سالم فارس العجمي 70.28 ٭
ناصر مطلق عبد اهلل مطلق الطواري 76.74 ٭
نايف شريد دليميك طلق العازمي 82.3 ٭
نايف مبارك سلمان طحيش العازمي 71.99 ٭
يوسف حسني غلوم حسن صفر 62.67 ٭
يوسف مرزوق فهاد جدعان العازمي 75.24 ٭

طليطله الثانوية للبنات 
آالء خالد اسماعيل ابراهيم األنصاري 90.39 ٭
آمنه اسماعيل هاشم علي الكندري 79.1 ٭

أبرار عبدالعزيز محمد عبداحملس���ن الرويشد   ٭
96.51

أبرار علي بجران علي العواد 80.8 ٭
أسرار ساير مجبل عبيد املطيري 71.05 ٭
أمينة محمد أحمد حسن الكندري 87.78 ٭
أناف حمود عواد سمني الفضلي 81.25 ٭
أنفال عوض عبداهلل الطواري العازمي 81.97 ٭

اس���تبرق عبدالرس���ول على ابراهيم سلمان   ٭
اخلليفى 87.41

اسراء عباس حسني ناصر االبراهيم 75.67 ٭
اميان سعود مرزوق ضاوي السميرى 63.61 ٭

بدري���ه محمد عبداحملس���ن محم���د الرقيعي   ٭
78.81

بشاير سعد جاسم محمد عيسي 74.17 ٭
بشاير مساعد مخلد سعود املطيري 95.69 ٭
حنان محمد يوسف عبدالرحمن املال 84.61 ٭

ح���وراء عبدالرضا عبداهلل س���ليمان احلرز   ٭
96.7

حوراء عصام طاهر عبداهلل بوحمد 91.55 ٭
حوراء مهدى أسد عبد اهلل على رضا أشكناني   ٭

72.59
خلود سالم عمر محسن العازمى 84.81 ٭
دانة أحمد حسن عبداهلل ابراهيم 83.28 ٭
دالل سامي راضي ياسر محمد 69.55 ٭
دالل محمد على خليل األسود 95 ٭
رجاء خليل إبراهيم الزايد 74.74 ٭
رشا حمد ماضى محمد الهاجرى 84.2 ٭
روان عدنان حسني علي عبداهلل 86.04 ٭
ريانه سالم ناصر حماد الشامرى 83.04 ٭
رمي صالح علي حسني اخلالدي 86.3 ٭
رمي طلق محمد طلق العازمى 91.89 ٭
زينب علي حسني عباس العبداهلل 70.19 ٭
زينب محمود مصطفى مندني محمد 71.15 ٭
زينب ناصر حسني على سبتى 93.16 ٭
زينب ناصر حميد محمد كمال 94.29 ٭

س���ارة س���عود عبدالكرمي ابراهي���م احملارب   ٭
69.78

سارة ناصر أحمد محمد الردهان 81.61 ٭
شهد طالل عيسى احمد املطوع 68.81 ٭
شهد فهد خليف محمد العتيبي 83.09 ٭
شيماء نواف صرد زحام العنزى 83.78 ٭
عائشة محمد راشد صالح اجليماز 90 ٭

عائشه عبدالعزيز حس���ني عبد اهلل الكندري   ٭
72.13

عذارى فيصل عيسى علي املراقى 89.73 ٭
عزيزه منصور احمد محمد القطان 79.56 ٭

غدي���ر احلميدي غوي���زي العوي���د املطيري   ٭
93.92

غدير مثيري عايد الدرزي العازمي 87.48 ٭
فاطم���ة عبدالعزيز س���عود ب���الل العبداهلل   ٭

78.78
فاطمة فالح صالح محمد السني 84.64 ٭
فاطمة محمد على محمد املستكى 78.81 ٭
فاطمة ناصر علي حسني عباس 87.61 ٭
فجر حبيب سراب محمد امير 70.92 ٭
فجر فايز صقر عوض العتيبي 75.11 ٭
كوثر حسني عبدالرضا غلوم علي 85.49 ٭
كوثر محمد على حسن الباذر 77.91 ٭
لولوة داود إبراهيم محمد احمليش 79.23 ٭
مرمي بدر بارون عبداهلل عبدالرحيم 74.56 ٭
مرمي صالح فهد صالح الفهيد 75.31 ٭
مرمي عادل عباس عبدالنبي املويل 88.87 ٭
مرمي مشهور ناصر سرور الناصر 65.22 ٭

مرمي هادي س���يد محمد س���يد عبدالرس���ول   ٭
بهبهاني 76.94

منيرة بدر ناصر يوس���ف ش���اهني الطراروة   ٭
82.05

مها أحمد حسني احمد احلداد 79.93 ٭
مها عايض عايد سعيد الرشيدى 69.81 ٭
مها فهيد سعد فهيد السبيعي 82.52 ٭
مي فالح سعود سعد امليموني 71.66 ٭
نورة عبدالعزيز مهدي دليم العجمي 84.92 ٭
نوره محمد مبارك خميس العجمي 91.51 ٭
نوره مزيد سالم الفي الشمالي 81.29 ٭
نوى سالم عبداهلل محمد احلضرم 90.96 ٭
هاجر حسن بطي محسن العتيبي 94.76 ٭
هاجر نواف عبدالرزاق حسني احلالبيج 71.9 ٭
هنادي عبدالهادي حمد زايد العجمي 76.58 ٭
هيا عايض عايد سعيد الرشيدى 81.26 ٭
ياسمني راشد على محمد اجلبعه 78.62 ٭

عبداهلل المبارك الصباح الثانوية للبنين 
أحمد مبارك أحمد سالم املسباح 66.25 ٭

أحمد محمد عبداهلل ليل مطلق مبارك العتيبي   ٭
88.42

ابراهيم احمد حمد حسني الشطى 90.89 ٭
ابراهي���م محمد اس���ماعيل ابراهي���م الصراف   ٭

76.06
احمد عادل احمد محمد علي 67.66 ٭
احمد على عبداهلل حسني الصيرفى 70.22 ٭
اسماعيل عبداهلل تقي عبد اهلل هاشم 92.43 ٭
ثامر محمد بطيحان ردعان صقر 63.77 ٭
جراح حمود سعود حمد السبيعى 69.7 ٭
حامد خالد عبادى عبداملجيد اجلدى 66.22 ٭
حبيب حسن عون حسن املطوع 70.22 ٭
حسني حسن ابراهيم حسن حاجيه 71.01 ٭
حسني على حسني عبداهلل القطان 80.58 ٭
خالد عبدالرحمن علي زيد الضويلع 73.69 ٭
خالد مانع ناصر سعد العجمى 78.47 ٭
رجا عيد رجا فهد الفراع العازمى 63.5 ٭
سالم محمد فهد هايف العجمى 89.54 ٭
سعد عبداخلالق حسني دشتي 65.09 ٭
سعود عبداهلل عبدالهادي شداد 94.33 ٭
سعيد حسن علي مسرع العجمي 66.72 ٭
سلطان محمد جمعان عبيد احلضينه 88.56 ٭

س���ليمان جنيب محمد عب���داهلل عبدالوهاب   ٭
81.9

شمالن بدر محمد عبداللطيف الفرح 86.13 ٭
شوكت علي محمد علي 94.09 ٭
صالح عبدالرضا على عبداهلل عزيز 78.44 ٭

عبدالرحم���ن حمد رج���ب عب���داهلل العنزى   ٭
73.48

عبدالرحمن سعيد عبداالله وارسمة 65.79 ٭
عبدالرحمن س���لطان فارس فاروس احلطاب   ٭

74.32
عبدالرحمن عبداهلل س���الم مب���ارك العازمى   ٭

82.3
عبدالرحمن محمد هداد سمني الفضلي 65.51 ٭

عبدالرحمن نعيس رويش���د دليم الرش���يدى   ٭
69.64

عبدالرحم���ن هاش���م عبداهلل محم���ود محمد   ٭
غالم 84.23

عبدالعزيز حس���ن عيسى عبدالعزيز مال اهلل   ٭
60.03

عبدالعزيز حمد رجب عبداهلل العنزي 69.21 ٭
عبدالعزي���ز عب���داهلل خليل ابراهي���م الفرج   ٭

90.62
عبدالعزيز عيس���ى س���يدعلي س���يد حسني   ٭

احلسينى 84.73
عبداهلل جمال هاشل سعود الهويشل 81.19 ٭
عبداهلل داود على يوسف مراد 80.74 ٭

املنيع  عبداهلل س���امي س���عود عبدالعزي���ز   ٭
74.44

عبداهلل محمود غلوم محمد البلوشي 71.95 ٭
عبداهلل مناحي عواد عويد هضيبان 91.27 ٭

عبداهلل جن���م عب���داهلل عاش���ور املصيليخ   ٭
87.07

عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب حسن القطان   ٭
86.19

عساف فهد عساف ملوح املطيري 65.48 ٭
على بدر حسن احمد الياس 68.41 ٭
على بدر حمزة عباس اجلدى 60.76 ٭
على جاسم عيدى حسن عيدى 95.06 ٭
على قحطان زايد دواس العجمى 61.35 ٭

على محمود مصطفى على حس���ني البلوشى   ٭
71.96

علي س���لمان علي ياس���ني محمد على احلداد   ٭
89.29

علي سيد علي محمد حسن 81.52 ٭
علي صالح علي صالح املري 82.6 ٭
عمر ناصر محمد مبارك اخلالدى 70.16 ٭
فراس حسن على مسرع العجمى 65.97 ٭
فرج طالل فرج حمد العجمي 75.62 ٭
فهد بدر سليمان خليوي الديحاني 72.09 ٭
فهد راشد عايض عبداهلل الهاجرى 69.23 ٭

فه���د عب���داهلل عبداللطيف عبداهلل الش���طي   ٭
88.67

فواز عبداهلل حمد ضيدان الشمرى 85.17 ٭
مبارك علي حمد مفرج العجمى 81.76 ٭
محمد ارديني احلميدي جزاع العتيبي 85.8 ٭
محمد سامي محمد عبداهلل القالف 82.99 ٭
محمد عامر محمد احمد بوحمد 72.42 ٭
محمد عبدالرحمن علي ابراهيم البشر 65.38 ٭
محمد عبداللطيف زايد راشد املكيمى 62.74 ٭
محمد عبداهلل عايض محمد خزمي 68.89 ٭
محمد عبدالهادى محمد سالم العجمى 90.99 ٭
محمد علي ردن على اخلالدى 60.98 ٭
محمد فاضل اكبر قمبر الرى 95.11 ٭
محمد فاضل محمد جمشير على 62.87 ٭
محمد فيصل سفاح كايد مانع 80.9 ٭
محمد مانع حمود رميح هويشل 64.39 ٭
محمد يوسف على عبداهلل على دشتى 75.94 ٭
مساعد بدر حسني على حسني 72.39 ٭
مصطفى محمد عباس حمزة أبراهيم 66.91 ٭
ناشى محمد ناشى محمد القحطانى 69.86 ٭
ناصر خالد جاسم محمد الصانع 79.86 ٭
ناصر سمير ناصر يوسف الفريح 63.58 ٭

يوس���ف محمد صالح ابراهيم محمد السعيد   ٭
67.22

فارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات 
أسرار محمد احمد علي الفيلكاوي 74.59 ٭
أنفال حسني محمد سعود بو عباس 76.45 ٭
ابرار عدنان محمد غلوم حسني 89.58 ٭

اب���رار محمد حس���ن محمد حس���ن الدوخي   ٭
80.67

اسماء ابراهيم غالب سالم اللوغانى 76.04 ٭
اسيا فاضل مهدى فاضل املوسوى 76.38 ٭
االء جواد حبيب محمد عبداهلل 89.67 ٭
االء على حسني على صفر 92.34 ٭
البتول جاسم ياسني احمد عباس 93.94 ٭
امنة حسن محمد حسني طالب 96.8 ٭

امنه احمد عبداهلل غلوم حسني عفيفى 85.76 ٭
امنه على راشد جابر 73.71 ٭

امن���ه مختار عبدالرحمن جاس���م احمد حيدر   ٭
87.34

امينه ابراهيم غلوم ش���اه حس���ني غلوم شاه   ٭
73.95

امينه عمر خالد محمد العنزى 79.61 ٭
امينه فيصل مسلط محسن العتيبى 83.2 ٭

انفال س���عود عب���د العزيز احمد اليوس���ف   ٭
64.92

اميان محمد محمد طلعت محمد رضا 92.39 ٭
بسايل حسني على حسن بوناشى 85.81 ٭

حصه س���لطان عبدالرزاق عنب���ر العصفور   ٭
78.55

حصه عبداهلل راشد عبداهلل الطرموم 78.47 ٭
حنان راشد محمد راشد احلربى 80.9 ٭
حنان ملحان محسن عايض املطيرى 79.62 ٭
حوراء عباس عبدالرسول احلسن 71.78 ٭
حوراء عبدالرضا حبيب محمد كمال 90.53 ٭

دانة محم���د خلف عب���داهلل خلف البيش���ى   ٭
77.97

دالل عبدالعزيز خضر خليفه اخلضر 88.44 ٭
دالل فالح محمد فالح الدوسرى 71.87 ٭
دالل يوسف محمد حسني خريبط 81.28 ٭
روان محمد على محمد احمد 87.93 ٭
رمي طارق عبد الرضا عبد اهلل 92.75 ٭
رمي مانع عبداهلل مانع العجمى 93.22 ٭
رمي وليد خالد على الرجيبه 75.38 ٭
زهراء قاسم حسن ياسني حاجيه 90.99 ٭
زهراء مجيد حسني احمد ارتى 80.66 ٭
زهراء محمود حمزه محمد حيدر 94.21 ٭
زهرة عبداهلل حسني عون املطوع 90.47 ٭
زينب جاسم محمد احمد الصقر 86.14 ٭
زينب جاسم محمد حجى اجلدى 84.4 ٭
زينب حبيب علي محمد كرميى 88.52 ٭
زينب محمد حسني حسن دشتى 66.63 ٭
زينب محمد على عبداهلل حجى حسني 92.02 ٭
ساره جاسم على محمد شريف 87.78 ٭
ساره حسني مبارك حسني العجمى 70.31 ٭
ساره سالم علي حسني حيدر 71.13 ٭
ساره طارق محمد خليفه الطراروه 90.68 ٭
ساره عجيل حمود عجيل العجيل 93.77 ٭
ساره فالح محمد براك الشمالى 87.89 ٭
ساره محمود على املراغى 87.93 ٭

س���اره ناصر عبداهلل عبدالنبى عبداحلس���ني   ٭
84.64

سجوي فراج خرصان مناحي العجمي 77.99 ٭
سجى مصطفى على عباس غلوم 68.35 ٭
سلمى يوسف محمد عبداحلفيظ 95.3 ٭
سنابل محمد بدر عبداهلل البدر 80.9 ٭

س���ندس زاهد سيد احمد زاهد احمد املوسوى   ٭
95.23

ش���ذا عبدالوه���اب غامن ابراهي���م جبر الغامن   ٭
75.19

شروق فيصل احمد صالح العبيدى 75.03 ٭
شوقه حسن حسني مريع العبسى 77.5 ٭
ضحى مصطفى على عباس غلوم 82.29 ٭
طيبه عادل عبدالوهاب عيسى الشرف 91.93 ٭

عائش���ه داوود س���ليمان عب���د اهلل الصالح   ٭
93.14

عذارى محمد حسن عبد اهلل محمد عبد الرحمن   ٭
العلي 80.51

علياء حسن طاهر مهدى الدحيلب 72.36 ٭
علياء عيسى عبداخلضر على حسن 69.68 ٭
عهد عبدالرسول حسني تقى ششترى 67.53 ٭
عهد فهد محسن هندى العنزى 83.71 ٭
غاده احمد عبد القادر عبد الكرمي 93.65 ٭
غاليه سعد مطلق سعد السبيعى 74.73 ٭
فاطمه جاسم حسني على املهنا 96.02 ٭
فاطمه حميد حسني احمد مندنى 80.82 ٭
فاطمه فاضل عباس على محمد 88.91 ٭

فاطم���ه مرزوق عب���داهلل املعب���اد القحطانى   ٭
93.99

فجر عبداحلميد باقر رحمه زمان 88.28 ٭
فجر علي قطيم عفار العتيبى 72.46 ٭

فرح عبدالرحمن اس���ماعيل محم���د رمضان   ٭
95.36

كوثر مهدى سيد على سيد مسلم سيد مصطفى   ٭
94.49

لولوه عبدالرحمن عبدالعزيز سليمان القوسى   ٭
84.88

مرام احم���د عبدالرحم���ن احمد الش���رقاوى   ٭
95.55

مرزوقه حمود صالح سرحان العازمى 66.19 ٭
مرمي بسام غامن صالح الغوينم 80.22 ٭
مرمي جاسم محمد على الفارسى 89 ٭
مرمي حسن احمد على محمد 84.73 ٭
مرمي عبداهلل عيسى حسني سناسيرى 85.4 ٭
مرمي فالح حمود دهام العازمى 87.43 ٭
مرمي محمد على احمد حسني 81.11 ٭

منيره محم���د منصور حمد اوتي���د العجمى   ٭
82.17

موضى حس���ني عبدالعزيز العل���ى االبراهيم   ٭
76.5

ميثاق صالح رشود فايد الشمرى 93.59 ٭
نرجس يونس سليمان احمد احلواج 95.45 ٭
نور احمد خميس الرملى 73.48 ٭
نور خالد محمد حسني محمد 66.35 ٭
نوره بدر احمد محمد اجلاركى 71.13 ٭
نوره هالل شبيب صيفى املطيرى 77.13 ٭

نوري���ه عبداهلل س���ليمان محس���ن العجمى   ٭
77.82

نوف بدر عبداهلل عيسى اخلياط 77.75 ٭
هبه جاسم محمد مهنا محمد 95.86 ٭
هبه سلطان محمد سالم املسباح 82.23 ٭
هدايه خالد شبيب حمد اخلالدى 85.43 ٭
والء خالد راشد عبد اهلل الغنام 80.52 ٭

فاطمة الهاشمية الثانوية للبنات 
ابرار مسفر محمد شليويح العجمى 69.5 ٭
اسراء على حسني محمد فهد بن حسني 79.21 ٭
افراح عباس قاسم عبدالرحيم صالح 79.2 ٭
افنان على عبيد على الشمرى 82.83 ٭
االء صالح سعود احمد اجلرى 93.03 ٭
االء محمود اسد عبدالباقى اسداهلل 73.84 ٭
امل عبداهلل شاكر محمد احلميدان 88.12 ٭

امينة عبدالرحيم عبدالرسول عبداهلل بوعباس   ٭
64.69

انوار بدر عبدالرحمن محمد سلمان 82.24 ٭
ايات عبدالعزيز محمد احمد الفهد 78.89 ٭
اميان محمد جاسم مطر العنزي 75.11 ٭

بدرية محمود علي ابوالقاس���م عبدالرس���ول   ٭
80.46

حترير محمد شباب بجاد املطيرى 73.2 ٭
تس���نيم عبداهلل محم���د عب���داهلل اجلاركى   ٭

72.24
جمانه جاسم محمد على حسني 76.27 ٭
حبيبه مسفر سعود حسني العجمى 61.77 ٭
حنان فاضل عبداهلل احمد احليى 72.76 ٭
حنني احمد عبداحلسني محمد صفر 93.58 ٭
خلود خالد سليمان على املسيليم 93.52 ٭
خلود سالم هالل حمود الشمرى 77.47 ٭
دانه احمد حسن محمد الكندرى 83.62 ٭
دانه احمد غامن مفرح الدخيل 73.74 ٭
دانه عماد خليل ابراهيم القالف 88.63 ٭

روان ط���راد كمع���ان عبد احملس���ن املطيرى   ٭
76.04

زهراء رضا احمد محمود بوحمد 83.84 ٭
زهراء عادل عبدالرسول حجى شهاب 80.34 ٭
زهراء محمود احمد جوهر بارون 83.19 ٭
زينب عباس جعفر عبداهلل احلداد 95.42 ٭
زينب عبدالعزيز فيصل نصار بالم 80.32 ٭

زينب محمد حس���ن السيدهاش���م الهاش���مي   ٭
78.38

ساره احمد عبداهلل محمد الشدوخى 89.3 ٭
ساره سعود فهد حمد العجمى 94.36 ٭

ساره عبدالعزيز عبد الرحمن عبدالعزيز محمد   ٭
اجلاسر 91.68

ساره على سعد على املسعود 88.02 ٭
سندس على عباس عبداهلل حسني 93.03 ٭
شهد طارق عبداهلل حسني محمد على 87.07 ٭
شوق عدنان عيسى عبداهلل البلوشى 86.95 ٭
شوق محمد عبدالكرمي محمد السالم 70.56 ٭
شيخه حمد فرج فهيد العجمى 95.03 ٭
شيخه عبداهلل احمد ابراهيم على 75.38 ٭
شيماء يوسف احمد عبدالقادر احملمد 94.68 ٭

عواطف تركى سعد ثناء العتيبى 85.11 ٭
غدير على عباس ابراهيم اجلدى 78.99 ٭
فاطمة عباس جعفر عبداهلل احلداد 93.92 ٭
فاطمه جاسم احمد محمد الكندري 83.28 ٭
فاطمه سعود على سالم املرجتى 88.92 ٭
فاطمه عابدين حسن عابدين حسن 76.41 ٭
فاطمه عادل موسى على احلداد 96.35 ٭

فاطم���ه عبدالرحمن امني عب���داهلل العوضى   ٭
87.96

فاطم���ه عبدالعزي���ز باقر عبداهلل املوس���وى   ٭
77.92

فاطمه فهد محمد فهد العبداهلل 81.26 ٭
فاطمه يوسف عبداهلل حسني على 81.31 ٭
مرمي جاسم حسن على احلربى 75.94 ٭

م���رمي عبدالرزاق على عبداهلل ش���مس الدين   ٭
89.68

مرمي مهدى صالح احمد الشخص 88.37 ٭
مشاعل فيصل منسى فرحان سالمه 73.34 ٭

منيره س���ليمان عبدال���رزاق عم���ر مال على   ٭
93.76

منيره يعقوب يوسف رجب اسماعيل الشطى   ٭
81.14

مها حمد حمود سعود العبهول 88.54 ٭
مها نايف حليس هجاج سلطان 89.37 ٭

ناديه س���لمان محمد على س���لمان االش���وك   ٭
67.57

جنالء غريب محمد سحيم العجمى 76.38 ٭
جنمه على حسني حجى فيروز 63.9 ٭
نور سليمان درويش غلوم محمد 78.1 ٭
نور مطلق سعود مطلق املطيرى 93.75 ٭
نورا خليفه حمود رميح هويشل 80.45 ٭
نوره صادق جعفر ابل عبدالرحيم 89.39 ٭

الربيعان  نوره عبداهلل س���عد عبدالرحم���ن   ٭
75.13

نوره فهد محمد هادى الراجحى 73.84 ٭
ن���وره مب���ارك فالح غنيم قويض���ى العازمى   ٭

86.7
هاجر عادل احمد حسن بن يوسف 83.55 ٭
هند خالد ابراهيم اسماعيل دنبوه 95.31 ٭
وفاء شدهان شالل رحيل العنزى 78.34 ٭

ليلى الغفارية الثانوية للبنات 
ابتسام علي سردار علي فريدون 86.26 ٭

ابرار س���يد أحمد ابراهيم سيد محسن القالف   ٭
87.14

ابرار عبدالعزيز حيدر الطالب 97.23 ٭
اروي احمد علي محمود مال الكندري 94.74 ٭
اسماء مانع سالم مانع العجمى 68.81 ٭
اشراق حسن عباس شمران 72.88 ٭
اصايل سلمان عبداهلل عيسي العطار 88.83 ٭
اطالل فالح محمد مطلق الصانع 94.9 ٭
افنان على عبداهلل صفر محمد 95.01 ٭
االء وحيد على يوسف الصباغ 86.69 ٭
العنود طرقى على وقيان احلربى 78.97 ٭
اماني رشيدان سعد رشيدان املطيري 97.08 ٭
امجاد الحق محمد فاهد العتيبى 87.64 ٭

امنه على حسن محمد شريف محمد الكندري   ٭
91.88

انفال احمد حسن خليفه الشطي 69.25 ٭
انفال طالل عبد اهلل عايض املليحان 84.98 ٭

اي���الف فاضل يوس���ف عبدالرض���ا بو رضا   ٭
95.25

اميان انور أحمد عبداهلل شير 77.74 ٭
بتول حسن احمد حسني دشتي 67.73 ٭
بدور جواد عبداحلسن عبدالسيد املعال 85.81 ٭
بدور فهد جديع سعود العجمي 68.8 ٭
بدور منقذ عثمان عبدالرحمن الفريح 86.65 ٭
بشاير محمد سعود خالد العنزي 72.25 ٭
حصه احمد علي حسن الكندري 76.2 ٭
حصه سامى عبدالعزيز شرف الشرف 66.74 ٭
حنان مرزوق ارويدان فهد اجلماح 89.01 ٭
حوراء عبداهلل حميد علي بوصفر 92.37 ٭
خلود مشاري نايف محمد نهار 91.75 ٭
دانه عادل مبارك عبيد الونده 88.65 ٭
دالل يوسف غلوم محمد حاجيه 93.52 ٭
رقيه رضا ماشاء اهلل رضا حسني 86.67 ٭
زينب امير ياسني مال محمد العلي 86.67 ٭
زينب حسني علي عباس املتروك 88.39 ٭
زينب عبدالرضا جاسم غلوم حسني 97.31 ٭
زينب محمد عبداهلل محمد صالح 88.64 ٭
زينب مصطفى سلمان حسن القالف 94.9 ٭
ساره حمد معيض طلق النفيعي 71.39 ٭
ساره خالد سالم هاشم سالم 84.93 ٭
ساره عبداهلل سلمان عنبر التركي 85.12 ٭
ساره عيد عواد عيد الغريب 87.77 ٭
ساره فرج عطيه فرج احلربي 85.48 ٭
ساره فيصل عبدالرزاق يوسف حسن 87.79 ٭
ساره مانع محمد ناصر العجمي 77.68 ٭
سلمى مفيد خالد عيد احمد عيد 91.51 ٭
شجون خليفه محمد صالح جمعه 68.63 ٭
شيماء خالد منصور يعقوب سلطان 88.93 ٭
ضحى احمد محمد عبداهلل العلي 75.67 ٭
عائشه سلمان مبارك يوسف املازر 90.88 ٭
عائشه فليح عواض راشد املطيري 90.67 ٭
عايشه ساكن سليم صالح العنزى 69.89 ٭
غدي�ر صاحب محم�د حسني 95.89 ٭
فاطمه احمد حسني خلف الرامزي 91.86 ٭
فاطمه الزهراء عباس علي باقر 76.36 ٭

فاطمه عادل عبدالعزيز عبداهلل الربيع الفرط   ٭
88.97

فاطم���ه عب���د العزيز صالح راش���د بو ردحه   ٭
88.95

فاطمه عبدالعزيز حسن علي الصايغ 69.23 ٭
فاطم���ه فيصل محم���د عبدالرحم���ن الدحيم   ٭

80.29
فاطمه محم���د عبداللطيف عب���د العزيز مال   ٭

اهلل 96.71
فجر صالح عامر مزيد العامر 91.4 ٭
جلني عبدالعزيز عذبي عبداهلل الداغر 85.31 ٭
لطيفه فيصل فهد رشدان القروي 81.31 ٭

الفيلكاوى  لولوه اسماعيل عبداهلل اسماعيل   ٭
68.21

مرمي اسماعيل عبداهلل محمد القطان 81.98 ٭
مرمي باسل حسني على الدشتي 94.21 ٭

مرمي جعفر سيد قاسم سيد على سيد مصطفي   ٭
80.97

مرمي عبدالرحمن عبدالكرمي س���املني س���رور   ٭
80.45

مرمي عبدالرحمن على يوسف اخلليفى 88.89 ٭
م���رمي على حس���ني غلوم حس���ني الفيلكاوى   ٭

89.48
مشاعل زياد حباب عبد الهادي احلربي 87.7 ٭
مالك محمد سعد منير السهلي 71.18 ٭
ملوك غازى ضيف اهلل غازى العتيبي 81.27 ٭
منال ناصر علي صفر منصور 77.33 ٭
منيره راشد على سعد صالح الفرحان 81.01 ٭
منيره فيصل على فهد احلمدان 89.53 ٭
نور زكريا عبداجلليل عباس الصفار 95.74 ٭
نوره فهد صالح محمد اخلباز 96.43 ٭
نوره يعقوب حبيب يوسف 82.46 ٭
وضحه عبداهلل سالم عبداهلل بوتلف 94.46 ٭

مدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بنات 
احالم شاهر رفاعي الهزاع 65.42 ٭

مركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال 
ابراهيم خليل ابراهيم دنبوه 71 ٭
احمد عبداملانع معجب العجمي 67.21 ٭
احمد علي محمد محمد 79.38 ٭
احمد يوسف احمد سبوبه 66.94 ٭
بدر يوسف يعقوب يوسف السعد 67.4 ٭
جابر علي جابر املري 64.82 ٭
جاسم بدر جاسم سالم بن جاسم 66.77 ٭
حسني محمود احمد دشتي 68.53 ٭
خالد فالح حمود الزعبي 65.46 ٭
راشد جرار محمد العازمي 70.75 ٭
سعود سالم مبارك احلمدان 66.24 ٭
سلمان طالب غلوم حسني 66.75 ٭
صالح فالح فرج العازمي 62.19 ٭
عبدالرحمن نبيل عبدالرحمن بوعركي 63.27 ٭

عب���داهلل عبدالرحمن عبداللطيف الدوس���ري   ٭
75.6

عبداهلل عيد عواد ابوعوينه 67.58 ٭
عبداهلل فهد سالم شريده 69.22 ٭
عبدالهادي دحيم عبدالهادي الهاجري 77.32 ٭

علي عبدالهادي علي العبدالهادي 76.33 ٭
عمر محمد عبداهلل العتيبي 73.27 ٭
فهد فالح عبدالعالي املطيري 64.26 ٭
فيصل علي محمد العسيري 89.11 ٭
ماجد عبدالكرمي طعمه اخلالدي 72.75 ٭
محمد خالد صباح البلوشي 83.08 ٭
محمد خليفة حمد حميان 71.81 ٭
محمد محسن محمد الزعبي 75.98 ٭
ممدوح خميس جاراهلل الشمري 66.13 ٭
ميثم على حسني العبداهلل 71.3 ٭
يوسف عبداهلل يوسف الشالل 72.14 ٭
يوسف متعب عماش العتيبي 81 ٭
يوسف وليد صالح السني 67.02 ٭

مركز خالد سعود الزيد الثانوي رجال 
احمد خالد عثمان الضبيعي 63.92 ٭

احم���د عبد اهلل محمد بن ش���نوف العصفور   ٭
الهاجري 65.92

احمد محمود شاكر ناهض قريشي 84.68 ٭
جاسم عبد اهلل علي محمد جاسم 69.35 ٭
جوهر مزهر خلف حضيري 93.41 ٭
حسن حميد احمد العلي 75.95 ٭
حمد عادل حمد عبد اهلل الناصر 69.21 ٭
حمد مبارك كاظم كايد 63.06 ٭
حمد مريبد درمييح الديحاني 65.56 ٭
خالد احمد علي الدرويش الكندري 69.98 ٭
خالد خلف غازي احلربي 69.5 ٭
خالد عبد العزيز عبد اهلل بوطيبان 65.79 ٭
سعد خلف حمود برغش صالح 66.37 ٭
سعد راشد سعد عبد اهلل العازمي 72.88 ٭
سعد محمد سعد راشد الهويدي 74.23 ٭
صالح راضي محمد احمد العنزي 77.2 ٭
طالل سعود غالي زويد العازمي 69.57 ٭
طالل علي عوض املطيري 65.29 ٭
عبد الرحمن عطية غلوم الباطني 67.16 ٭
عبد اهلل خليل عبد اهلل احمد الكندري 75.11 ٭
عبد اهلل رضا ماشاء اهلل رضا حسني 72.3 ٭
عيسى جمال محمد اخلميس 64.94 ٭
فهد غنام غصني الدوسري 64.59 ٭
محمد بخيت فرج السعيد 67.03 ٭
محمد خليفة عامر العجمي 68.97 ٭
محمد فيصل جودي درويش 86.2 ٭
محمد مشعل محمد عواد العنزي 64.26 ٭
نواف بادي خلف الشمري 66.07 ٭

مركز صباح السالم الثانوي نساء 
افراح فهد سعد السهلي 71.45 ٭
االء عبد العزيز محمد فتح اهلل 85.95 ٭
امل عبداحملسن مخيشم الشمرى 76.77 ٭
انفال حمد عبيد الشمرى 75.33 ٭
انيسة على سالم املسعود 73.41 ٭

امي���ان محم���ود محم���د عب���د اهلل علي رضا   ٭
أشكناني 77.71

اميان ملفي الصليبي امليموني 74.85 ٭
بشائر جاسم محمد منصور 73.08 ٭
بشاير سلمان راشد البطحاني 72.15 ٭
جواهر عبداهلل فالح العازمي 69 ٭
حنان زايد هزاع العازمي 74.07 ٭
حنان فهد عبدالعزيز العازمي 79.55 ٭
حوراء علي اكرم سيد محمد 83.26 ٭
خالده احمد عبد الرسول حسن حيات 85.22 ٭
خديجة موسي عبداهلل العويد 71.72 ٭
دانة نافع عميد مطلق 76.15 ٭
دالل خالد صالح خميس ربيع 69.08 ٭
رجاء محمد عبد الرضا احلداد 75.4 ٭
رحاب احمد سالم الهزاع 73.25 ٭
زهراء السيد مكي ناصر قاروني 73.57 ٭
زينب اسماعبل عبدالرزاق الصيرفي 74.93 ٭
زينب علي حسن محمد 82.71 ٭
زينب مطر حرابة حميد 80.28 ٭
سارة زايد هزاع العازمي 77.92 ٭
سعاد سعد بخيت اليوحة 71.3 ٭
سعدية جابر جالي فهد الشمري 70.34 ٭
شيخة عبدالعزيز عبداهلل شامي احمد 73.01 ٭
عائشة محمد ابراهيم بوحيمد 69.25 ٭
عاتكة بدر نواب البلوشي 77.87 ٭
عهود ناصر حسن الدوسري 79.21 ٭
فاطمة فالح سيف راشد العازمي 83.96 ٭
فاطمة محمد ظافر العجمي 78.25 ٭
فاطمة يوسف علي محمد دشتي 67.32 ٭
مرمي عبداخلالق عبداهلل موسي 72.49 ٭
مرمي قاسم جاسم علي 72.38 ٭
مرمي محمد على الكندرى 70.29 ٭
مرمي ناصر نعير فالح الهاجري 67.16 ٭
معنية خرصان عبداهلل العتيبي 69.34 ٭
منال علي فالح العازمي 79.68 ٭
منال فرحان عبد اهلل فهد العازمي 71.88 ٭

مركز طليطلة الثانوي نساء 
أسماء فهد عبدالرحمن املسيليم 63.22 ٭
إسراء موسى عبد اهلل كاكولي 76.89 ٭
بشائر عيد زعيل املطيري 84.02 ٭
حوراء فتحي محمد القطان 71.21 ٭
دليل عبيد علي العازمي 60.56 ٭
رقية اسماعيل حسني جمعة الياسني 71.41 ٭
سارة سعد عبداهلل الزبيران 65.99 ٭
سمر فرحان سالم الرويعي 70.48 ٭
سنا عبد السادة مال علي بورنصاري 79.8 ٭

شريفه عبد الهادي عبد الرحمن العبد الهادي   ٭
69.48

شيماء محمود أحمد علي حسني 63.48 ٭
فاطمة أكرم سلمان كريدي 76.83 ٭

فاطم���ة عب���د اهلل عبد اجلليل ش���هاب أحمد   ٭
66.68

فخرية حمود محمد الهاجري 68.6 ٭
قمر عادل احمد الشهاب 73.92 ٭
ليلى خالد فالح السيحان 64.94 ٭
معالي محمد حمد العجمي 77.07 ٭
منوه مبارك حميدي عوض 81.86 ٭
منى أحمد خلف العنزي 66.03 ٭
منى منصور صالح الريش 67.73 ٭
منيرة سعد مناع العجمي 83.46 ٭
ناديه عبد الرحمن راشد السليطني 69.93 ٭
نور اكرم سلمان كريدي 73.53 ٭
نور محمد شباب املطيري 65.65 ٭
نوره عبد الرحمن سالم بوتلف 68 ٭

ثانيًا: الدور الثاني - 
علمي

الجابرية الثانوية للبنات
بدور صادق احمد بوحمد  ٭

دانه ناصر عبداهلل الشلني  ٭

امامه بنت بشر الثانوية للبنات
خديجه قاسم جاسم امير  ٭

زهراء ناصر غلوم كرم  ٭
ساره فهد احمد محمد املؤمن  ٭

عائشه عيسى عبدالواحد عيسى  ٭
فاطمه خالد بدر عبدعلي فرحان  ٭

فاطمه فؤاد عبداهلل العطار  ٭
مرمي يعقوب محمد عبد اهلل اخلباز  ٭

هيا عادل أحمد ناصر املنديل  ٭

بيان الثانوية للبنات
زينب حسني عبد الرضا حسن عباس  ٭

شيماء خلف محمد محمد احلرز  ٭
منيره مساعد سليمان زيد الشهاب  ٭
نوريه سعود رجب عبداهلل حسني  ٭

هاجر عبد اللطيف عبد الرضا حسني امليل  ٭

ث. 25 فبراير الثانوية للبنات
جنان حسن عباس غلوم كرم حسن  ٭

رباب غريب غامن ابراهيم اخلياط  ٭
زهراء حسن احمد عبداهلل بوصلحه  ٭

زينب طاهر صالح علي املشموم  ٭
صفيه محمد عيسى عبد الرحيم الصفار  ٭

فاطمه ايوب على حسن اليوسفى  ٭
فاطمه جابر محمد سلطان محمد علي  ٭

نور كمال محمد على املصيليخ  ٭

جابر األحمد الصباح الثانوية للبنين
سيد محمد صادق سيد علي سيد حمزة  ٭

عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل الشطي  ٭
عبد اهلل علي محمد عرب  ٭

خالده بنت األسود الثانوية للبنات
هنوف حمود مداد سمري العازمي  ٭

سلوى الثانوية للبنات
انوار عبداهلل سالم البرجس  ٭
رشا عبداهلل سالم البرجس  ٭

شريفه عدنان محمد البلوشي  ٭
شهد خالد بشير نواب  ٭

لولوه عسكر خالد العسكر  ٭

صالح شهاب الثانوية للبنين
احمد عدنان اسماعيل القالف  ٭

جاسم حسن علي اسماعيل  ٭
جاسم عبداهلل عبدالعزيز الشايع  ٭

حسني على ناصر حسني  ٭
حسني علي عبداللطيف القالف  ٭

حمد عادل جاسم القالف  ٭
حمد عبداهلل حمد السلطان  ٭

سعود ناصر سعود الوقيان  ٭
شمالن عادل فهد الرقم  ٭

صالح عبداهلل صالح العتال  ٭
عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز الصالح  ٭

فيصل عبداملجيد حيدر التميمي  ٭
محمد عدنان عبدامللك عبد امللك  ٭

وليد خالد عبدالصمد عبادي  ٭
يوسف عبداهلل محمد عباس  ٭

صالح الدين الثانوية للبنين
حسن فؤاد حسن تقي  ٭

حسني عبداهلل علي شمساه  ٭
زامل وليد زامل الزامل  ٭

سعود جاسم محمد احلويلي  ٭
علي احمد ابراهيم العبيدلي  ٭
فالح جراح مسير اخلالدي  ٭

مشاري عبدالسالم سالم الزايد  ٭
وليد ذيب مطر العنزي  ٭

يحيى عثمان خالد اليحيى  ٭

عبداهلل العسعوسي الثانوية للبنين
سليمان اسماعيل ابراهيم خورشيد عوض  ٭

فهد حسن عزالدين النهاري  ٭
مساعد احمد عبدالرسول القالف  ٭

وليد خالد محمد علي الصالح  ٭
يونس محمد جمعة محبوب مبارك  ٭

عبداهلل عبداللطيف الرجيب ث للبنين
علي حسن احمد حسن عاشور  ٭

محمد مجيد عوض عبداهلل الشطى  ٭

فاطمة الصرعاوي الثانوية للبنات
انوار حامد عبداهلل محمد الشرف  ٭

خالده يعقوب ابراهيم عبداجلبار ابراهيم  ٭
مى رياض عبداهلل سريع السريع  ٭

فرحان الخالد الثانوية للبنين
سعود خالد عيد العصفور  ٭

عبداهلل انور عيد العصفور  ٭

فلسطين الثانوية للبنين
ابراهيم جعفر عباس عبداللطيف القطان  ٭

احمد انور احمد يوسف البناى  ٭
جاسم خالد صالح عوض القفاص  ٭

حسن عبدالرحيم احمد سليمان العامر  ٭
حسن عبداللطيف محمد حاجيه محمد باقر  ٭

حسني إسماعيل حسني ابراهيم صادق  ٭
صالح جاسم محمد عبداهلل ملك  ٭

عبدالعزيز عباس عبد اهلل محسن القالف  ٭
عبدالعزيز عبداالمير احمد احلداد  ٭

عبدالعزيز عدنان حسني علي شمس  ٭
عبدالعزيز ياسني عوض محمد العوبثاني  ٭

عقيل محمد عبود املنصور  ٭
غامن على حسن احمد على  ٭

مبني عامر محمد ناصر  ٭
محمد فاضل احمد ابراهيم ملك  ٭

محمد مهدى عبدالكرمي عريان العريان  ٭
مشاري راشد خالد ماجد الشاهني  ٭

فهد الدويري الثانوية للبنين
أحمد محسن سعد احلريزى املهرى  ٭

احمد خليل إبراهيم محمد  ٭
احمد معتصم محمود العباسى  ٭

حاج عبداهلل حاج باكثير  ٭
حسن مشعل مبارك حسني  ٭

طالل احمد عبد اهلل احلواج  ٭
عبدالرحمن خالد عذيب الظفيرى  ٭

عبداهلل حسن ناصر عبداهلل  ٭

فهد السالم الثانوية للبنين
س���يد عبدالرضا سيد مرتضى سيد علي سيد   ٭

حمزه
عب���د الرحمن محم���د صالح حن���ون عطية   ٭

الشايع

ماريا القبطية الثانوية للبنات
ألطاف احمد عبداهلل النجار  ٭

شريفة خالد عبدالزراق محمد املويل  ٭
لولوه سعد خلف علي احلربى  ٭

مها بدر عبدالرحمن عبدالرحمن الصفران  ٭
والء ابراهيم سليمان ناصر املشيطي  ٭

مدرسة حولي ثانوي منازل بنات
ايام ناصر علي حسن خليل  ٭

رباب عبدالرضا سلمان محمد علي السلمان  ٭

مدرسة حولي ثانوي منازل بنين
حسني أسعد أسعد حنينو  ٭

رائد بهيج محمد علي سكيك  ٭
عبداملطلب محمد سيد حمزه سيد حسن  ٭

عمر موسى الطه  ٭
محمد سامح عبد الرحيم محمد  ٭

محمد مصطفى علي أحمد بو فتني  ٭
محمود علي محمد حلفاوي  ٭

وائل سيد عبد الوهاب أحمد  ٭

مركز ام سلمة الثانوي نساء
اميان فيصل علي مظفر  ٭

زهره احمد سهراب أميري  ٭
ساره عبدالقادر عبدالرحمن الدوغجي  ٭

سحر خسرو مبانعلي مبلي  ٭
غدير احمد عبدالرحمن الناصر  ٭

كوثر رضا سيد رضا  ٭
ملكه مزعل ابراهيم الشمري  ٭
منال محمود علي البلوشي  ٭

منيره سعود عبدالعزيز العتيبي  ٭
نوف فوزي بخيت احمد  ٭

هبه عبدالعاطى عبدالسميع عبدالناصر  ٭
هنوف احمد مسير عبداهلل الشمري  ٭

مركز فرحان الخالد الثانوي رجال
احمد كمال توفيق منر  ٭

احمد منصور احمد بورخان  ٭
احمد هاشم زايد  ٭
ايهم امين حنيفه  ٭

بدر طالل فيصل طالل  ٭
بيتر موريس يوئيل عوض  ٭

جاسم محمد كمال مسيب  ٭
حسن عبد الرحيم عبد اللطيف العلي  ٭

حسني علي سبتي  ٭
حلمي رياض حلمي بشناق  ٭

خليل طيار زيري  ٭
سيف الدين ياسر ابراهيم قشاش  ٭

عادل عصام كزبور  ٭
عبد العزيز عايد شالح النومس  ٭

عبد اهلل بدر عبود غزيان اوريان  ٭
عبد اهلل جاسم محمد حسن  ٭
عبد اهلل عادل يوسف الزيد  ٭

عزيز انور عبد العزيز نصار  ٭
علي احمد عبد املنعم عبد املجيد  ٭

عمر احمد عمر باكير  ٭
فهد اكرم عبد العزيز نصار  ٭

فهد علي فهد الفندي  ٭
محمد فؤاد حيدر بوشهري  ٭
محمد منذر نصيف بركات  ٭

محمد هيسم فقيه  ٭
محمود عطا عبد القادر محمد  ٭

مساعد نبيل عبد الهادي الغربيه  ٭
مصطفى رياض مصطفى عبد اجلواد  ٭

منير اسامة منير عجور  ٭
وسيم كامل عطوة  ٭

مشرف الثانوية للبنات
انوار حبيب حسني عبداهلل منصور احلداد  ٭

دالل عبداملجيد على حيدر السراج  ٭
ساره سعود سالم محمد راشد الهديه  ٭

ساره نبيل احمد مهنا املهنا  ٭
شمايل خالد عطيه فرج راشد احلربى  ٭

فاطمه عبداهلل عبدالرحمن يوسف املزينى  ٭
فرح عبدالسالم خليل عبداهلل على الفودرى  ٭

هي���ا ناص���ر حمد عبداهلل الش���يخ مس���اعد   ٭
العازمى

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية
ابرق خيطان الثانوية للبنات

اريج جمال أحمد عبدالكرمي اجلطيلى  ٭
افراح راشد سليمان ابراهيم اجلطيلى  ٭
شهد يوسف عبدالعزيز يعقوب النهام  ٭

عبير زيد فاضل عبداللة صالح  ٭
منار عواض فهد غنيم املطيري  ٭

نوره محمد عبدالصمد شهاب العلى  ٭

ابن العميد الثانوية للبنين
جاسم مساعد عبداهلل ناشى اخلريف  ٭

حسني سعد محمد متعب الصانع  ٭
سالم غامن حمد حامد العلي  ٭

عبدالعزي���ز ف���وءاد عبداهلل الس���يد يعقوب   ٭
احلنيان

عبداهلل كرامه حسن احمد اجلمحي  ٭
عمر محمد عايد عياد املطيري  ٭

قتيبة فيصل ابراهيم حسني علي محمد  ٭

الرابية الثانوية للبنات
حصه بيان مناور فالح الراجحى  ٭
ساره فيصل حسني علي الدويله  ٭

فجر نبيل عبداللطيف احمد الناصر  ٭
ليلى عبداهلل عيسى املعتوق  ٭

مرمي خلف نايف مطلق الرشيدى  ٭

الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات
مرمي منور سمير الظفيري  ٭

الصباح الثانوية للبنين
خالد رجا طريخم جريدي سيحان  ٭

مش���اري بع���اج م���رزوق صال���ح عب���داهلل   ٭
الرشيدي

الطاهرة بنت الحارث الثانوية للبنات
حترير عواض عوض مطلق سلطان  ٭

ثنوى عائد شريد عايد املطيرى  ٭
رمي بدر مرزوق صقر الزريج  ٭
رمي حمود فايز حامد البغيلى  ٭

ساره فيصل شامي خالد الهاجري  ٭

العمرية الثانوية للبنات
امجاد عبداهلل شنار حمود الزعبى  ٭

انوار سالم مطلق عيد الرشيدى  ٭
تسنيم عبداهلل سلطان عبداهلل طارش  ٭

دانه خالد عبد الرزاق شريان صالح الهاجرى  ٭
زينب عبدالرضا ابراهيم نوخذة البلوشى  ٭

نوف عوض كليب مناع املطيري  ٭
هبه تركي هادى فياض املطرفى  ٭

الفردوس الثانوية للبنات
فوزيه فالح فهد جابر اخلالدى  ٭

منال ماجد دحيم عبيد املطيري  ٭
منيره طلق شبيب صقر الرشيدي  ٭

نوره مسعود ذاعر سيف اجلفيره املطيري  ٭

الفروانيه الثانوية للبنات
دنيا ماجد عبداهلل علي الشيحه  ٭

الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات
مرمي فوزى عبداهلل فالح  ٭

نوره مرزوق خلف ناشى الفجى  ٭
وضحه نبيل صالح ليلى مسيعيد  ٭

المباركية الثانوية للبنين
ضاري صياح رحيم فيصل املطيري  ٭

 ٭
النهضه الثانوية للبنات  ٭

شهد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد  ٭
عائشه محمد يوسف عبد اهلل احلقان  ٭

منيره بدر عوض مرزوق العتيبى  ٭

ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبنات
رمي عايد قنفذ محمد العنزي  ٭

سدره فهد فالح سويان  ٭
عهود سعود فيحان فالح املطيري  ٭
ندى عبداهلل سمير عواد الظفيرى  ٭

هديل عايش شالش مهاوش العنزى  ٭

ام عامر األنصارية الثانوية للبنات
امانى على عويد رخيص عوض  ٭
حترير متعب عيد ناصر الهبلة  ٭

جليب الشيوخ الثانوية للبنات
حوراء على محمد عبداهلل جمعه  ٭
نوف علي عايش مفلح العازمي  ٭

 ٭
جليب الشيوخ الثانوية للبنني  ٭

فيصل متعب جار اهلل ذاعرسيف اجلفيره  ٭
يوسف عبداهلل مزيد خلف املطيرى  ٭

حمود الجابر الصباح الثانوية للبنين
سعد ناصر عبدالعزيز عمر املقيصيب  ٭

عبد الرحم���ن رمض���ان عبداللطيف رمضان   ٭
جابر

عبد العزيز فواز ملفي زايد الديحاني  ٭

حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية للبنات
أبرار بدر زيد سند اجلويدان  ٭
أنوار بدر زيد سند اجلويدان  ٭

إسراء على محمد شهابي  ٭
فريال سعد محمد ميس الفدعاني العنزى  ٭

مى مهدى عبداهلل ضيف اهلل املطيرى  ٭
هنادي احمد علي سليمان العنزي  ٭

درة الهاشمية الثانوية للبنات
فجر سفاح سعد سعود املطيري  ٭

رزينة الثانوية للبنات
حترير زيد فهد عيد املطيري  ٭

زينب ابراهيم محمد محمد مثنى احلبيشى  ٭
ساره ناهى مرزوق ناهى العدوانى  ٭

سلمان الفارسي الثانوية للبنين
احمد كاسب محمد راشد  ٭
خالد حامد محمد حامد  ٭

خالد مهدي محمد براك هادي  ٭
خلي���ل ع���ادل خي���ر اهلل عبدالك���رمي محمد   ٭

البلوشي
راشد رفعت راشد ايوب الدوسري  ٭

صالح يوسف سعد سمران العازمي  ٭
عادل عبداهلل محمد عباس الكندري  ٭

عبداهلل يعقوب سعيد بشير البلوشي  ٭
عقيل جابر علي محمد ذياب  ٭

على سمير عباس أحمد القالف  ٭
علي عادل حسني علي محمد شمس  ٭

علي عبدالهادي بدر طاهر الوزان  ٭
غازي سعد مزيد سعيد راشد املطيري  ٭
فيصل مناحي دغيمان هليل املطيري  ٭
محمد ناصر ابراهيم سليمان ابراهيم  ٭

محمد نواف فليطح بشار الشمري  ٭
يوسف حسام يوسف حسن اليوسف  ٭

شجاع بن األسلم الثانوية للبنين
حسني نصف حسني نصف حسني العصفور  ٭

عبد اهلل سعد رافع بديوي العنزي  ٭
عبد اهلل عيسى إبراهيم عيسى الصائغ  ٭

عبد اهلل فيصل عبد اهلل مندني كنكوني  ٭
فهد حمود احمد حمود املطاوعه  ٭

مبارك حميدي بشير العنزي  ٭

عبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية للبنين
حامد عدنان عبدالصمد يوسف نقي  ٭

خالد عبدالرحمن عيسى سليمان اخلميس  ٭
خالد ماجد عبدالهادي طحيشل الديحاني  ٭

خالد محمد سعود فهيد املرشاد  ٭
سعود عبدالعزيز ابراهيم عبداهلل العميريني  ٭

سعود هزاع عماش مرزوق املطيري  ٭
عم���ر عبدالرحم���ن س���ليمان عبدالرحم���ن   ٭

اخلبيزي
فرحان عبداملنعم عائد عوض الطرقي  ٭

فواز جاسم محمد احمد عبداهلل كندري  ٭
مبارك عبداهلل ناصر محسن العجمي  ٭

محمد ماجد عبدالهادي طحيشل الديحاني  ٭
مشاري سعدون عبيد سعود املطيري  ٭

نايف حمود مصلح صالح املطيري  ٭

لبيد بن الربيعة الثانوية للبنين
فهد عايض مناحي عايض املطيري  ٭

مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنين
عيسى جبار عامر كرمي  ٭

محمد عاطف السعيد محمد محمود  ٭
يوسف عويض عايز راشد زهيميل املطيري  ٭
يوسف محمد يوسف محمد موسى املونس  ٭

مرشد سعد البذال الثانوية للبنين
بدر راشد صنهات عوض احلربي  ٭
طالل سعيد شبيب بخيت مطلق  ٭
فهد محمد عبداهلل خليف أبوعدل  ٭

محمد عبدالكرمي فرحان عواد العنزي  ٭
محمد فارس محمد شعيفان الدوسري  ٭

مركز الرابية الثانوي نساء
حسنه مزيد فالح الظفيري  ٭

شهد عبد العزيز علي الكندري  ٭
مرمي زهير عبد الكرمي املجلهم  ٭

منال مرجي سمير العنزي  ٭
نوره حمد سالم العجمى  ٭

وسن سليمان عبد املرشدي  ٭

مركز الصباح الثانوي رجال
سعد محمد شهاب سالم  ٭

سلطان نواف الفى سمار الرشيدى  ٭
عبد اهلل محمد شهاب سالم  ٭

عمر بداح فهد عوض عفتان الصهيبى  ٭
مسعود حمدى محمد عايض الرشيدى  ٭

مشعل شلواح حماد ظاهر  ٭

مركز جليب الشيوخ ثانوي بنين
عبد اهلل حسني موسي على عوض بو البنات  ٭

ناصر هزاع عبد اهلل سحمى املطيرى  ٭

مركز حواء بنت يزيد الثانوي نساء
أسماء صالح عبد اهلل صالح البالز  ٭

جواهر فهاد عايض العجمى  ٭
زالل سعود فويزان املطيرى  ٭
ساره على جدعان الراجحى  ٭

فاتن محمد طرقى شعيب العنزى  ٭
منال مرزوق نزال الضفيرى  ٭

مى غازى عقاب القريفه املطيرى  ٭

مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال
عبد اهلل أمين عبد اهلل تيم نصر اهلل  ٭

فهد محمد عواد سبع  ٭

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعليمية
االحمدي الثانوية للبنين

شعيب بدر على محمد صالح  ٭
عبد الرحمن حسني فهيد الزعبي  ٭

عبد العزيز عبداهلل أحمد الصابري  ٭
عبد العزيز محمد ثانى عبد اهلل الشمري  ٭

علي سالم عبد اهلل املري  ٭
محمد هادي حسن سلطان  ٭

ناصر عصام علي سلطان الشاهني  ٭
يوسف حسني علي املسري  ٭

الرتقة الثانوية للبنات
ام البنني احمد عبدالعزيز محمد العبيد  ٭

الرقة الثانوية للبنات
سلمى شايع عبداهلل فالح العجمى  ٭

عبير احمد شهاب حميد املطيرى  ٭
مها حامد منشد العنزي  ٭

الصباحية الثانوية للبنات
بتول احمد حامد سلطان الهندال  ٭

نوف عوض عبداهلل طاهر الهندال  ٭

الصباحية الثانوية للبنين
راكان محمد تركى عايض العتيبي  ٭

محمد سعد محمد سعد العجمي  ٭
ناصر سعد بدر سليمان املطيري  ٭

الظهر الثانوية للبنين
سلطان ناصر عبد اهلل شالش السبيعي  ٭

محمد عميش منيف معجب املطيرى  ٭

الفحيحيل الثانوية للبنات
انفال عدنان احمد العينيه  ٭

تسنيم محمد على احمد كرار  ٭
خل���ود محمد الي���اس عبدالق���ادر خدابخش   ٭

شاداد

القرطبي الثانوية للبنين
مزيد هادي مزيد شريان املطيري  ٭

نايف عبدالرحمن مسفر سالم العجمي  ٭

الكندي الثانوية للبنين
عقيل عباس حسني علي نزر  ٭

المنقف الثانوية للبنات
ساره محمد احمد رضوان  ٭

عنود ابراهيم عواد خلف الفضلى  ٭

ام العالء األنصارية الثانوية للبنات
حترير عبداهلل سعود عبدالرحمن العجمى  ٭

زهراء على ابراهيم طاهر بوصلحه  ٭
نور فهد عيد سالم العازمى  ٭

ام الهيمان الثانوية للبنات
أبرار بدر براك الدوسري  ٭

سارة محمد فهد جاراهلل العجمي  ٭
سلوى سلطان ذعار العتيبي  ٭

شهد بدر مزعل احلربي  ٭
عجايب سعد علي املرجتي  ٭

فاطمة سالم فالح عبداهلل الهاجري  ٭
مها محمد بركي العتيبي  ٭

انيسة بنت خبيب االنصارية للبنات - المشتركة
بشاير سمير احمد عبدالرسول القالف  ٭

سالم المبارك الثانوية للبنين
براك عبد احملس���ن ه���ادي عب���د اهلل مطلق   ٭

البدري
سلطان محمد سلطان احلميدي املطيري  ٭

مبارك عبد اهلل مبارك ملحم جري العجمي  ٭

سعيد بن عامر الثانوية للبنين
عبداهلل خالد عبداهلل محمد عيسى  ٭

صفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات
سما سليمان حيدر على احمد  ٭

عمر بن الخطاب الثانوية للبنين
بدر نواف عايض العتيبي  ٭

ìÉéædG ∑hÈe
»æWƒdG ™e ¿B’G CGóÑj ¥ô°ûª`dG ∂∏Ñ≤à°ùe

ºFGódG ìÉéædÉH º¡d ÉæJÉ«æ“ ™e ÚëLÉædGh ÚbƒØàª`dG áÑ∏£dG ™«ªL Åæ¡j »æWƒdG âjƒµdG ∂æH



عبداهلل جابر محمد جابر سعد  ٭
مرزوق حمد محمد حمد الزوير  ٭

عواطف خليفة العذبي الصباح ث للبنات
أنوار جعفر عبداهلل حسن العطار  ٭
بدرية ظافر محمد مسرع العجمى  ٭
شهد صالح عبدامللك حيدر بهمن  ٭

عاليه سيف عوض سيف املطيرى  ٭
لطيفه ابراهيم عبد الكرمي سليمان الروضان  ٭

منيره حمود مجبل حطاب العازمى  ٭
نادين علي فهد حمود الباز  ٭

هنادى بندر صالح حزران مليس  ٭

لبنى بنت الحارث الثانوية للبنات
حترير عدنان ساير جابر الظفيري  ٭

دالل هادي طعيميس مسفر املطيري  ٭
سارة يحيى عفر غثيث اخللف  ٭

ساره تركي غنام املطيري  ٭
فجر نايف غازي ناصر املطيري  ٭

فرحية باشا موسي عوض  ٭
مرمي نايف صحن زياد العازمى  ٭

مشاعل احلمدي جاسم  ٭
نوف هالل بخيت الرومي العجمى  ٭

نيرة عواد محمد غامن العازمى  ٭

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنات
بشاير حسن علي اكبر  ٭

هند عوض حراب املطيري  ٭
 ٭

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنني  ٭
أنس صالح الدين الشايب  ٭

جابر سعيد على الشابوص  ٭
رايد مبارك محمد عتيق املطيري  ٭

سعيدان مطلق مطرب سعيدان  ٭
سليمان سويد موسى مضحي الرشيدي  ٭

شافي فدغوش نهار جبيران  ٭
صالح عيد محمد سعد حسن الدوسري  ٭

عبدالرحمن حسن محمد حسني  ٭
الربيعي���ة  عبدالرحم���ن ميزركنع���ان ظاه���ر   ٭

الشمري
عبداهلل صقر محمد جابر عامر اخلشم  ٭

متعب وسمي سعد البلحطي  ٭
محمد ابراهيم اسماعيل ابراهيم  ٭
محمد سعد محمد فهد العجمي  ٭

محمد صالح زيد اسماعيل  ٭
محمد علي محمد شليويح علي العجمي  ٭

محمد محسن فهيد جاراهلل العجمي  ٭
محمد محسن مشعان ملهي  ٭

مشعل مبارك خميس محمد العجمي  ٭
هالل علي محسن هالل صقر العتيبي  ٭

مركز الصباحية الثانوي رجال
حسني محسن عبد اهلل محسن العجمي  ٭

سالم عبد احملسن سالم فهد عظيمان العجمي  ٭
سعد شنيان منصور فالح الهاجري  ٭

علي حميد محمد رجا العازمي  ٭
محسن جبرين مجبل ناشي العتيبي  ٭

مركز الصباحية الثانوي نساء
بشاير سعد عبد اهلل العتيبي  ٭

جمانه علي عبد اهلل علي  ٭
خلده صقر مسحل ضاحي املطيري  ٭

فاطمه فيصل عبدالرحمن عبد الرسول قاسم  ٭
هدي حمد حسني عبد اهلل  ٭

مركز أم العالء األنصارية الثانوي نساء
الشيخة اميان مشعل بدر الصباح  ٭
رفعه فاضل خالد الشافي العجمي  ٭

ساره سعد شبيب العازمي  ٭
ساره شداد عبد اهلل الهاجري  ٭
شهناز محمود نايف العنزي  ٭

منال محمد سلمان مجبل الشنيطي  ٭
منيره همالن عايض ناجي العتيبي  ٭

مركز هشام بن العاص الثانوي رجال
أمني عبد الرحيم إبراهيم عبد اهلل  ٭

علي عبداهلل نايف عويهان  ٭
فالح بداح عبداهلل عبدالهادي الهاجري  ٭

 ٭
معاذة الغفارية الثانوية الثانوية للبنات  ٭

أن���وار س���الم عبداله���ادي فارس ف���الح ناصر   ٭
احلشار

جمانة فيصل أحمد علي آل عباس  ٭
عفاف عبدالعزيز إبراهيم فوليت علي  ٭

هديه الثانوية للبنات
شيماء حسني راشد حسني العميري  ٭

عائشه يوسف عبدالرحمن محمد الفايز  ٭

هشام بن العاص الثانوية للبنين
حمد حمود حمد فرحان جروان  ٭

فواز طارق سعيد امني سعيد  ٭

اإلدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية
الجهراء الثانوية للبنات

اروى عواد برد جاعد العنزي  ٭
البندرى بدر محمد قبيان املطيرى  ٭
حنان جمعان عوفي مجبل البذالي  ٭

شروق عبداهلل عجيل عبيد املطيرى  ٭
منيره عوض عوده عوض العنزى  ٭

الجهراء الثانوية للبنين
ضارى حامد عبيد حميدان الشمرى  ٭

عبداهلل احمد هيبه محمد  ٭
يوسف أسعد مشل صياح العنزي  ٭

يوسف غازى عنيزان عياد الرشيدى  ٭

النوار بنت مالك الثانوية للبنات
املها عبدالعزيز مبارك عبدالعزيز القمالس  ٭

بروق محمد عذال عوض العنزي  ٭
خالديه عطية فياض محمد العنزي  ٭

شروق بدر جزاع العنزي  ٭
منى مزيد عقاب الشمرى  ٭

هاجر عبد الرزاق جابر صالح  ٭

ام مبشر االنصارية الثانوية للبنات
احالم صاهود صويان منادي الظفيري  ٭

اسماء بدر خلف خليوي الشمرى  ٭
العنود صباح راكان الشمري  ٭

رمي جاسر عبدالرحمن بشيت اخلالدي  ٭
عذبيه حسني جروان سالم البذالى  ٭

نوف صباح راكان الشمري  ٭
ورود سويلم عطية طلب  ٭

تيماء الثانوية للبنات
أشواق معيوف عودة سليمان الشمري  ٭

بدور حمدان علي شعيبان الظفيري  ٭
عالية صالح حمد مطر املاجدي  ٭

مرمي هجيج عقيل عقاب الشمري  ٭

جابر عبداهلل الصباح الثانوية للبنين
طالل هيثم والي فرحان الشمري  ٭

عبد العزيز سعود صالل مطلق الدوسرى  ٭

خالد بن سعيد الثانوية للبنين
ثامر مقباس عسكر حسني الربيعية الشمري  ٭

عبداهلل راكد رمضان جافور العنزي  ٭

رابطة بنت الحارث الثانوية بنات
بشائر خلف عوض سيف املطيري  ٭

وجدان حمود شبيب نادر محمد على العجمى  ٭

زينب بنت محمد بن عبداهلل ث للبنات
اريج حسني خلف على السعدى  ٭

اميان سعد بداح محسن السبيعى  ٭
ساره فرج مرزوق فيروز  ٭

مها سعد عبد احملسن غصن العجمى  ٭
وضحه مرشد ذوقان مهدي الشمري  ٭

صباح الناصر الصباح الثانوية للبنين
فهد مرشد مضحي رشيد السليماني  ٭

محمد حامد حبيب محمد اخلالدى  ٭

يوسف عطا اهلل فيصل ثويني العنزي  ٭

عروة بن الزبيرالثانوية بنين
ناصر بدر عوض الظويط احلربي  ٭

عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات
انفال فالح مبارك سعود احلجرف  ٭

فاطمة بنت عتبة الثانوية للبنات
بشاير جديع مرضي تركي  ٭

هاجر يوسف احمد نور عبداهلل  ٭

محمد عبداهلل المهيني الثانوية للبنين
سليمان ثامر غالي هجاج العنزي  ٭

عبدالشافي نايف صالح محمد الفهد  ٭
محمد مزيد حماد سعيد العالطي  ٭

مدرسة الجهراء ثانوي منازل بنات
شروق فارس احمد ابراهيم العنزي  ٭

مركز ثابت بن قيس الثانوي رجال
خالد زعل عزارة سحالن  ٭

خالد صالح فهد الفي العنزي  ٭
رائد على حسني البلوشي  ٭
سعد محمد شمشير عمر  ٭

سعد مران حميد الشمري  ٭
سلطان زعال عزاره فرتاج  ٭

عبدالعزيز احمد جبران خليفه اجلبران  ٭
مرزوق احمد سعد صالح  ٭

مركز خالد بن سعيد الثانوي رجال
احمد حسن حمد حمود  ٭

احمد كرمي داود سليمان  ٭
احمد ناظم شريف جبر  ٭

خالد محمد ابراهيم محمد العنزي  ٭
سالم حمود مناور علي  ٭

سعدون بن عودة بن مشعل الظفيري  ٭
سعود علي رافع مبارك العنزي  ٭

عادل محمد ياسني الشمري  ٭
عبد احلميد حسن حمد حمود  ٭

عبد اهلل احمد عبد اهلل سعود العنزي  ٭
عبد اهلل محمد عبيد عوينان العنزي  ٭

عبد اهلل هادي راضي سهو  ٭
عطا اهلل سعد فيحان شريان  ٭

علي حسني علي عوض العنزي  ٭
علي خلوف احمد علي العنزي  ٭

علي ساير عبد اهلل سلطان  ٭
ماجد مبارك فرحان عبد اهلل  ٭

مبارك عناد مراد غالب  ٭
محمد اسمر عبداهلل محمد  ٭

محمد ضحوي دعفق عرموش  ٭
محمد عايد كرمي شيحان  ٭
محمد عزيز عواد محمد  ٭

مشاري عايد كرمي شيحان  ٭
مشاري نعيم حمد منهي  ٭

مشعل طالب محسن عساف  ٭
ناصر ليث ناصر سليمان  ٭

نايف بن دهام بن سعود اجلرباء  ٭
يوسف سالم مشحن علوش  ٭

يوسف فرحان احلاج  ٭

مركز زينب بنت محمد الثانوي نساء
أحالم علي حليحل فالح  ٭

أسماء خليل بوري عجاج  ٭
أماني محمد فرحان عبعوب  ٭

أنوار محمد دهش عفات  ٭
إبتهال عبد اهلل شهيب حمد حمود  ٭

جواهر عدوان محمد حزوم مدلول الشمري  ٭
خلود علي حميد غنام  ٭

دالل ياسر عطية رومى  ٭
ريهام عطا اهلل عناد الفدعانى العنزي  ٭
عائشة يالوس نهار عضيدي العنزي  ٭
عايشة غالي عشوي ظاهر الظفيري  ٭
عبير حسني عبد اهلل عودة احلربى  ٭

عهود حميد عشوى رحيل  ٭
فاديه علي يحيى سعد كعبي  ٭

فاطمة عبد اللة حلبوص عواد الشمرى  ٭
فاطمة مطر بلهان نازى العنزى  ٭

فاطمة مطر عوض العنزى  ٭
فهدة ناصر خلف مبارك الفايدى الشمرى  ٭

كواكب فزع سلطان عقاب الشمرى  ٭
معالى حشر جهز سلطان الشمرى  ٭

منار طلب طخاخ شهد  ٭
نورة مهدي نزال عساف  ٭

نوف محمد مديبغ الشمري  ٭
هاجر مطلق محسن سالم العجمى  ٭

مركز عروة بن الزبير الثانوي رجال
حسن بدر هيف احلجرف  ٭

سعود عبدالعزيز عطشان العنزي  ٭
سلمان محمد عبداهلل حذيان العجمي  ٭

عادل محمد مطيران خليف  ٭
عبداهلل عواض شعيب عيد العنزي  ٭

علي هليل حمد العنزي  ٭
عودة سباهي ردام مجبل  ٭

محمد احمد نعمه شلفاط محمد  ٭

مركز فاطمة بنت عتبة بنات
إقبال مرزوق غضبان شتيوي الشمري  ٭

خديجة جاسم مطر غليظ العنزي  ٭
دالل سليمان عبد اللة العجمى  ٭

سفانه جاسم مطر غليظ العنزي  ٭
شكحة شريف العيالن  ٭

عذارى غليفص بخيت الهاجرى  ٭
فاتن عبد الرحمن عبد اهلل عجيمي  ٭

مرمي سلمان صلبي كيف  ٭
نورة شقاحى مبارك السليمانى  ٭

هاجر ناجى ثجيل اخلالدى  ٭
هدي عيد مشعان عيد الرشيدي  ٭

اإلدارة العامة للتعليم الخاص
االخالص االهلية ث للبنات - المشتركة

فرح محمد مسعود  ٭
ياسمني جاسر نشأت محمود حفني  ٭

االخالص االهلية ث للبنين - المشتركة
احمد سمير عطيه حسن السالموني  ٭

احمد شبانه محمد سيداحمد  ٭
احمد مصطفى احمد البهنسي شومان  ٭

عالء حسام ايوبي  ٭

االكاديمية العربية الحديثة للبنات - المشتركة
يسرا احلسن محمد محمود ابوالسعود  ٭

التضامن االهلية الثانوية - بنات
نانور اواديس حليلي يان  ٭

الجابر االهلية الثانوية للبنات - المشتركة
أم كلثوم غافل جوهر حسن  ٭

نوف أحمد عقيل بن جابر احلربي  ٭

الجميل االهلية ث للبنين - المشتركة
احمد جمال نصر السيد عبده  ٭

جاسم سامى محمد حلمى خليل  ٭
جاسم محمد على سالم على  ٭

حسن على البتكجى  ٭
حسن مصطفى صالح محمد دياب  ٭

رامي حمدى محمد احمد على  ٭
زهير سهيل دجانى  ٭

فهد الريض ذيبان عيسى العنزي  ٭
محمد غامن فوعانى  ٭

محمد محسن حسن امني حسن  ٭
محمد مصطفى صالح محمد دياب  ٭

ناصر محمد عبدالكرمي عبدالرضا عبدالكرمي  ٭
يوسف محمد رضا هادى عبدى  ٭

الجهراء االهلية الثانوية للبنين
احمد عايد سعود الهيمص العنزي  ٭

حمد راشد خلف محمد  ٭
عبدالعزيز روضان بهلول ثامر  ٭

يوسف صباح سفاح جالل العنزي  ٭

الجيل الجديد االهلية الثانوية للبنات
ساره امين حسنى اجلددا  ٭

عايده عبد الرحمن علي يوسف  ٭
عبير خليل على محمود الصلحات  ٭
مرمي احمد عبد اجلليل عبد الرضا  ٭

الرفعة النموذجية ث للبنين - المشتركة
عبداهلل صالح عبد اهلل مجبل العريفان  ٭

نواف محمد مطر مزيد الشمري  ٭

السفر االهلية الثانوية للبنات - المشتركة
ميساء محسن العبداهلل  ٭

السيف االهلية الثانوية للبنين - المشتركة
محمد مجدي عبدالسالم العدوي  ٭

الشاهين االهلية ث للبنين - المشتركة
ابراهيم محمدزهير احلريري  ٭

احمد رضا ابراهيم عواد  ٭
انور توفيق احمد انور توفيق  ٭

باسل عبداهلل العكلة  ٭
داني فهد عكوان  ٭

زيد روبني عرفات عبداحلميد  ٭
سمير محمد ماهر ابراهيم عواد  ٭

علي حسن طويل  ٭
علي محمود قاسم الصمد  ٭

عمر محمد عبداهلل متعب النويهض الرشيدي  ٭
عيسى هاني عيسى احمد زيتاوى  ٭

محمد محسن سلمان  ٭
منار مصطفى نبيل على قطان  ٭

نزار غسان العتيلي  ٭

الفجر الجديد االهلية الثانوية للبنين
جاسم محمد عباس الفريح  ٭

حسان علي العبد  ٭
راشد فهد فرحان غضبان الفضلي  ٭

زامل عادل زامل عبد احملسن الزامل  ٭
صالح عارف عبد اخلالق فرج الفيلكاوي  ٭

طارق زياد سويعي العلي  ٭
عبد الرحيم حسني محمد حسني الكندري  ٭

عبد اهلل سليمان عبد الرحمن جاسم عبد اهلل  ٭
عبد اهلل غازي محمد مسفر العتيبي  ٭
فيصل سعد صنهات متعب املطيري  ٭

ناصر رهيف جبر نصار الظفيري  ٭
يوسف عبد الرحمن جاس���م محمد عبد العزيز   ٭

الرشيد

الفحيحيل الوطنية االهلية للبنات - المشتركة
انوار حميد عباس هالل الشمري  ٭

جيالن محمد عبد احلميد محمد حسنني  ٭
داليه داود احمد على اسعد  ٭

سعاد رجا مخلف ساكت  ٭
مرام عامر العلي الشحادة  ٭

نيره احمد شاذلى سيد  ٭

الفحيحيل الوطنية االهلية ث للبنين - المشتركة
احمد علي محمود علي  ٭

باسل عبداحملسن علي فهد عبود  ٭
حسام عدنان احمد محمد ابو عمر  ٭

خالد احمد جاسم ظاهر  ٭
خليل امين خليل صالح الغالييني  ٭

فهد صالح حمود جاسم العنزي  ٭
يوسف فداء خليل صالح الغالييني  ٭

يوسف فالح عوض حسني عوض اهلل  ٭

القبس االهلية ث للبنات - المشتركة
أماني مجدي فوزي عبد العزيز  ٭
نفله عارف شهيب حمد العنزي  ٭

القبس االهلية الثانوية للبنين - المشتركة
جاسم محمد علي حاجي رمضان  ٭

محمد احمد محمد حسن علي  ٭
محمد فتحي عبد الرحيم سالم  ٭

محمود فاضل محمد عواد  ٭

الكويت االهلية ث للبنات - المشتركة
رويده احمد العشيه  ٭

ضحى سعد حسن حفنى محمود  ٭
مروه ابراهيم السيد عبدالغني  ٭

الكويت االهلية ث للبنين - المشتركة
أمير صالح عبد العظيم عبد القادر  ٭

احمد خلف منشد دعذاع  ٭
احمد عبد اهلل عطية سعدون  ٭
اسعد سالمه عبد اهلل خليفة  ٭

اسالم إبراهيم سيد أحمد محمود  ٭
حسن جابر طالب جابر  ٭

حسني ناصر فهد منهل العنزي  ٭
حمد مجول االبراهيم  ٭

سالم ضاري جربوع فرج عبد اهلل  ٭
سامر أمني الشقير  ٭

سعد زامل خلف عكلة  ٭
عادل محمود حامد سليمان  ٭

عبد الرحمن ابراهيم كرم حسن  ٭
عبد الرحمن سالم علي مضحي العنزي  ٭

عبد اهلل ثجيل جابر فحيمان  ٭
فيصل عبد اهلل حريفش  ٭

كامل علي محمد علي العبيدلي  ٭
مازن حيدر البليل عمر عوض سيد  ٭

ماهر محمد ماهر داوود  ٭
محمد هايس النايف  ٭

معتز فتحي محمد عبد العال  ٭
ناصر حمد سليمان عقلة  ٭

هشام نعمان محمد بليغ صيام  ٭
ياسر أحمد ذيب املغربي  ٭

المعرفة النموذجية ث للبنات - المشتركة
انفال سليمان صالح صابر الشمري  ٭

عروب عبدالرزاق عبدالرزاق ابراهيم اخلميس  ٭
مرمي عبداهلل سلطان العتيبي  ٭

المعرفة النموذجية ث للبنين - المشتركة
بدر اكميخ فدعوس عبار العجمي  ٭

جابر عامر موسى الشمري  ٭
جباره محمد جباره قريع املري  ٭

حمد ناصر سحمي الدوسري  ٭
سعد احمد سعد الدوسري  ٭

سعد حسن سعد خالد العازمي  ٭
عبد اهلل محمد موسى محمد عبداهلل  ٭
عبداهلل عباس حمزة حسن شعبان  ٭

علي محمد علي الفضلي  ٭
عوض محمد عويضه الهاجري  ٭
فهد محمد ذعار سيف الهاجري  ٭

محمد احمد حسني احلديبي  ٭
محمد خالد غازي هزاع العتيبي  ٭

 ٭
املنصور االهلية الثانوية للبنني - املشتركة  ٭

احمد قاسم صبح  ٭
احمد محمد يوسف العلو  ٭

بدر صالح عبداهلل صالح الرويضان  ٭
راشد صالح حسني صالح املناعي  ٭

عبداحملسن سلمان حمد صالح الزقاح  ٭
مساعد سعود سعد سعود املطيري  ٭

النجاة االهلية الثانوية للبنات - المشتركة
ابرار عبد العزيز سعود باجى العنزي  ٭

اسماء محمد احمد خليل صالح  ٭
مرمي سليم حامت سليم خليل  ٭

النجاة االهلية الثانوية للبنين
ابراهيم عصام علي الصالح  ٭

ابراهيم مراد احمد قباعر  ٭
احمد حيدر حيدر  ٭

احمد محمد اسماعيل عبد القادر  ٭
شاكر مجيد يعقوب باوي  ٭

عامر ناجي ابراهيم اسعيد  ٭
عبد الرحمن ماهر محمد القيشاوي  ٭

عبد اهلل احمد موسى احمد  ٭
عبد املتعال خليفة عاصم حسن  ٭

عمار عبد العال سليمان محمد سليمان  ٭
فادي سعاده اسبر احلداد  ٭

محمد قاسم محمد نايف ابراهيم  ٭

يعقوب طاهر يوسف يعقوب طاهر  ٭
يوسف محمد عبد اهلل احمد حسني العصفور  ٭

يوسف ناصر حماده العساف  ٭

النجاة االهلية الثانوية للبنين / السالمية - 
المشتركة
احمد ابراهيم على ابراهيم  ٭

عبدالعزيز عبداهلل سلطان مبارك سيد ياسني  ٭
مالك صباح محمود عبدالوهاب يوسف  ٭

مصباح فؤاد مصباح جنا  ٭

النور االهلية الثانوية للبنين - المشتركة
احمد عوض محسن عايض املطيري  ٭
عبد اهلل نبيل علي عبد اهلل اجلعفر  ٭

فهد بدر مرزوق مشرع العتيبي  ٭
محمد نايف علي معجب خضر املطيري  ٭

الهدي االهلية الثانوية للبنات - المشتركة
انوار احمد عيد ضاحي  ٭

حنان حسني بتال العلي  ٭
حياة خلف حمدان الشريفي  ٭
فاطمة حمود بلهان العنزي  ٭

فاطمه محمد علي أحمد املويل  ٭
هبة محمد علي املويل  ٭

هدي لطيف خليف جليدان العنزي  ٭
 ٭

الوطنية االهلية الثانوية للبنني - املشتركة  ٭
ابانوب مجدي جرجس ابراهيم يوسف  ٭

بشار شاكر كاظم ال شهيب  ٭
جاسم محمد عيسى عباس محمد دشتي  ٭

حسن جوهر عطوي  ٭
طارق خالد خضر دياب نصار  ٭

عادل محمود حسني بدوي  ٭
محمد زهير لطفي مصطفى جنم  ٭

محمد عبد الكرمي سعد  ٭
ميثم علي كركي  ٭

هشام اكرم زهوي  ٭
وسيم حسني شيري  ٭

ام القري االهلية ث للبنات - المشتركة
عائشه ناصر فالح ناصر القحطاني  ٭

هدى سعد ناصر محمد القحطاني  ٭

جوهرة الصالح االهلية ث. ب - المشتركة
أسماء عدنان مشاري خلف  ٭

انوار عواد محمد غنب العنزي  ٭
زينب أسعد زويد احلجاج  ٭

سلوى حمود صعصيع سلطان الشمري  ٭
طليعه طلب سوعان فدعوس الشمري  ٭

فاطمه ياسر جبار عوده  ٭
كويتيه عبد اهلل كاظم كايد الظفيري  ٭

منى حميد مسلط حادور  ٭
منى دخيل وردي خلف العنزي  ٭
ميساء صباح زايد عبيد شاهر  ٭

نرجس بدر سعدون جابر زيدان  ٭
هبه مناع حسني فيصل العنزي  ٭

جوهرة الصالح االهلية ث للبنين - المشتركة
دعيج كمال مصطفي خليفة  ٭

خليفة الجري االهلية ث للبنين - المشتركة
اسالم اشرف عبد املعز ابو شبانه  ٭

بدر محمد علي سالم العجمي  ٭
جاسم عدنان جاسم السيد محمد  ٭
حمد أنور عبكل معيجل العبكل  ٭

ضاري احمد عناد سليمان  ٭
عبد العزيز سعد دغيم عوض  ٭
محمد احمد محمد جناتي بور  ٭

محمود عماد محمد مصطفى اجلدع  ٭
منصور سعد مناحي دهيم الدوسري  ٭

منصور علي خلف جابر عيشان  ٭
يوسف علي الغربي  ٭

فجر الصباح الثانوية للبنات - المشتركة
شهد عدنان محمد ابراهيم الوهيب  ٭

محمد عثمان الراشد ث. ب. - المشتركة
حمد محمد عبد اهلل  ٭

علي جاسم محمد االبراهيم  ٭

مشاعل الجهراء االهلية ث.ب - المشتركة
اسراء عويد رحيل جطلى العنزى  ٭

اسماء عبدالهادى فرج حسن العنزى  ٭
بشائر محمد شهيب حمد حمود  ٭

حترير خلف سلوم خلف  ٭
حصه خالد عطيه محمد العنزى  ٭

حياه عواد جعيران راشد الظفيرى  ٭
عايده جبير حسان مزعل  ٭

عنود خلف نهير عبد اهلل العنزي  ٭
ندا محمد سيد حوران  ٭

مشاعل الجهراء االهلية ث.ب - المشتركة
احمد كرمي سطام الفي  ٭

انور أحمد طرقي ضغفك  ٭
حماد مسلط متعب سدران  ٭

خالد محمد مطارد سالم  ٭
سالم دحلي عماش سالم  ٭

سلمان احمد جاسم ظاهر العنزى  ٭
عبدالرحمن ماجد خرسان غصن  ٭
عبدالعزيز سالم عقيلي الظفيري  ٭
عبداهلل خلوف احمد علي العنزي  ٭

عيد فهيد سعد ماضي الهاجري  ٭
محمد عايد محمد جلقام العازمي  ٭

محمد متعب نوفي عماش الشمري  ٭
نواف ناصر عبيد النجم  ٭

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية
االمام مالك الثانوية للبنين

إسماعيل خليل اسماعيل محمد ابراهيم  ٭
حس���ني جاب���ر س���يد خل���ف الس���يد عبد اهلل   ٭

البهبهاني
سعود عبدالعزيز محمد خليفه فتح اهلل  ٭

س���يد حسن اسماعيل سيد قاسم سيدعلي سيد   ٭
مصطفى

ضاري عبدالرحمن حمود عبد الرحمن املعييف  ٭
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن املري  ٭
محمد عبداهلل علي عبداهلل احلداد  ٭

محمد فهد محمد فهد البطي  ٭
مساعد ماجد عبيد راشد املطيري  ٭

هادي عبدالرضا احمد غلوم الهندياني  ٭

الشرقية الثانوية للبنات
بشاير راشد الحق طلق العتيبى  ٭

جنان جمعه عبداهلل محمد املزدى  ٭
دالل احمد فوزان ناصر العنجرى  ٭

دالل عادل ابراهيم خزعل ابراهيم الفيلكاوي  ٭
ساره سليمان عباس على مرزوق  ٭

فاطمه محبوب سالم محبوب مرزوق  ٭
هديل سلطان راشد سلطان العتيبى  ٭

العدان الثانوية للبنات
انفال عيسى حسني نصير جعفر  ٭

اوراد فيصل حسني علي حسني  ٭
ايالف نبيل عبدالرحمن محمد الزواوي  ٭

اميان محمد ابراهيم محمد العبيدلي  ٭
جمانة سليمان عبد الرزاق عبد الرسول الزيد  ٭

جميلة سالم حنيف جلعود الهاجري  ٭
خديجه على زاهي شالل  ٭

دانة علي حسني غلوم سند  ٭
دالل طه علي محمد بوربيع  ٭

شهد عباس حسني عبداهلل عباس  ٭
شهد عبداللطيف بدر سالم حمد السبع  ٭

علياء غالب عوده منهل العنزي  ٭
فاطمة محمد حميد علي حسني  ٭

فاطمه عبدالرحمن على عبدالرحمن الشراح  ٭
مشاعل عبدالواحد عبداهلل احمد الناقه  ٭

نور عجيل طرقي شعيب العنزي  ٭
وجد عبدالعزيز منور غازي عايد املطيري  ٭

برقان الثانوية للبنات
تهاني ناصر بدر غلوم حسن  ٭

روان مبارك محمد سالم الدوسرى  ٭

شاهه محسن محمد عبداللة العجمى  ٭
طيبه احمد عاشور شعبان عاشور العربيد  ٭

فاطمه بدر خليل رجب اسماعيل الشطي  ٭
فاطمه يعقوب جاسم محمد عرب  ٭

مرمي خليل ابراهيم محمد البهاويد  ٭
منال محمد سالم ثويني الدوسري  ٭

نوره راشد بخيت علي املري  ٭
هناء عبدالرسول عيسى احمد احلداد  ٭

خالد سعود الزيد الثانوية للبنين
سالم مبارك حابس فاضل املطيرى  ٭

صالح حامد زكي خلف العقيلي  ٭
ظاهر محمد ظاهر طرجم الهجاج  ٭

عبدالرحمن ابراهيم حسن محمد الشويكر  ٭
عبدالعزيز صالح فاضل مكى حجى اجلاسم  ٭

على احمد عبداملجيد احمد البوحسن  ٭
على وليد مجحد على املجحد  ٭

فاضل عباس عبداجلليل عباس حسني الصفار  ٭
محمد حيدر عبداالمير عبداهلل بنيان  ٭

محمد طارق محمد على  ٭
محمد هادى صالح محمد بوحمد  ٭

مساعد عبدالكرمي بدر الشبلى  ٭
يعقوب يوسف حسني خلف الشطى  ٭

دعيج السلمان الصباح الثانوية للبنين
احمد عواض سيف بطى املطيري  ٭
بدر سليم ابرهيم الزند العتيبى  ٭

بسام ناصر سلطان سالم اجلوير  ٭
خالد احمد يوسف حجي حسني  ٭

سامى حمود صالح سرحان العازمى  ٭
فرج صالح سالم فرج  ٭

فهد احمد خلفان احمد سعيد  ٭
محمد صالح محمد سعود العميرى  ٭

صباح السالم الثانوية للبنات
أمل موسى راضي حسن مشاري  ٭

بشاير سالم حمد سعدون احلربي  ٭
كرميه سامي حمود على  ٭
مرمي أحمد خليف املاللي  ٭

منيرة مطلق حمدان عبداهلل شالح  ٭
نوره سالم سليمان سعد الدوسرى  ٭

صباح السالم الثانوية للبنين
سياف ناصر خليفة مثيب الهاجري  ٭
علي حسن عباس حسن منصوري  ٭

علي عبد اهلل طاهر سليمان عبد اهلل البناي  ٭
عمر حامد عبد اهلل سعد الصالح  ٭

فهد إسماعيل محمد صالح إسماعيل محمد  ٭
محمد فيصل بدر محمد القطان  ٭

طليطله الثانوية للبنات
بدور جاسم محمد بن احمد االبراهيم  ٭

رباب محمد مختار سليم حسن  ٭
روان أحمد مبارك سعد احلوطي  ٭

سارة يعقوب يوسف محمد روح الدين  ٭
فاطمة عبدالرزاق سالم عبد الرزاق الصقالوى  ٭

فجر محمود محمد حسن على  ٭
لطيفة محمد ابراهيم ناصر العبودى  ٭

مرمي محمد علي ابراهيم العامري  ٭
مشاعل مطر سعود باجى العنزي  ٭
منى مرزوق عيد عويس العازمي  ٭

موضي منصور صالح حمد الريش  ٭

عبداهلل المبارك الصباح الثانوية للبنين
بدر صابر اسماعيل عاشور التميمي  ٭

خالد عيسى عباد فالح املطيرى  ٭
عبداهلل محمد عبدالوهاب حبيب حسني  ٭

عبدالوهاب احمد مجرن اسماعيل املجرن  ٭
عمر محمد اسماعيل محمد صالح  ٭

فهد عبدالرحيم محمد عبداهلل ساملني  ٭
مبارك يوسف عبدالوهاب حمد العدوانى  ٭

محمد حمزه اسماعيل علي دشتى  ٭
مشارى على عباس على مرزوق  ٭

معاذ مشعل عبداهلل على عطا اهلل  ٭

فارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات
دالل ماجد حسني عبدالعزيز العصفور  ٭

فاطمه هايف عصام ناصر العجمى  ٭

فاطمة الهاشمية الثانوية للبنات
اديان حسني عيسى حسني بلوشى  ٭

الطاف سعيد بالل سليمان  ٭
انفال سعدون احمد عبدالرحمن العوسى  ٭

اميان فاضل عبد اهلل احمد احليى  ٭
ساره محسن زيدان نايف العنزى  ٭

شهد صادق عبد الوهاب حسن القطان  ٭
مرادى حمد عامر حمد املرى  ٭
وله زهير على حسن النجار  ٭

ليلى الغفارية الثانوية للبنات
زينب عبدالعزيز عباس على صرخوه  ٭

ساره منصور سودان عامر املطيري  ٭

مدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بنات
هبه علي حسني احلداد  ٭

هند صالح عبدالنبي خضير  ٭

مدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بنين
حسني علي عبد الرسول علي جاسم البناي  ٭
عبدالرحمن فهد محمد هادي ناجم الراجحي  ٭

عبدالكرمي نايف محمد سلمان معزي الشمري  ٭
محمد عبداهلل عبداحملسن عبداهلل الثويني  ٭

مركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال
احمد خالد مبارك العبيدان  ٭

حسني علي عبداخلضر ابراهيم  ٭
سعد تيسير زيد الصرعاوي  ٭

سعد خالد سعد العنزي  ٭
سعيد سالم محمد املطوع  ٭
فهد عبداهلل ابراهيم العيد  ٭

مركز خالد سعود الزيد الثانوي رجال
احمد شاكر محمود حسني  ٭

احمد عدنان احمد عبد السالم  ٭
ايوب محمد ثقيل العجمي  ٭
خالد وليد مجحد املجحد  ٭

عبد اهلل منصور سودان املطيري  ٭

علي حسن جعفر محمد املويل  ٭
علي حسني علي بوحمد  ٭

محمد عيد محمد عايض العجمي  ٭
مساعد عجيل خلف  ٭

مسفر سالم محمد مانع  ٭
مصطفى عارف خضير ابراهيم  ٭

يوسف جعفر على الرمضان  ٭
يوسف يعقوب حبيب يوسف  ٭

مركز صباح السالم الثانوي نساء
امل حسني علي البناي  ٭

تهاني عدنان عبد احلسن ثجيل  ٭
شذي عبد اللطيف سعد الشمري  ٭

شيماء قمبر محمد على حسني  ٭
فاطمة جاسم محمد املالك  ٭

فاطمة سالم صالح العطار  ٭
فاطمة مالك سالم فهد املالك  ٭

فضة فيروز صنقور مال اللة  ٭
لطيفة احمد سعيد سالم  ٭

مركز طليطلة الثانوي نساء
آيات جليل إبراهيم حسني  ٭

إسراء عاشور محمد دشتي  ٭
إميان عاشور محمد دشتي  ٭
بدور أحمد حسن العنزى  ٭

حنان خلف عطية مطر  ٭
خلود سليمان عبدالرزاق عبدالرسول الزيد  ٭

زينب جابر علي بوحمد  ٭
زينب محمد عبد الرضا محمد  ٭

فاطمة إبراهيم إسماعيل خضير عبد اهلل  ٭
منار سعيد عايد املطيري  ٭

نورة فهد عبدالرحمن البالول  ٭
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اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية
احمد البشر الرومي الثانوية للبنين

أحمد بدر خليفة ناجي الناجي 71.52 ٭
ابراهيم وليد إبراهيم صالح محمد جحيل 73.89 ٭
احمد حسن على احمد 74.41 ٭
احمد عبداهلل محمد ابراهيم اجلعفر 70.75 ٭
احمد محميد على حجى احملميد 70.34 ٭
احمد ناصر جاسم محمد الصالح 73.2 ٭
احمد يعقوب زمون محمد زمون 73.07 ٭
بدر يحيى محمد سلطان املتروك 74.55 ٭
حسن خالد حسن عبداهلل نعمه 66.74 ٭
حسن خالد عيسى حسني العوض 69.76 ٭
حسن سالم ميرزا محمد عبدالرضا 65.94 ٭
حسن عبد العزيز عباس حسني الشطى 79.97 ٭
حسن عبدالرضا حسني على الشهاب 84.13 ٭
حسن ناصر محمود صالح فرس 62.77 ٭
حسني عبداملجيد على حسن العلى 74.17 ٭
حسني عبداحملسن عبداهلل احمد الكندرى 66.12 ٭
حسني على حسني محمد االستاذ 67.18 ٭
حمد احمد حمد محمد بوحمدى 67.68 ٭
خالد عبدالعزيز مهلهل الياسني 84.84 ٭
راشد هادى سعود سعد العازمى 60.31 ٭
سالم حمود سالم حمود زيد الرشيدى 76.57 ٭
سعود عبدالعزيز خليل ابراهيم املونس 66.96 ٭
سيف راشد محمد راشد بن زيد الكفيدي 67.71 ٭
طالل عبداللطيف فهد راشد الرباح 74.6 ٭
عادل أحمد عبد اهلل احمد العمر 78.93 ٭
عباس حمزه محمد صفر حسن 66.43 ٭
عبدالرحمن احمد مصطفى مرتوه العلى 82.61 ٭
عبدالرحمن ناصر احمد محمد الزنكوى 66.28 ٭
عبدالرحمن ناصر حمد عزران الصبحان 60.53 ٭
عبدالعزيز احمد سليمان احمد اخليرى 71.19 ٭
عبدالعزيز حمد بديوى خويبر املطيرى 68.43 ٭
عبداهلل عبداالمير جنم عبداهلل املزيدى 63.25 ٭
عبداهلل عماد يعقوب طاهر املطوع 70.99 ٭
عبداهلل عيسى احمد حاجيه ابراهيم 66.97 ٭
عبداهلل نبيل محمد أكبر احلسينى 66.92 ٭
عبدالوهاب عبدالعزيز صالح جمال جمال 71.84 ٭
عبدالوهاب عدنان على موسى احملمدعلى 73.69 ٭
على جواد غلوم على محمد 65.86 ٭
على حسني علي حسن على 61.04 ٭
على رياض عبد احلميد عيسى الصايغ 82.27 ٭
على صادق جعفر احمد كمال 71.63 ٭
على صالح على حسن حمادى 63.35 ٭
على عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بن نعمه 65.93 ٭
على محمد كما ل عبد احلفيظ شقير 78.27 ٭
على محمد محمد رمضان سياه 74.44 ٭
علي فهد حمود الصويلح 78.73 ٭
عيسى عبداحملسن عيسى عباس البلوشي 63.03 ٭
فهد حمد رويح علي الروضان 72.14 ٭
فيصل عبدالعزيز مهلهل الياسني 77.82 ٭
محمد جاسم محمد حسني بوعليان 83.63 ٭
محمد جاسم محمد عباس القطان 81.47 ٭
محمد سمير ابراهيم صالح القالف 69.47 ٭

محمد شاكر سيد اسماعيل السيد حبيب السيد حسن 83.04 ٭
محمد صفوت كامل حسني 66.89 ٭
محمد عبداهلل عبدالوهاب عبدالعزيز العصفور 75.85 ٭
محمد عبداهلل عيسى خليفه اجليماز 74.51 ٭
محمد عيسى احمد حاجيه ابراهيم 70.6 ٭
محمد فهد عبدالرحمن محمد الصميعى 71.12 ٭
محمد وليد عيسى عباس محمد 79.98 ٭
محمد يوسف مزعل امان اخللف 65.74 ٭
مرزوق احمد محمد احمد شاهني الغامن 84.63 ٭
مساعد خالد عبداهلل جدوع نهير 77.4 ٭
مشارى صالح سالم محمد الفقعان 63.19 ٭
مشاري أسعد عبدالرزاق عبداهلل الرويشد 83.67 ٭
ناصر أنور سليمان سلطان العامر 70.11 ٭
ناصر خالد عيسى سالم الراشد 64.13 ٭
ناصر عبداهلل عيسى خليفه اجليماز 76.5 ٭
هاشم عقيل حبيب ذياب عبداهلل 68.88 ٭
يوسف جاسم محمد احمد بوحمد 74.55 ٭
يوسف حسن كاظم عبد احلسني محمد 59.08 ٭

 احمد شهاب الدين الثانوية للبنين 
احمد شوحط طخي محمد الظفيري 71.46 ٭
احمد عويد محسن سمير الصليلى 71.36 ٭
بندر سعد حمود محمد الهرشانى 70.18 ٭
سالم علي شعبان قاسم 81.03 ٭
سعد خالد عايض العازمي 75.21 ٭
سعد سند دوان سند البذالى 64.91 ٭
سعود فيصل تركى سليمان الشمرى 73.01 ٭
سلطان مجحم صالح محمد اخلدير 69.44 ٭
ضاري رخيص سماوى علوى الضفيرى 76.12 ٭
طالل مبارك عيد جخيدم العازمى 69.2 ٭
عادل عفتان عايض اسدير العتيبي 79.16 ٭
عايد ساير عايد حمد الصليلى 64.85 ٭
عبدالرحمن محمد شوقي النجار 74.58 ٭
عبدالرحمن مرضى حسن محمد التناك 69.26 ٭
عبدالعزيز ابراهيم ابشيت غالب الرحيلي 71.73 ٭
عبدالعزيز سعد محيبس فهد العنزي 65.91 ٭
عبدالعزيز فيصل فرحان مرزوق الهاجري 67.32 ٭
عبدالعزيز محمد عبداهلل فهد العنزي 88.66 ٭
عبدالعزيز محمد ناصر سبهان 73.61 ٭
عبداهلل صالح خلف ضاحي العنزي 71.47 ٭
عبداحملسن طالل سوعان العنزي 83.71 ٭
عذبي عبدالرحمن علي حسن دربى 69.97 ٭
علي سعد قويعان نامي الهاجري 77.31 ٭
علي سلمان علي سليمان العازمي 66.11 ٭
علي نايف فالح غامن شالش 59.63 ٭
عمر عايد سعد مطلق الهاجري 71.08 ٭
فهد شليويح حسني العمير العصيمي 77.94 ٭
فهد عبدالرحمن محمد حسن احلبابي 66.69 ٭
فهد عبداهلل سالم عبداهلل السعدي 66.16 ٭
فهد عبداهلل مذكر ناصر الهاجري 74.92 ٭
فهد محمد بخيت محمد هويدي الهاجري 61.86 ٭
فواز علي طامي جبر الفضلي 63.63 ٭
فواز فهيد عبدالعزيز ثاني احلربي 68.66 ٭
فيصل هذال محمد سعد الهاجري 70.99 ٭
مبارك محمد غامن محمد سليمان الوادي 77.4 ٭

محمد خالد حربي علي السعدي 71.03 ٭
محمد صنهات محمد ناصر السهلي 69.58 ٭
محمد عبداهلل خالد سرحان عبداهلل 72.4 ٭
محمد هزاع قويعان نامي الهاجري 72.05 ٭
مشعل مجبل مشعل على الصليلى 62.95 ٭
موسى مفلح فالح ادبيس 66.99 ٭
ناصر نواف سوعان غثوان العنزي 72.49 ٭

 احمد مشاري العدواني الثانوية للبنين 
أحمد محمد احمد عبداهلل احلاي 67.46 ٭
أحمد نايف احمد عبداهلل الصباح 63.55 ٭
ابراهيم احمد هوشان عبداهلل املاجد 72.89 ٭
تركي محمد سعود عبدالعزيز غلى الوزان 80.91 ٭
جابر عبدالرحمن عيسى سعيد املذن 68.59 ٭
حمد احمد عبداهلل عبدالعزيز املسعود 67.38 ٭
خالد ابراهيم احمد يعقوب العلي 70.38 ٭
خالد انور خالد زيد النويف 80.23 ٭
خالد سالم شافي سالم كايد 68.05 ٭
خالد عبداهلل مهنا عبداهلل املهنا 65.47 ٭
خليفة أحمد سعد علي العمير 66.79 ٭
سالم عواد موسى عواد محمد 59.07 ٭
سعد عبداللطيف احمد صالح الدوسري 65.53 ٭
سعد محمد سعد شعالن 65.89 ٭
سعد ناصر سعد محمد عبدالعزيز الدعيج 65.93 ٭
سليمان خالد سليمان فوزان الفوزان 62.4 ٭
شافى طارق ابراهيم عبدالعزيز الهاجرى 65.24 ٭
صالح حمود يوسف عبداهلل املكيمي 89.52 ٭
صقر أحمد صقر اخلالدي 61.58 ٭
ضاري وائل محمد عبداهلل اخلزام 65.07 ٭
طالل عبدالعزيز مساعد عبدالعزيزفرحان املبيلش 70.9 ٭
عبدالرحمن دعيج خلف حسن الشمري 60.31 ٭
عبدالرشيد علي امني شيخ 75.86 ٭
عبدالعزيز محمد حسن ريس محمود الريس 66.99 ٭
عبدالعزيز ناصر يوسف عبدالكرمي محمد الصقر 63.97 ٭
عبداللطيف احمد ضاعن ثويني السمدان 68.63 ٭
عبداهلل جودة خشان محمد اخلالدي 69.64 ٭
عبداهلل سعيد علي سلطان يوسف 73.35 ٭
عبداهلل مبارك عمر مبارك خليفه خليفوه 71.56 ٭
عبداهلل محمد شحاذ فرحان مفرج الثواب 67.17 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل سعود الرماح 78.67 ٭
عبداهلل مسلم مخيمر العريدي 65.83 ٭
عبداهلل ناصر علي احمد معيوف البشاره 76.74 ٭
علي عبدالرحمن بن ابراهيم بن سليمان البديوي 77.07 ٭
علي ناصر علي احمد البشاره 81.96 ٭
عمر خالد عبدالرحمن أحمد املنصور 64.4 ٭
فهد بدر رمضان محمد الكندري 64.77 ٭
فهد بدر عبدالرحمن مسلم العمار 61.12 ٭
فهد سعد فهد سعد احلوال 61.78 ٭
فهد صالح ضايف فرج عبداهلل جنم 65.14 ٭
فهد يوسف محمد ابراهيم بهبود 66.12 ٭
فواز غامن عبداللطيف غامن عبداللطيف الشطى 64.15 ٭
فيصل احمد خالد مساعد الكليب 66.05 ٭
محمد أمني عبداهلل سعد اجلفن 66.82 ٭
محمد جاسم محمد احمد الهذلول 70.81 ٭
محمد طارق عبيد علي املسعود 71.86 ٭
محمد عبدالسالم محمد احمد صالح الهذلول 74.83 ٭
محمد فيصل سليمان عبداهلل العثمان 83.23 ٭
محمد ناصر جاسم راشد العسعوسي 77.6 ٭
مرشد احمد محمد صالح املرشد 74.38 ٭
مروان حمد داود سليمان البدر 81.61 ٭
مشاري خالد صالح محمد احمليمبد 69.62 ٭

مشاري عادل علي احمد الشويب 60.9 ٭
مشاري يوسف عبدالرحمن مطلق العصيمي 60.47 ٭
مصطفى سيسي 72.62 ٭
ناصر حمزة عباس احمد بوحمد 65.16 ٭
ناصر خالد عبداحملسن احمد ابراهيم الياقوت 80.19 ٭
زوزوم هارون 91.15 ٭
يحيى سامي فهد أحمد الوهيب 72.06 ٭
يوسف خالد ياسني محمود علي الرديني 75.61 ٭
يوسف معرب درويش 72.49 ٭
عبدالوهاب ماجد سلطان حجي بشير 67.36 ٭

االسراء الثانوية للبنات 
حصه احمد يوسف احمد املنصور 82.91 ٭
دعاء مبارك محمد احمد الكندري 67.73 ٭
زينب فيصل ابراهيم سليمان الناصر 64.39 ٭
سبيكه عبداحلميد عبداهلل عبدالرزاق بن ناجى 60.24 ٭
سندس عبداللطيف عبدالكرمي ناصر السندى 84.17 ٭
شوق سلمان راشد سعيد العقروقه 71.35 ٭
فاطمه محمد ماجد احمد بوطيبان 75 ٭
فاطمه يوسف محمد سعد الرميح 67.39 ٭
ليلى قاسم محمد غريب على 71.28 ٭
منيره عبداهلل حسني عبداهلل املسباح 87.59 ٭
نور مصطفى عبدالرسول على بوعباس 74.14 ٭

هنوف طالل سليمان على سليمان الشرهان 68.27 ٭ 

االصمعي الثانوية للبنين 
ابراهيم سامي عبداهلل فارس املسبحي 72.53 ٭
احمد خالد عبداهلل عيسى الفودري 77.6 ٭
احمد سلمان محمد سليمان البحوه 76.81 ٭
احمد سليمان محمد سليمان الصالل 77.34 ٭
احمد عماد علي سلطان الشاهني 67.99 ٭
احمد ماجد على جاسم املبارك 76.59 ٭
احمد محمد ابراهيم صالح السبيعى 71.57 ٭
انور متعب محمد فالح سيف الشالحي 75.06 ٭
بدر عبدالسالم عبداحلميد عبداحملسن البسام 71.64 ٭
بدر عبداهلل غريب محمد ذياب 62.61 ٭
بدر فيصل غامن يعقوب الياسني 85.65 ٭
براك احمد فهد الراشد الرشيد 66.41 ٭
براك ناصر راشد حمد احملارب 87.26 ٭
ثامر سعود سعد مخيط املطيري 75.65 ٭
حسن بدر حسني علي القطان 82.19 ٭
حمد عبد اهلل جاسم محمد الزيد 72.48 ٭
حمد محمد براك صقر املرشاد 62.59 ٭
حمود عبداهلل عوض محمد احمد 75.38 ٭
حمود محمد حاجي محمد محمد 67.65 ٭
خالد بسام خالد عبدالكرمي الغربللى 68.92 ٭
خالد سالم شريده سعد الشريده 66.25 ٭
خالد عبداهلل خالد عبداهلل الوزان 87.71 ٭
خالد فيصل احمد حسن العوضي 69.32 ٭
خالد محمد أحمد مطلق السهو 77.97 ٭
خالد مصطفى بدر خالد العون 87.74 ٭
خالد نبيل علي حسن االبراهيم 68.41 ٭
خالد وليد عثمان عبداهلل االيوبي 89.19 ٭
راشد احمد فهد راشد الرشيد 68.66 ٭
راشد خالد راشد محمد على النفيص 76.78 ٭
زياد طارق سليمان سلطان العامر 67.73 ٭
سليمان داود سليمان جاسم العبدالهادي 67.58 ٭

س���ليمان عبد اهلل حس���ن عبدالرحمن ابراهي���م األنصاري   ٭
75.58

طالل جاسم محمد طاهر الفيلكاوي 63.94 ٭
طالل هاشم سيف سالم السيف 83.54 ٭

عبدالرحمن سامي عبداهلل فارس املسبحي 69.3 ٭
عبدالرحمن فرج محمد خالد الفرج 92.01 ٭
عبدالرحمن محمد طه ياسني االبراهيم 75.09 ٭
عبدالعزيز جاسم علي حسن بوارحمه 61.84 ٭
عبدالعزيز خليفة محمد خليفة احمد 84.77 ٭
عبدالعزيز عادل سليمان أحمد القصار 73.39 ٭
عبدالعزيز عبدالسالم عبدالعزيز عبدالرزاق البعيجان 78.5 ٭
عبدالعزيز عدنان شهاب احمد صالح 76.76 ٭
عبدالعزيز محمد حسني ابراهيم 62.95 ٭
عبدالعزيز محمد خلف فهد البابطني 79 ٭
عبدالعزيز نبيل عبداهلل بدر البدر 87.24 ٭
عبدالكرمي يعقوب يوسف ابراهيم رجب األنصاري 79.36 ٭
عبداللطيف عادل عبداللطيف فهد الفوزان 85.92 ٭
عبداهلل احمد محمد العمر الدرباس 81.04 ٭
عبداهلل جاسم احمد عبداهلل اجلاسم 67.69 ٭
عبداهلل عامر محمد صالح السردي 73.26 ٭
عبداحملسن يوسف علي عبد اهلل املقهوي 67.73 ٭
عثمان فيصل عبدالوهاب خليفه بورسلي 79.79 ٭
على يوسف ابراهيم مفرج املفرج 69.92 ٭
علي عيسى محمد سليمان احلبيب 73.69 ٭
فهد احمد جابر علي جوير 88.39 ٭
فهد رشيد عبدالكرمي عبداهلل اخلميس 67.29 ٭
فهد سعد سعود عبداهلل اجلويعد 63.66 ٭
فهد عبدالرحمن عبدالرزاق سعود البعيجان 64.1 ٭
فهد عبداهلل صقر عبداهلل يوسف 77.7 ٭
فهد عبداهلل عبدالوهاب ابراهيم احلسينان 66.98 ٭
فيصل محمد حمد مرزوق عبداهلل الشطي 63.03 ٭
قتيبة عبداللطيف سيف محمد العتيقي 77.38 ٭
مبارك فيصل مبارك صالح سنني 63.62 ٭
محمد حامد محمد عبداهلل الياقوت 86.02 ٭
محمد زياد شاكر صالح عبد اهلل 68.41 ٭
محمد طارق محمد مهنا املهيني 87.26 ٭
محمد فالح عبدالعزيز حمد السعيد 65.08 ٭
محمد فراج خليفة مفرج اخلليفه 65.06 ٭
محمد ناصر خليفه ناصر بن سالمة 75.62 ٭
محمد ناصر عبداهلل ناصر الصالل 77.08 ٭
محمد نوري احمد محمد املطاوعه 69.12 ٭
مساعد خلف دهش اخلضاري 66.6 ٭
مشارى عبدالعزيز مشارى عبدالعزيز العبيدان 85.15 ٭
مشعل عصام محمد علي احلداد 76.48 ٭
ناصر سالم عبداهلل عامر الرجباني 89.88 ٭
نواف احمد يوسف احمد عبدالسالم 73.69 ٭
هاشم اياد سيد هاشم السيد يعقوب الطبطبائى 66.2 ٭
هديب جمال محمد حمود الهديب الرشيد 80.04 ٭
هشام عصام محمد عبدالعزيز العبيدان 67.27 ٭
هيثم خالد عبداملجيد خميس الشطي 71.29 ٭
هيثم عبداللطيف سيف محمد العتيقي 68.9 ٭
يعقوب يوسف يوسف علي النجم 65.08 ٭
يوسف بدر خالد حمد الهدلق 77.93 ٭
يوسف حسني عبدالرحيم عبداهلل 65.39 ٭
يوسف خالد جمعة حسني العلي 66.35 ٭
يوسف خالد داود سليمان عبداهلل 76.51 ٭
يوسف خالد عبداللطيف السيد خالد الغربللى 70.61 ٭
يوسف سعود صالح حداد الصالح 65.95 ٭
يوسف محمد عبداهلل محمد العبيد 80.32 ٭

االوزاعي الثانوية للبنين 
أحمد عايد مجبل هالل العنزي 77 ٭
أحمد عبد العزيز جميل صالح اخلالدى 79.04 ٭
أحمد عبدالعزيز قاسم عبدالواحد املطرود 70.53 ٭
بدر سعود عبد العزيز يوسف العجيمان 81.81 ٭

براك عبداحملسن بشير محمد العتيقي 66.25 ٭
ثامر مطر ظبيب محمد السليمانى 70.13 ٭
حمد صقر سعيد شهاب احمد 72.7 ٭
خالد سعود حمدان سعود احلمدان 74.84 ٭
خالد غالب ابشيت غالب الرحيلي 83.12 ٭
دخيل اهلل مذكر دخيل اهلل مذكر الهرشانى 69.4 ٭
سلمان محمد فارس خليف 76.33 ٭
شمالن علي عيد مناحي العنزي 72.81 ٭
طالل محمد مزعل مسحل السرهيد 73.79 ٭
عادل جعفر شريف مسير جنديل 61.73 ٭
عبدالعزيز عباس سالم فرحان العنزى 72.83 ٭
عبدالعزيز محمد مندني أحمد الكنكوني 77.21 ٭
عبدالعزيز ياسر راشد عيفان البذالى 73.12 ٭
عبداهلل خالد فالح ادبيس الرشيدي 76.72 ٭
عبداهلل صقر سعيد شهاب احمد 72.1 ٭
فهد سالم مزعل عبد الرزاق نصار 81.28 ٭
فهد مفرح حسن عبداهلل الهاجرى 75.64 ٭
مبارك سبتي مرزوق مطر العنزى 75.57 ٭
مشعل خالد حسني علي القالف 68.45 ٭
مشعل عوده محارب عوده الضفيرى 76.85 ٭
ناصر إبراهيم عبداحلميد ابراهيم عاشور 66.72 ٭
نايف صحن يحيى مشيرى الهاجرى 81.68 ٭
نواف وليد أحمد سالم محمد 63.94 ٭

الجزائر الثانوية للبنات 
اسراء عبد اهلل سالم جاسم اخلليفه 91.13 ٭
اسم�اء جزاع حامد عبدالرزاق العمانى 66.4 ٭
اسيل فهد سعد عبد العزيز السلطان 80.2 ٭
اسيل فهد على سعيد السيف العامر 77.63 ٭

ان���وار خليل محم���د عبدالرحمن محمود حس���ني الكندرى   ٭
81.81

انوار محمد سعود عبدالعزيز امل�ذن 79.99 ٭
انوار ياسر يعقوب يوسف الضويحى 82.62 ٭
بدريه احمد سليمان محمد الشطى 64.54 ٭
بدريه عادل محمد فهد الدباسى 85.73 ٭
حصه حمد سليمان أحمد ناصر األقعس الثقفي 71.83 ٭
حصه عبدالعزيز زيد عبداهلل العبيد 78.52 ٭
حصه مرزوق سعيد مبارك 72.97 ٭
حال خالد محمد عبد اهلل الباتل 83.02 ٭
حنان زهير عبداخلالق سعيد البخيت 68.97 ٭
حنني خالد على احمد على السنان 66.96 ٭
خلود محمد سعود عبد اهلل ناصر 64.74 ٭
دانه وليد خالد محبوب العام�ر 69.2 ٭
دميه مشعل حميدى ظاهر الظفيرى 76.67 ٭
روان طامى عبد اهلل طامى احلبيليص املطيري 81.66 ٭
ري�م عبداهلل محمد راش�د احلس�اوى 91 ٭
رمي طالل ابراهيم عبد الرحمن املاجد 64.1 ٭
رمي على صالح عبداهلل الصالح العبداهلل 88.13 ٭
ساره داود سليمان عثمان النصراهلل 77.32 ٭
ساره عبد احلميد ابراهيم ناصر االحمد 67.45 ٭
ساره يوسف رشيد محمد احمد العطار 81 ٭
س�اره ن�اصر ع�وض مش�خ�ص الع�ت�يب�ى 81.95 ٭
سميه خال�د صالح مه�دى صالح الغ�ي�ص 88.59 ٭
ش�وق فؤاد مهنا مزعل محمد املزعل 76.05 ٭
شهد فراس أحمد الرفاعى 64.84 ٭
شيخه ابراهيم على صالح احل�داد 85.77 ٭
صفا جوهر ماجد جوهر 75.21 ٭
عائشه وليد يعقوب خلف اليتامى 80.26 ٭
ع�ه�د عماد سعد راشد صقر 69.47 ٭
فاطمه عبد اهلل محمد العبيد 61.96 ٭
فاطمه محمد عبدالرحمن محمد الدعيج 63.47 ٭

فاطمه هاشم سيد كدا هاشم سليمان 75 ٭
فجر احمد محمد ابراهيم اجلعفر 70.58 ٭
فجر محمد بشير لهمود 67.49 ٭
فجر مساعد محمد جاسم املبارك 80.83 ٭
فى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم العوضى 69.53 ٭
لطيفه وليد راشد عبد اهلل الطرموم 75.56 ٭
لولوه طارق عبدالرحمن ناصر القطان 65.62 ٭
مروه جوهر ماجد جوهر 77.15 ٭
مروه خالد احمد منصور احلجى 71.55 ٭
مرمي جاسم محمد محمد املغربى 64.43 ٭
منيره زيدان ياسني سالم الزيدان 71.71 ٭
منيره مساعد مبارك نصيب الرندى 71.64 ٭
ميس احمد ناصر يعقوب ناصر 79 ٭
نوال احسان فهد مبارك الساير 72.54 ٭
نور محمد جاسم محمد احلقان 67.95 ٭
نورا احمد سالم سعران الدماج 84.91 ٭
نوره صالح عبد اهلل سلطان مطلق العنزى 81.84 ٭
نوره طارق عبدالرحمن ناصر القطان 67.94 ٭
هدى فرحان حمود سعيد السبيعي العنزي 70.73 ٭
هنوف فهد مبارك جبر احلزمى 59.63 ٭
وفاء طارق فالح حسن 66.02 ٭

الدوحة الثانوية للبنات 
إميان فرج مبارك عامر الرحيلى 68.47 ٭
ابتسام احمد فريج مطلق السليماني 68.25 ٭
ابرار صالح ابراهيم اسماعيل علي 67.07 ٭
احرار الفى عايد ميزر الهرشانى 79.22 ٭
اخالص أحمد مرزوق عبالن الهرشاني 77.8 ٭
اسماء فالح مريسل غدير جافور 62.92 ٭
اسيل شوحط طخى محمد الظفيرى 79.92 ٭
الطاف حصني مطلق حصني املفرج 82.62 ٭
الطاف محمد جاسم حميد املنصور 87.5 ٭
الوديده محمد ساكت سوعان العنزى 74.51 ٭
امثال مطلق عايد عيد اجلميلى 71.94 ٭
امالك عبداهلل رحيل دغيم الرشيدى 79.89 ٭
انوار حامد محمد الناصر الرشيدي 75.51 ٭
انوار مهدي نزال مهدي الهرشاني 72.45 ٭
اميان سلطان شناقه جدوع الرويعى 70.8 ٭
اميان مطلق مفرح خليفه اجلميلي 68.6 ٭
بشاير حبيب رمضان محمد العنزى 72.81 ٭
بشاير ناصر قناص نقيع اخلصيلي 72.17 ٭
حترير أحمد شخير محمد علي الهاجري 63.17 ٭
حترير حامد محمد الناصر الرشيدي 75.16 ٭
حترير متعب سويد حطاب الهاجرى 83.81 ٭
تهاني سالم محمد رجاء الرشيدي 74.49 ٭
حنان فهد جبار مطلق مجيدل الصلبى 74.36 ٭
خديجه مزيد زيد عراده الرشيدي 61.63 ٭
خلود بادى صالح فريج الرشيدى 91.34 ٭
دالل راشد محمد مريعيه العازمى 84.34 ٭
رمي عبد العزيز جابر علي جوير 72.31 ٭
رمي غالب الفى طالع املطيرى 68.55 ٭
رمي فالح عبيد مسفر الرشيدى 81.51 ٭
زينب عبد الرحيم مندني حسني 81.24 ٭
ساره خالد ماضي سعد العازمي 76.96 ٭
ساره سالم خالد رفاعى الهرشانى 76.58 ٭
ساره ضيدان رقدان جونيان املطيرى 69.48 ٭
ساره عبداهلل موسى عواد العنزى 90.08 ٭
ساره فهد هايف حمدان العازمى 77.67 ٭
ساره الفي حامد فرحان املطيري 90.46 ٭
ساره ناصر عبيد عبداهلل الرشيدى 78.22 ٭
سحر علي عقيل خلف 74.47 ٭
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ساره حسني محمد عبدال��له بوخلف 95.39 ٭
ساره طارق احمد محمد النفيسي 65.6 ٭
ساره عبدالوهاب عبدال�له ابرهيم القليش 80.92 ٭
شروق بدر عبدالرحمن العثمان 82.4 ٭
شهد بدر سليمان ناصر السعيد 74.9 ٭
شهد وليد عبدال����له على البغلي 85.23 ٭
شيخه بدر ناصر محمد النشيط 68.04 ٭
شيخه ناصر عبدالعزيز ناصر البناى 86.86 ٭

ش���يماء فؤاد يعقوب يوس���ف اس���ماعيل الراشد   ٭
86.06

ضحى فؤاد على احمد البشاره 78.91 ٭
طيبه احمد ابراهيم خميس الشطى 80.08 ٭
عائشه احمد عبدالعزيز احمد الهارون 74.44 ٭
عائشه صالح عبدالهادى صالح احلمدان 85.79 ٭
عائشه طالل عبد ال�له حمد الهدلق 91.05 ٭
عائشه يوسف خالد عبدالعزيز الصالل 75.16 ٭
عاليه انور محمد يوسف العيدان 77.47 ٭

عذارى محمود اس���حق محمود اس���ماعيل حس���ن   ٭
76.27

ع���ذوب خال���د عبداحملس���ن عبداللطيف الهاش���م   ٭
79.25

غ���زالن عبدالعزيز س���عود عبدالعزي���ز الدويش   ٭
83.69

فاطمه بندر فهد محمد عثمان الراشد 85.41 ٭
فاطمه سليمان فهد سليمان الفهد 79.35 ٭
فاطمه محمد على ابراهيم القاضي 92.34 ٭
فجر جمال احمد عبدالرحمن االحمد 63.76 ٭
فجر يوسف بدر محمد بن ناجى 74.07 ٭
فرح احمد محمد امني العوضي 89.58 ٭
فرح اسامه فهد حمود اجلارال��له 80.54 ٭
قماشه وليد احمد عبد ال��له السندى 73.48 ٭
لطيفه داود سليمان محمد السليطى 89.7 ٭
ملى عبدالعزيز محمد صالح الفريح 91.34 ٭
لولوه ادهم ياسني سالم مهنا 77.13 ٭
لولوه حمد سعود احمد اخلالد 87.61 ٭
لولوه سليمان ناصر عبدالعزيز احلميدى 82.06 ٭
مروج طارق خالد سالم الوهيب 74.24 ٭
مرمي احمد سلطان احمد السمحان 74.95 ٭
مرمي سعد عبد ال��له ليلى الشمرى 71.52 ٭
مرمي عادل احمد ابراهيم املسعود 81.21 ٭
مرمي عدنان راشد حمد املال 94.33 ٭
مرمي يوسف احمد مراد عبدالرضا 76.51 ٭

منيره سليمان محمد صالح عبدالوهاب العدسانى   ٭
83.88

منيره عادل ابراهيم يعقوب الهاجري 69.97 ٭
منيره عبدالعزي���ز عبدال��ل���ه العبدالعزيز البراك   ٭

74.28
مني���ره عبدال�ل����ه منصور عبدالرحمن احلس���ني   ٭

69.58
موضى فيصل على محمد املسعود 73.49 ٭
موضى يعقوب سعيد محمد الوهابى 69.49 ٭
مى حامد عبداملجيد احمد الرفاعى 86.27 ٭
مى فوزى على عبدالعزيز احلميدى 78.08 ٭
ندى عبد اهلل سلطان عبداهلل النهام 81.81 ٭
نسيبه احمد خليفه احمد الشطى 80.72 ٭
نهله سهيل صالح على الشايع 77.85 ٭
نور طالل عبداللطيف حمد الفالح 77.57 ٭
نور عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن املاجد 73.17 ٭
نور مصطفى جاسم محمد املطوع 71.78 ٭
نور ناصر عبدالل�ه ناصر الراشد 81.83 ٭
نوره جمال راشد عبدال��له الهنيدى 81.42 ٭
نوره خالد جابر محمد اللوغانى 63.8 ٭
نوره خالد سليمان عبداللطيف الرويح 71.77 ٭
نوره عادل عايد محمد الفايز 77.51 ٭
نوره فوءاد عيسى ابراهيم املناعى 73.36 ٭
نوف حمود فليطح املوعد الشمرى 80.86 ٭
نوف عصام محمد عبدال��له حسن الرشيد 73.33 ٭

هبه عبداللطيف عبدال��له عبدالوهاب عبد الرحمن   ٭
الصالح 85.07

هبه فوزي يوسف عبدالعزيز اليماني 83.63 ٭
هنوف راشد جمعه خميس العويصى 79.3 ٭
هيا عايض مرزوق عايض العتيبى 72.71 ٭
هيا موءيد يوسف عبدال��له السبيعي 81.38 ٭

المنصورية الثانوية للبنات 
اسراء يوسف غلوم يوسف العوضى 93.05 ٭
اسرار جاسم حسن مراد 80.34 ٭
اسماء بدر على عبدالعزيز بن ناجى 87.75 ٭
اسماء محمد دهام غريب النجفان 68.41 ٭
افنان عبداللطيف غلوم على محمد 75.88 ٭
امنه حسني حبيب محمد حسني السماك 76.55 ٭
انفال حبيب ياسني احمد عباس 79.59 ٭

ايالف جواد احمد محمد حسن محمد علي الصايغ   ٭
81.19

اميان سهيل حاجى محمد عبدالهادى 83.83 ٭
بتول شاكر عبدالصمد يوسف علي نقي 91.5 ٭
بتول عبدالوهاب احمد كرم احمد 68.56 ٭
بدريه عدنان محمود حسني جمعه 82.7 ٭
بسمه غازى عبدالرحمن على العمر 76.01 ٭

بش���اير حمد عبدالعزيز عبداحلس���ني ماتقى غالب   ٭
67.57

بشاير صالح فالح حسن ماحسني 79.12 ٭
ثاجبه احمد حسن محمد املناعى 84.4 ٭
جنان عبدالعزيز عبداهلل محمد املطوع 82.99 ٭
حصه عامر عبداهلل عامر حسن 95.45 ٭

حصه عبدالعزي���ز عبدالرحمن جاس���م محمد مال   ٭
80.39

حنان عيسى عبد اهلل محمد كلمد 88.12 ٭
حنني احمد ابراهيم طاهر يوسف 90.92 ٭
حوراء عبد احلميد عبداهلل محمد املزدى 69.82 ٭

حوراء على رضا محمد مهدى باس���تانى بوشهرى   ٭
77.39

خديجه هانى حسن على تقى 86.18 ٭
داليا جمال ابراهيم يلى احمد بهبهانى 94.61 ٭
دانه اسماعيل ابراهيم طاهر املطوع 82.78 ٭
دانه على صالح احمد اخلضير 88.64 ٭
دانه يوسف خليفه يوسف الرومى 77.85 ٭
دعاء جمال عيد العبد 79.77 ٭
دالل توفيق سعد العلى املكيمى 81.26 ٭
دالل عبداهلل ابراهيم جاسم القطان 80.74 ٭
دالل على محمد زمان محمود 89.54 ٭
دالل يوسف خليفه يوسف الرومى 70.04 ٭
روان حسني احمد جاسم الشرهان 81.38 ٭
روان طالل عبدالكرمي سعود الشايجى 82.7 ٭
روان عدنان حمد محمد اجلدى 89.09 ٭
روان محمد قاسم حسن بولند 83.44 ٭
رمي وليد محمد راشد محمد اخللف 89.68 ٭
ريهام عبدالهادى احمد عبدالهادى الصقران 73.39 ٭

زهراء عبدالفتاح عبداحملسن حجى عبداهلل املطوع   ٭
86.08

زينب ماجد حمد عبداهلل 76.43 ٭
ساره اسعد على 90.89 ٭
ساره ايوب عيسى ايوب السدره 80.86 ٭
ساره جمال ابراهيم احمد العصفور 72.58 ٭
ساره حميد جاسم مطرود زاده 93.05 ٭
ساره زيد عبدالرحمن زيد املنيفى 90.72 ٭
ساره سامى عثمان عبداللطيف العثمان 69.07 ٭
ساره سلمان طاهر سليمان عبداهلل البناي 75.07 ٭
ساره مبارك حسني صالح املناعى 76.78 ٭
شريفه على فهد راشد الراشد 94.03 ٭
شهد احمد حسني على اردينى 66.23 ٭
شهد جاسم محمد على اخلالد 85.51 ٭
شهد عادل عبد الرحمن على الصغير 77.29 ٭
شهد عبدالعزيز فهد ابراهيم املطوع 76.84 ٭
شهد ياسر عباد محمد مكى 66.91 ٭
شوق احمد فهد عبدالرحمن ابو ربيع 65.42 ٭
شيخه سامى عباس امعيثم 80.16 ٭

ضحى س���ليمان عبداحملسن محمد سليمان القالف   ٭
78.97

عائشه سمير عبداللطيف سلطان بورسلى 85.73 ٭
عائشه عيسى صالح عياده غيث 86.24 ٭
عزه عيسى سليمان داود الغنيم 93.28 ٭
عواطف خلف حمود العنزى 65.09 ٭
فاطمة جمال محمد نورى بكر 90.51 ٭
فاطمه حمزه عباس عبداهلل جريدان 76.48 ٭
فاطمه خالد عبدالرسول حسن الوزان 74.67 ٭
فاطمه صالح ضايف فرج جنم 74.51 ٭
فاطمه عادل عباس حسن ابل منصورى 74.12 ٭

فاطمه عبد الفتاح عبداحملسن حجى عبداهلل املطوع   ٭
88.27

فاطمه على يوسف على النجم 85.93 ٭
فاطمه فؤاد فهد خليل القطان 77.24 ٭
فاطمه محمد على حسني املانع 80.09 ٭
فاطمه محمود غلوم محمد جعفر 79.78 ٭

فجر انور احمد محمد العثمان 80.76 ٭
فجر سمير كاظم صيهود 75.56 ٭
فجر عصام حمد عبداهلل احمد العصيمى 89.18 ٭
فجر على عبد اهلل على الصالح املطاوعه 64.66 ٭
فضه سعود ابراهيم الناصر الهاجرى 85.82 ٭
كوثر احمد محمد طاهر الشمالى 83.5 ٭

نهيل محمد امني على محمد حسني عبداهلل الصايغ   ٭
90.48

نور جالل ابراهيم جاسم القطان 88.63 ٭
نور خلف مطر هليل مبارك 77.05 ٭
نور وليد عبداهلل محمد الشايجى 85.29 ٭
نور يوسف عيسى يوسف على باش 88.67 ٭

لطيفه خالد على حسني مدوه 84.01 ٭
لطيفه نواف احمد يوسف املخيزمي 80.23 ٭
ليلى جاسم محمد حسني الغريب 79.46 ٭
مرمي على حسني صقر عبداللطيف 82.28 ٭
مرمي على غلوم عباس عبداهلل 69.3 ٭
منار احمد عباس عبداحلسن الشمالى 90.92 ٭

نوره احمد عيسى احمد املناعى 72.2 ٭
نوره خالد عبداللطيف يوسف النجم 87.36 ٭
نوره خالد مبارك على املبارك 67.07 ٭
نوره فوزى عبداحملسن على الظبيبى 76.84 ٭
نوف طارق محمود يعقوب الباقر 91.83 ٭
هدى على احمد عبداهلل احلداد 87.7 ٭

منار نادر حسن عباس خورشيد 75.07 ٭
منال عادل خالد حمد العدواني 97.23 ٭
منيره سالم مبارك سلطان سعيد 81 ٭
مها عدنان سعود مطلق الزايد 94.37 ٭
موضى جنيب جاسم على شمالن 68.97 ٭
نسرين عادل عثمان 75.94 ٭

اليرموك للبنات الثانوية للبنات 
أمانى سعود عبدالعزيز على الغيث 84.36 ٭
اروى حمد عبدالرحمن حسني التركيت 82.03 ٭
اسراء احمد راشد عبداهلل القعيد 79.62 ٭
اسرار ناصر احمد ناصر العمار 74.07 ٭

سميه عبداهلل سعود مطني سعد املاجدي 77.84 ٭
شروق فهد حميدي حمدان الرشيدي 68.15 ٭
شريفه مشعل محمد لفته بارون 85.96 ٭
شهد صالح دغيم سعد العازمى 87.17 ٭
شوق عاصي فرحان مانع 71.2 ٭
شيخه خليل ابراهيم اسماعيل على 69.45 ٭
شيماء عبداهلل عطيه صالح املاجدي 72.44 ٭
ضحى ناجي حميد علي العنزي 80.19 ٭
عبير فيصل ضحوى نشمى طويرش 84.78 ٭
غنيمه سعود مطر بخيت املطيري 64.58 ٭
فاطمة محمد فضيل علوان العنزي 61.04 ٭
فاطمه عبداهلل داري القطامي 77.51 ٭
فاطمه عبداهلل محمد حاجيه اخلارجى 79.04 ٭
فجر خالد فرحان مرزوق الهاجري 67.66 ٭
فجر سعد سرتيب حميدى عاشور الشمرى 65.5 ٭
فجر عبداهلل مطر هادي العنزي 68.68 ٭
فجر محمد شهاب احمد حمادى 81.58 ٭
فجر ناصر خالد بداح السهلى 84.66 ٭
في ملبس سالم حطاب الهاجري 72.6 ٭
لطيفه يوسف غامن غدير املاجدي 63.31 ٭
لولوه ساير سالم سعد الشمري 68.18 ٭
مراحب ذياب جليل مدعث الشمرى 76.2 ٭
مرمي عبداهلل محمد أحمد 77.49 ٭
مرمي مضحي شوميي خالد العازمي 83.52 ٭
مشاعل خلف هجرس جريدى العازمى 84.27 ٭
مالك عيد خليف معيوف مهاوش 73.92 ٭
منيره سعيد عوض البرازي السهلي 70.91 ٭
منيره صغير حرفان محمد الهاجرى 67.55 ٭
مها رشيد محمد مبارك الرشيدى 91.74 ٭
نادية حمد حييان انونه العنتري 83.57 ٭
نايفه مبارك عمر طليحان السليماني 62.9 ٭
هدير تركي خالد رفاعي الهرشاني 83.61 ٭
هنوف محمد عبداهلل احملمد الشعالن 61.47 ٭
ياسمني عادل محمد طويرش احلريجى 74.12 ٭

الروضة الثانوية للبنات 
أمينه عبدالرحمن طالب الكندري 78.11 ٭
أمينه ياسني سعد ياسني الغريب 65.52 ٭
أنفال صالح مرزوق غريب 81.12 ٭
ابرار صالح شالش سالم املنزل 82.11 ٭
افنان صالح بدر محمد القطان 81.12 ٭
االء احمد محمد على احمد االنصارى 79.7 ٭
العنود سليمان احمد غيث ابراهيم الغيث 79.81 ٭

انوار عبد احلكيم عب���د القادر عبدالوهاب املبيض   ٭
73.79

انوار مبارك صعفق مبارك اخلشاب 80.9 ٭
اميان خالد عبدالعزيز عيد املرجتى 71.64 ٭
اميان علي ابراهيم عبداهلل الفرحان 70.56 ٭
جمانه خالد عبد اللطيف عيسى سليم 70.57 ٭
جمانه عبد اخلضر عبداهلل شيخان الدابي 71.41 ٭
حصه فؤاد احمد يوسف الرشيد البدر 86.1 ٭
حليمه فؤاد سعيد شهاب 67.91 ٭
حنان على عثمان ابراهيم الفايز 70.33 ٭
خلود محمد امللقب رايق محمود احمد 70.61 ٭
خلود محمد محسن عوض سعود احلربى 77.92 ٭
دانه احمد محمد حسني القالف 71.99 ٭
دانه سالم سعد ياسني العازمي 76.78 ٭
دانه عادل جابر محمد النعمه 76.06 ٭
دانه عادل سالم عبداهلل بو تلف 78.64 ٭
دالل احمد محمد بدر البدر 84.06 ٭
روان جاسم حسني جاسم الزنكي 77.54 ٭
زينب أحمد شاكر بجاري 66.75 ٭

س���اره بدر عوض مب���ارك زيد القفي���دي العازمي   ٭
75.18

ساره عادل خلف مطلق سعد السعيد 81.84 ٭
ساره عبدالعزيز حسني شاهني ابراهيم الفيلكاوي   ٭

83.38
ساره فهد خالد مسفر املسفر 79.35 ٭
ساره محمد راشد محمد الشعالن 72.5 ٭
سبيكه ناصر عمران احمد العمران 68.56 ٭
شريفه جاسم عبد احلميد جاسم حسن 70.83 ٭
شهد احمد خالد االحمد الصباح 72.12 ٭
شهد عادل عبداهلل احمد النوه 77.34 ٭
شهد عبد الستار اعجيمي صقر الشمري 65.56 ٭
شهد عيسى صالح عيسى الطواش 73.2 ٭
شوق طالل علي محمد القميزان 66.59 ٭
شيخه فهد محمد املشعان املشوح 75.49 ٭
شيخه ناصر عبداحملسن راشد اجلليبي 67.12 ٭
ضحى محمد احمد محمد على العوضي 69.46 ٭
عائشه احمد خالد محمد املير 73.82 ٭
عائشه بدر عبداهلل ذياب اخلشتي 82.73 ٭
عائشه جمال فهد ابراهيم العبيد 80.45 ٭
عبير حسن حسني خالد الزايد 78.99 ٭
عبير يعقوب يوسف يعقوب السيحان 81.82 ٭
غاليه محمد عبداهلل جاسم البالول 79.25 ٭
غدير علي محمد غلوم على 78.44 ٭
فاطمه حبيب سلمان احمد االستاذ 90.23 ٭
فاطمه عادل فاضل عباس فيلكاوي 80.35 ٭
فاطمه عدنان ابراهيم سلمان اخلليفي 83.83 ٭
فاطمه محمد ابراهيم عبدالسالم مال حسني 71.66 ٭
فاطمه محمد عبداهلل محمد العسيرى 77.47 ٭
فاطمه ياسني سعد ياسني العازمي 67.94 ٭
فجر عبيد فالح البادي 65.56 ٭
فجر فالح جهيم غازي املطيري 76.29 ٭
فرح عبدالعزيز عيسى خليل بوحمره 76.6 ٭
فضه فهد على حسن الكندري 73.49 ٭
لولوه خالد علي سعد املعيوف 82.66 ٭
لولوه محمد راشد محمد الشعالن 68.17 ٭
مرمي جاسم سعد ياسني العازمي 70.26 ٭
مرمي خالد فاضل عباس فيلكاوي 65.17 ٭
مرمي ميسر ابراهيم ناصر التميمي 76.15 ٭
منيره صالح خليفه احمد اخلضر 68.96 ٭
منيره علي حسني حمد املراغى 79.21 ٭
ميساء محمد عماد الدين صالحي 78.91 ٭
نور احمد عبداهلل احمد الشرف 70.97 ٭
نور عصام ابراهيم حسني التركيت 81.53 ٭

ود رعد جاسم محمد 71.6 ٭ 

العصماء بنت الحارث الثانوية للبنات 
آالء احمد حسن على احلسينان 81.32 ٭
اريج حسام بدر راشد طاحوس 80.65 ٭
اسرار يوسف خالد يوسف القبندى 82.28 ٭
اسماء ابراهيم احمد عبدال��له الزايد 79.49 ٭
اسماء بدر ضايف فرج عبد ال�له 64.98 ٭
الزينه ابراهيم سليمان ابراهيم العساكر 84.37 ٭
الطاف نعمان عبدالقادر محمد احلميدان 94.88 ٭
امل احمد فهد عبد العزيز الوهيب 78.13 ٭
امينه محمد ابراهيم على قوشتى 83.71 ٭
انوار مشارى عبدال�له محمد السنعوسى 82.25 ٭
بدريه احمد حمود ابراهيم الرغيب 80.17 ٭
بدريه سامى ابراهيم عبدالعزيز الهاجرى 85.46 ٭
بدريه طارق احمد حسني العوض 80.67 ٭

بدري���ه عبد ال�له عبدالرزاق س���ليمان الس���جارى   ٭
90.3

بشائر فهد مشارى فهد العوده 76.49 ٭
جود باسل سليمان غامن العثمان 81.76 ٭
حصه امان مبارك امان 81.52 ٭

حصه عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الش���ايع   ٭
76.7

حصه عبداللطي���ف عيس���ى عبداللطيف الرجيب   ٭
76.36

حصه فهد سليمان مشعان املشعان 85.74 ٭
حنني جنيب حسني عباس الكندرى 75.77 ٭
خالده ابراهيم على ابراهيم السيار 62.5 ٭
دانه احمد حسني على شعيب 78.79 ٭
دانه اسعد عبدالرحمن عبدال��له الرويح 87.69 ٭
دانه نبيل رشدان محمد الرومى 91.76 ٭
دانه يوسف سليمان يوسف العمر 70.76 ٭
دالل انور حمد فهد الرغيب 85.51 ٭
دميه مساعد على احمد الشويب 77.76 ٭
رزان احمد عبداحملسن عبدال�له املرشد 85.11 ٭
رزان بدر عبدالرحمن السيد محمد الرفاعى 71.2 ٭

الهارون  رزوف عبداحملس���ن عبدالعزي���ز احم���د   ٭
92.69

رغد ناصر ذعار بادى العتيبى 87.45 ٭
روان بدر جاسر محمد النجدى 69.43 ٭
روان حمود عبدال�له احمد الفرحان 80.9 ٭
روان طارق سعد سعدون العلبان 60.59 ٭
روان عادل سليمان محمد السليطى 84.12 ٭
روان عبدالرحمن راشد عبدال�له البحوه 83.28 ٭
ريانه فهد محمد حميدى القحطانى 73.65 ٭
رمي محمد رشود حمد الرشود 65.22 ٭
ساره براك عبداحملسن سعود الزبن 83.76 ٭
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االء هشام محمد سعد الربيعان 83.15 ٭
الطاف غنام على حمدان اجلمهور 78.67 ٭
العنود فهد عبداللطيف سلطان بورسلي 81.09 ٭

امنه نورى على س���يد حميد س���يد حسن القالف   ٭
81.59

انفال خالد على محمد السعدى 76.82 ٭
انفال عادل عبدالعزيز عيسى الفرحان 91.32 ٭
انوار حمد عبداهلل حمد محمد الريش 71.32 ٭
انوار محمد فديع مروى العدواني 71.88 ٭
بدريه جمال عبدالعزيز محمد احلصان 84.64 ٭
بدريه فوءاد عبدالوهاب سيد هاشم احلنيان 68.8 ٭
بدور منير حسني محمد العبدالرزاق 83.82 ٭
بريق خالد عثمان حسن القعود 82.08 ٭
بشاير اسامه سالم موسى البكر 87.1 ٭
حصه أحمد ابراهيم خلف احلسني 78.51 ٭

حصه احمد الس���يد صالح الس���يد احمد الرفاعى   ٭
71.04

حصه صياح شايع صياح ابوشيبه 68.05 ٭
حصه غازى محمد احمد الراشد 74 ٭
حنان بدر محمد عبداهلل الشايجى 73.87 ٭
خديجه حامد احمد محمد صالح اخلميس 81.58 ٭
دارين ناصر عبدالرحمن يوسف الوقيان 81.69 ٭
دانه بدر سالم عبداهلل الزعابي 87.99 ٭
دالل احمد على حسن االبراهيم 63.63 ٭
دالل حسني علي حسني اللقمان 71.45 ٭
دالل عبدالعزيز حمد عبداهلل احلاي 69.46 ٭
دالل فيصل سعيد على العدوانى 83.38 ٭
رغد عبدالسالم عمر صنيتان العصيمى 70.81 ٭
روان موسى محمد فهد عبداهلل ابوعليان 83.1 ٭
رمي عادل جاسم محمد ماجد سلطان املاجد 82.27 ٭
رمي محمد فوزان سليمان الفوزان الفوزان 73.24 ٭
زينه خالد عجران حسني العجران 61.56 ٭
ساره جاسم محمد سليمان السبيعى 69.29 ٭
ساره فهد احمد محمد الفيلكاوى 80.53 ٭
ساره مبارك منور احلميدى وقيت 72.69 ٭
سنابل انور جاسم احمد القصار 81.69 ٭
شمايل ابراهيم محمد زامل الزامل 78 ٭
شيخه ابراهيم خلف سعد الربيعه 65.36 ٭
شيخه احمد عبدالعزيز حمد احلميميدي 62.51 ٭
شيخه خالد فهد عبداحملسن الفهد 77.92 ٭
شيخه ناصر عبدالوهاب محمد الشهاب 82.03 ٭
ضحى سامي محمد عبداحملسن الفريح 74.61 ٭
ضحى صالح يوسف صالح الورع 71.1 ٭

طيبه جمال غامن عبدالوهاب خليفه الشاهني الغامن   ٭
71.09

طيبه عبدالناصر حسن جاسم التويتان 84.42 ٭
عائشه جمال ناصر الصنهات العصيمي 76.82 ٭
عائشه سعد محمد سعد الفوزان 84.79 ٭
عالية علي خليل اسماعيل مراد 81.28 ٭

ابراهيم احلس���ينان  عذارى عب���داهلل عبدالوهاب   ٭
65.41

غنيمه خالد راشد راشد مبارك 74.46 ٭
غنيمه يوسف جاسم عبداهلل الصانع 78.77 ٭
غيداء صالح ثنى احمد الصياح العنزى 71.63 ٭
فاطمه سعيد محمد نور سعيد العوضي 83.31 ٭
فرح سليمان منصور عبداهلل املنصور 87.97 ٭
لولوه علي عبدالكرمي حمد اخلميس 77.08 ٭
لولوه ناصر احمد على اخلميس 82.77 ٭
مرمي احمد عبداللطيف عبداهلل الشطى 77.96 ٭
مرمي عادل محمد مصطفى الربيعي 79.85 ٭
مرمي محمد جاسم احمد ذكراهلل 81.41 ٭
مناير فهاد سحاب وصل اهلل املطيرى 87.78 ٭
منى فيصل عبداهلل جاسم الفضاله 75.25 ٭
منيره اسماعيل خليل ابراهيم الهزانى 83.88 ٭
منيره عبداحلكيم محمد عبدالكرمي اخلميس 92.11 ٭
منيره غيث محمد على الغيث 78.57 ٭
منيره مساعد سعود دغيمان املطيرى 83.64 ٭
منيره وليد خالد زيد النويف 70.77 ٭
نور محمد على عواد االمير 81.05 ٭
نوره اسماعيل عبداهلل حسني البناء 91.55 ٭
نوره خالد ماضى اخلميس 84.79 ٭
نوره سعود عبد العزيز محمد البنوان 77.19 ٭
نوره عبداهلل على محمد اخلليفى 80.35 ٭
نوره محمد على محمد املرزوقى 66.31 ٭
نوره يوسف سلطان محمد السالم 65.91 ٭
نوف خالد سالم محمد الصباح 72.11 ٭
نوف فوءاد عبدالعزيز يوسف العسعوسى 73.89 ٭
هبه عبدالرضا قمبر على حسن الصائغ 78.4 ٭
هدى مساعد فرج سعد 63.02 ٭
هلل رياض سليمان عبداهلل احلميدان 71.32 ٭
هند زيد نابى زايد الدويله 87.05 ٭
هيا زيد نابى زايد الدويله 87.1 ٭

يس���رى عب���داهلل حمود العلى املوس���ى الس���يف   ٭
76.27

بيبي السالم الثانوية للبنات 
اسراء عبدالرسول جاسم محمد القطان 86.17 ٭
اسراء على عبدالعزيز احمد مراد 73.96 ٭
االء عادل يعقوب يوسف بن جبل 69.67 ٭
امنه يوسف سلمان حسني القطان 74.95 ٭
امينه عبدالرضا عبداهلل رضا حسني 75.46 ٭
امينه نبيل جوهر مرجان ادم 70.34 ٭
انفال احمد خالد عيسى الشرف 74.9 ٭
اميان مشرع عزيز مقبل امليمونى 78.54 ٭
بتول احمد على محمد حسني الصايغ 79.74 ٭
بزه عبداهلل على احمد النمش 85.05 ٭
بيبي أحمد عبد احلميد خلف 73.52 ٭
جمانه احمد حمزه حسني احمد الهزمي 79.52 ٭
جميله عيد سعيد على القربه 74.88 ٭
جنان أحمد محمد عبد الكرمي أكبر 89.19 ٭
حصه حسني احمد حسني بوعباس 74.9 ٭

حليمه يعقوب سيد يوس���ف سيد عبداهلل القالف   ٭
91.87

حنان عبدالعزيز مشارى حمد املراغى 72.66 ٭
حوراء محمد عبدالعزيز احمد مراد 87.21 ٭
حوراء يوسف حسن رمضان حسن 80.76 ٭
دانه طارق ياسني عيسى سليم 80.02 ٭
دعاء حسن سيد هاشم عبداهلل الناصر 85.61 ٭
دالل ناجى عبدالرزاق عبداهلل املاص 84.25 ٭
روان خليفه سلمان غامن مرضي الغوينم 84.58 ٭
زهراء عبدالرضا احمد محمد عبدالرضا 77.61 ٭
زهراء عدنان عبدالرضا على الصفار 76.31 ٭
زهره احمد سيد عمران املوسوي 68.95 ٭
زهره باسل عبد الرزاق عبد الكرمي املجلهم 59.28 ٭
زينب حسني على كرم احمد 66.1 ٭
زينب شاكر حمزه حسني احمد الهزمي 85.72 ٭
زينب صادق منصور على القطان 67.39 ٭
زينب فيصل عبد اهلل حسني املقصيد 78.63 ٭
ساره خالد خلف عايض احلقان 89.99 ٭
ساره عباس ابراهيم صالح رحيم 84.61 ٭
ساره عبدالرضا على سبتى البلوشى 71.3 ٭
ساره محمد عبداهلل حسن السعيد 69.17 ٭
ساره محمد عبداهلل سالم الوطيان 67.61 ٭
سماء فيصل جعفر يوسف رضى الشيبه 70.3 ٭
شهد سعود عبداهلل سعد الصويلح 76.1 ٭
شهد صباح حبيب فاضل الباذر 77.22 ٭
شيخه صاحب محمود حسن عباس 67.49 ٭
شيخه عيسى عبداهلل عيسى بوغيث 93.65 ٭
عذراء علي عبداهلل حمد الكعبي 73.13 ٭
عهود عبداهلل محمد دلوه العازمى 85.15 ٭
غدير محميد على حجى احملميد 76.52 ٭
فاطمه الزهراء على حسني عباس شرف 75.13 ٭
فاطمه حسن احمد حسن احلمود 71.82 ٭
فاطمه عادل حماد زايد الزايد العازمي 89.53 ٭
فاطمه عادل محمود علي عبدالرحيم 68.37 ٭
فاطمه عبداهلل علم تقي تقي 67.07 ٭
فاطمه نبيه محمد عبداهلل االمير 71.62 ٭
فجر احمد عبداهلل عيسى العويد 83.21 ٭
فجر زايد خلف مزيد الزايد 66.38 ٭
فجر صالح سالم فهد الهران 74.43 ٭
فجر مطلق راشد مطلق القراوى 69.56 ٭

كوثر عبداحملس���ن حس���ني عبدالرحي���م الصفار   ٭
77.54

جلني عبداملطلب سيد اسماعيل السيد حبيب السيد   ٭
حسن 83.59

ليلى كمال حسني علي حسني العبد اهلل 72.93 ٭
ليلى محمد جواد املهدي 80.26 ٭
مرمي حسني سيد عباس هاشم املوسوى 64.2 ٭
مرمي سليمان بدر سلمان مكى 67.31 ٭
مرمي عبداالمير يوسف ادريس معيوف 66.19 ٭
معصومه حميد احمد العلى 68.78 ٭
منى ياسر محمد عبداحلميد العمارى 73.04 ٭
منيره باسل عبدالرزاق عبدالكرمي املجلهم 62.14 ٭
هبه اهلل عبد الرضا على سبتى البلوشى 71.3 ٭

والء عبد العزيز ابراهيم موسى احملمد 81.27 ٭
 ٭ 

جابر مبارك الصباح الثانوية للبنني   ٭
ابراهيم احمد ابراهيم زيد اخلبيزي 74.02 ٭
احمد زيد احمد زيد الطيار 70.95 ٭
احمد صالح احمد عبداهلل السابج 79.77 ٭

احمد عبداحملس���ن حس���ني عباس باق���ر الكندرى   ٭
66.29

احمد عدنان جاسم محمد حسني 88.71 ٭
احمد وائل احمد محمد العوضي 63.16 ٭

احمد يعقوب خالد يوس���ف عبدالرحمن اخلضري   ٭
71.88

اسماعيل خالد عبدالوهاب يوسف الهويدي 72.38 ٭
اياس عبداحلميد احمد عبداهلل احمد محمد العوضي   ٭

62.12
راكان عادل حمد احمد حسني الرومي 66.01 ٭

شمالن عدنان محمد عبدالرحيم احمد حسن العوضي   ٭
77.66

صالح خالد جاسم عبداهلل العبيد 70.38 ٭
عامر مبارك هالل قيطان 62.02 ٭
عبدالرحمن خالد علي عبداهلل محمد 61.8 ٭
عبدالرحمن عبداهلل محمد صالح اليحيى 64.84 ٭
عبدالرحمن محمد حاجي محمد القطري 73.08 ٭
عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز عبداهلل الزيد 72.2 ٭

عبدالعزيز احمد محمد عبدالرحيم حسني العوضي   ٭
76.69

عبدالعزي���ز محم���د عبدالرزاق س���رحان عبداهلل   ٭
66.52

عبداللطيف مبارك عبداهلل حمد الريش 85.14 ٭
عبداهلل بدر غصاب محمد الزمانان 82.92 ٭
عبداهلل عبدالرضا حسني ناصر بوحمد 71.57 ٭
عبداهلل علي عبدالعزيز محمد حسن 80.63 ٭
عبداحملسن عبداهلل سلطان سويد السهلي 72.19 ٭
عزام ابراهيم مصطفى احمد املرزوق 75.62 ٭
علي خليفه مبارك خليفة بورسلي 70.51 ٭
علي سمير عبدالعزيز عبداهلل امللحم 66.72 ٭
فارس محمد احمد خالد الوقيان 80 ٭

ف���واز عبداللطيف س���لمان عبداللطيف العيس���ى   ٭
84.74

فواز كامل احمد يوسف محمد العميري 70.19 ٭
مبارك احمد سعود فريج الفريج 71.88 ٭
مبارك خالد مبارك عبداهلل الشطي 80.56 ٭
محمد بدر محمد فيصل الصباح 87.4 ٭
محمد جاسم محمد سعود املضف 67.53 ٭
محمد جاسم محمد سيف الرويس 62.34 ٭
محمد صالح علي عبداهلل الضويان 63.31 ٭
محمد مساعد فهد مسيعيد العلي 74.32 ٭
مساعد عبداهلل مبارك عبداهلل النوبي 63.34 ٭
مساعد على فهد العلي الغريب 77.08 ٭
مشاري جمال حسن عبداهلل املعتوق 72.27 ٭
مشاري عادل عبدالعزيز غريب الشطي 63.99 ٭
مشاري فهد عبدالرحمن سعد العبيد 62.35 ٭
مشعل عادل عبدالوهاب ابراهيم الدخيل 65.2 ٭
مشعل يوسف سليمان يوسف العبدالهادي 63.65 ٭
ملحم جنم عبداللطيف عبداهلل امللحم 69.49 ٭
ناصر عبدالعزيز ناصر محمد الغامن 72.66 ٭

ناصر عب���داهلل عبداحملس���ن عبدالرحم���ن العيد   ٭
65.37

ناصر محمد علي حسن الصراف 71.29 ٭
يوسف احمد يوسف احمد محمد علي 66.44 ٭

يوس���ف طالب عبداللطيف الس���يدمالك الغربللي   ٭
73.06

يوسف عبداحملسن حمد عبداهلل الصبيح 69.58 ٭
يوسف وليد عبداهلل محمد صالح العمير 69.32 ٭

جمانه بنت ابى طالب الثانوية للبنات 
آالء صالح محمد اليعقوب املكيمي 90.94 ٭
آالء عبدالرحمن عبداهلل سعود الدليمي 74.08 ٭
أمينه ابراهيم ياسني عبداهلل 77.63 ٭
إيثار كمال محمد حسني كمال 81.89 ٭
ابتسام عدنان مكي حسني اجلمعه 67.03 ٭
بشاير ابراهيم ياسني عبداهلل 67.56 ٭
بشاير عبداهلل علي ناصر الصايغ 68.31 ٭
حصه يوسف غامن مندي عامر 78.19 ٭
حياة عبدالعزيز احمد صالح الغني 70.56 ٭
دانه جمال عيسى على املذن 77.14 ٭
دالل احمد عبداللطيف عبدالعزيز اخلراز 86.71 ٭
رند موسى سامح ربابعة 88.37 ٭
رواء وائل أحمد محمد العوضي 76.62 ٭
رمي منصور عبداهلل منصور الغامن 86.99 ٭
زينب سليمان حسني عبداهلل عباس 82.63 ٭
زينب عبداحلكيم علي أحمد الشواف 77.26 ٭
ساره حسني محمد أحمد 70.78 ٭
ساره طالل مرزوق عايض العتيبي 83.06 ٭
شاهه محمد سليمان املعجل 70.88 ٭
شريفه حمد جاسم حمد املطر 85.38 ٭
شهد خالد رميح عثمان الرميح 64.84 ٭
شهد فهد مبارك فهد الوطرى 79.18 ٭
عاليه صالح احمد صالح املطر 69.73 ٭
فاطمة أحمد حجي محمد الشطي 78.54 ٭

فاطمه عدنان عبدالرحمن عبدالوهاب احلس���ينان   ٭
93.28

في صالح ابراهيم محمد املعجل 71.06 ٭
لطيفه حسن على ناصر اجلريسى 72.89 ٭
لطيفه عادل عبداهلل ناشي اخلريف 66.34 ٭
مرمي احمد محمد عبداهلل زيد الطرموم 64.98 ٭
مرمي جمال محمد حسنني 96.27 ٭
مرمي عادل احمد حسني على 74.55 ٭
مرمي عبدالعزيز خليفه محمد 72.86 ٭
مرمي عبداللطيف عبداهلل خضر 70.26 ٭
منيره اسامه عبداهلل احمد العويصي 91.06 ٭
مها مبارك فاضل العمير 65.14 ٭
جند عوض عبداهلل عوض املطوطح 73.79 ٭
نور خالد موسى ناصر األربش 69.36 ٭
نوره غسان سليمان داوود سليمان 65.03 ٭
نوره محمد يعقوب يوسف اجلويهل 69.18 ٭
نوف توفيق محمد سعود العبادي 92.67 ٭
هنا وليد مبارك جاسم مبارك 73.47 ٭
وسميه محمود ابراهيم العكيلي 66.78 ٭

حمد عيسي الرجيب الثانوية للبنين 
احمد خالد محمد احمد الكندري 83.01 ٭
احمد محمد سليمان الفهد 81.93 ٭
احمد محمود محمد الدوسرى 70.11 ٭
احمد ناهض صالح الفهد 84.17 ٭
بدر فاروق ابراهيم جابر ابراهيم االبراهيم 64.64 ٭
جاسم يوسف جاسم محمد الفالح 68.6 ٭
جراح محمد سالم امان املونس 74.6 ٭
حسني خليل حبيب خليفه عريان 74.72 ٭
حمود صالح محمد عثمان بوغيث 78.01 ٭
خالد احمد احمد املتولي عبدالعال 75.95 ٭
خالد جزاع ناصر سعد ثاني 71.2 ٭
خالد سليمان عبدالعزيز حمد املديرس 67.33 ٭
خالد مشاري ابجاد فارس الشامي 69.47 ٭
خالد وليد عبدالقادر عبدالرحمن الراشد 63.46 ٭
خميس سعد خميس املطيرى 68.32 ٭
داود سليمان زيد عبدالرحمن السليطني 79.16 ٭
راشد سليمان راشد ناصر النعيمي 84.44 ٭
راشد عبداهلل احمد عبداهلل الراشد 75.86 ٭
سعد احمد الفي عبداجلبار العتيبي 71.89 ٭
سعود عبدالعزيز عبداللطيف غامن الشطى 81 ٭
سعود مبارك خماط رزن حايف 71.12 ٭
سليمان جمال يوسف عبدالوهاب الدواس 85.51 ٭
شريده خالد شريده مبارك الشريده 77.25 ٭
صالح محمد صالح عبداهلل الرويشد 61.72 ٭
طالل خالد عناد مشحن العنزى 65 ٭
عبدالرحمن خالد يعقوب حسني البكر 67.77 ٭
عبدالرحمن فؤاد محمد حسني العسعوسى 83.8 ٭

عبدالرحمن يوس���ف عبدالرحم���ن ابراهيم الصقر   ٭
80.81

عبدالرحيم ابراهيم عبدالرحيم املال 79.23 ٭
الوهيبي  عبدالعزيز خال���د عبدالرحمن عب���داهلل   ٭

83.17
عبدالعزيز سعد صالح الصقعبي 69.06 ٭
عبدالعزيز عبدالسالم صالح غريب 72.08 ٭
عبدالعزيز على عبدالعزيز على احلويل 73.49 ٭
عبدالعزيز فهد حميد احلالق 82.63 ٭
عبدالكرمي عبدالعزيز عبدالكرمي حجي بشير 74.68 ٭
عبداللطيف سعد ابراهيم اخلراز 74.96 ٭
عبداللطيف محمد أحمد السنان 78.29 ٭
عبداهلل احمد عبداهلل الشويع 83.58 ٭
عبداهلل اياد عبداهلل عبدالوهاب العوهلى 65.89 ٭
عبداهلل جمال يعقوب مبارك املضاحكة 82.14 ٭

عبداهلل سالم عبدالكرمي السالم 73.3 ٭
عبداهلل عادل عبداهلل عبدالعزيز املسلم 71.22 ٭

عبداهلل عبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز الهولي   ٭
80.46

عبداهلل فرحان حمود السبيعي العنزي 69.12 ٭
عبداهلل فيصل عبداللطيف الناصر السعيد 71.1 ٭
عبداهلل منير عبدالعزيز ياسني الغربللى 76.84 ٭
عبداهلل وليد حمد العمار 79.94 ٭
عبدالوهاب رمضان احمد حجازي 89.53 ٭
عبدالوهاب محمد عبداهلل السعيد 71.66 ٭
عثمان جاسم عبداهلل علي البغلي 79.37 ٭
عثمان فيصل محمد بوغيث 68.77 ٭
عمر اسعد خليفه احمد الشطي 83 ٭
عمر عادل حسني على العياضى 70.08 ٭
عمر عبداللطيف يعقوب طاهر عبداهلل 66.11 ٭
عمر عبداهلل محمد خالد محمد املذن 63.88 ٭
عمر على عبدالكرمي عبدالعزيز الشيحه 67.98 ٭
غامن سالم طاهر واوان الشمري 77.67 ٭
فهد احمد جاسم محمد العوض 91.57 ٭
فهد سعود عبدالعزيز املديرس 77.83 ٭
فهد صباح علي خضير الهويدي 67.71 ٭
فهد محمد صالح عيادة غيث 70.73 ٭
فهد محمد صالح مرزوق احلبيل 76.45 ٭
فهد نعمه شاهر كريدى الشريفى الشمرى 81.3 ٭
فيصل عصام فهد براك الصبيح 66.43 ٭
مبارك ياقوت سليمان ياقوت مبارك 73.07 ٭
محمد أحمد محمد أحمد النصار 83.34 ٭
محمد باسم محمد شمخي 86.11 ٭
محمد جمال صاحب سيد جواد القزوينى 84.08 ٭
محمد حمد بندر يوسف 73.62 ٭
محمد خالد زيد العبداهلل العبيد 79.51 ٭
محمد سالم محمد مزعل عبداجلليل 68.64 ٭
محمد عادل عبداحملسن التميمي 82.21 ٭
محمد عبدالرحمن محمد اخلال 71.6 ٭
محمد وليد حسن محمود احلسن 68.56 ٭
محمد ياسر عبداهلل فهد الغنام 69.3 ٭
محمود جمعه علي جمعه القديري 67.89 ٭
مساعد وليد يوسف احمد الزعابى 73.45 ٭
مشارى حامد منصور احلسني 64.54 ٭
مشاري عبدالعزيز عبداهلل السالم 84.58 ٭
ناصر محمد على عبداهلل العلندا 69.07 ٭
ناصر وليد عبدالعزيز احلبيشي 74.3 ٭
ناصر وليد عبداملجيد خميس الشطى 69.13 ٭
هيثم عبدالعزيز حسن محمود احلسن 73.54 ٭
وليد عبدالرضا محمد عبداهلل 64.24 ٭
يوسف سامي احمد سعود البعيجان 71.82 ٭
يوسف عادل اسماعيل يوسف العيدان 84.38 ٭
يوسف عباس حسن عبداهلل بوصخر 67.44 ٭
يوسف عبداهلل فهد املاص 71.72 ٭
يوسف محمد عبدالعزيز الهاجري 75.83 ٭
يوسف محمد محسن محمد العنزى 68.6 ٭

سعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنين 
احمد براك مرزوق الصعفاك العازمى 64.43 ٭
احمد راشد عبدالهادي راشد الهاجري 67.18 ٭
احمد كامل سليمان احمد احلداد 67.42 ٭

احمد محمود عب���داهلل عبدالرحيم عبداهلل بوكبر   ٭
73.96

انس محمد عبدالرحمن على الكندري 66.29 ٭
حامد محمد عايض عياد الرشيدي 75.03 ٭
حسن وليد محمد أحمد اليعقوب 77.12 ٭
حمد جمال خلف سلمان الفرحان 69.13 ٭
حمد حميد مرزوق مهدى الرشيدى 67.29 ٭
حمد عبداهلل جمعة محمد الكعاك 62.59 ٭
حمزة ناصر احمد حسن احمد 72.96 ٭
خالد شاهني ابراهيم شاهني الربيع 68.1 ٭
خالد مشرف صباح مشرف اخلالدي 63.37 ٭
خالد نايف حجي عيد العازمي 65.59 ٭
راشد وليد خالد االبراهيم 66.96 ٭
رفاعى محمود حسن بندر الرفاعي 65.65 ٭
زيد اسامه جدعان صالح العنزي 63.38 ٭
سالم بدر سالم فريج الهاجرى 69.98 ٭
سالم الفي حمد صالح الهرشاني 76.87 ٭
سعود سامي عبد القادر ايوب فتح اهلل 70.31 ٭
سعود سعد مطلق مرزوق الرشيدي 83.84 ٭

سعود عبدالعزيز يعقوب عبدالعزيز جاسم التوره   ٭
64.08

سعود عبداهلل جمعة محمد الكعاك 67.77 ٭
سعود فهد فالح براك الهاجري 86.91 ٭
ضارى ذعار عبيد خلف احلربي 82.62 ٭
ضاري هادي مروي غنيم العازمي 68.46 ٭
عبدالرحمن عادل خالد االبراهيم 68.24 ٭
عبدالرحمن فهد حرمييس مفلح الهاجري 63.21 ٭
عبدالعزيز عادل خالد راشد االبراهيم 66.82 ٭
عبدالعزيز عادل يوسف عبداهلل العنزي 70.39 ٭
عبدالعزيز هاوي عواد عوض جمعان 59.76 ٭
عبداهلل أحمد جديع عبيد العنزي 72.18 ٭
عبداهلل خالد فجري وراد صنيدح 62.47 ٭
عبداهلل سالم خالد مرزوق العازمي 73.03 ٭
عبداهلل قاسم محمد راكان العجمى 68.07 ٭
عثمان حمد بردي غنيم العازمي 62.34 ٭
علي عبداهلل عبدالكرمي محمد العوضي 69.86 ٭
فهد فرج خضير فرج العازمي 70.25 ٭
فهد مبارك خويطر فدعوس العنزي 69.66 ٭
فيصل نبهان ساير سالم الشمري 68.92 ٭
محمد باسم ناصر احمد احلماد 64.61 ٭
محمد خلف عبد اهلل بديوي الراجحي 66.16 ٭
محمد عادل احمد حسن البلوشي 71.67 ٭
محمد على قويعان مبارك الهاجري 66.53 ٭
محمد عيسى جاسم اخلليل 65.75 ٭
مختار امير مختار تقى تقى 64.46 ٭
مساعد رجا اديلم حسن العنزي 68.57 ٭
مشعل طالل حسني محمد الفودري 69.73 ٭
منيفي باسل يوسف السعد املنيفي 66.72 ٭
ناصر يوسف عبداهلل حسني الدمخى 72.95 ٭
وليد خالد عايض عقاب الصليلى 60.59 ٭
وليد صباح دخيل برمي العنتري 64.33 ٭
يوسف حامت مهدي سلمان العنزي 67.58 ٭

شريفة العوضي الثانوية للبنات 
أمينه عدنان نافل حمود بويابس 74.63 ٭
اماني عدنان عبداهلل مطلق جدعان 82.58 ٭
امنة سعد محمد عبدالكرمي السيف 91.88 ٭
اوضاح جاسم محمد احمد الهذلول 77.95 ٭
بدريه بدر عبدالرزاق احمد املطوع 84.44 ٭
حصه عادل على خلف املطيرى 76.8 ٭
حمدة علي شعبان عبد الكرمي ساملني 71.56 ٭
حنان فيصل عبداهلل عيسى احلوشان 84.23 ٭
خلود فوزى احمد راشد حمود الرشيد 72.76 ٭
دانه عبداهلل محمد عبداهلل احلملى 66.69 ٭
دالل ابراهيم خليفه خلفان سليمان 90.33 ٭
دالل زيد عبدالرزاق عبداهلل اخلبيزى 84.13 ٭
دالل صالح سالم عبداهلل املذكور 69.43 ٭
دالل عبدالعزيز احمد حسني الشطى 84.49 ٭
دالل فؤاد عبدالوهاب محمد الزنكي 84.12 ٭
دالل وليد إبراهيم أحمد السلي�م 83.84 ٭
رزان عبدالعزيز على ابراهيم الكليب 70.73 ٭
رقيه أحمد عبداهلل سلطان احلربى 88.04 ٭
رمي جاسم احمد راشد املجرن الرومي 76.24 ٭
سارة سعد محمد عبدالعزيز احلميد 84.68 ٭
ساره ابراهيم احمد سالم السعيد 79.95 ٭
ساره احمد صالح حسن الغريب 68.79 ٭
ساره خالد ابراهيم صالح العمر 82.11 ٭
ساره خالد عيد محارب العبكل 76.17 ٭
ساره سليمان يوسف رجب املعيوف 89.76 ٭
ساره عادل صالح سليمان العجيرى 75.26 ٭
سبيكه على عبدامللك محمد العوضى 93.51 ٭
سهى عبداهلل معتوق مصطفى 68.73 ٭
شريفه جمال حمد عبداهلل الونيسى البسام 77.09 ٭
شريفه محمد على حسني عاشور الغريب 68.51 ٭
شريفه ناصر عبداهلل الرشيد البدر 74.04 ٭
شهد احمد سعود عبدالعزيز احلسن 89.6 ٭
شهد ناصر حمد صخى العنزي 82.14 ٭
شهد نبيل سالم احمد خضر 86.15 ٭
شوق أسامة عبدالرحمن ابراهيم البناي 74.16 ٭
عائشه جاسم ابراهيم صالح العمر 91.17 ٭
عبير احمد سامى احمد املنيس 81.62 ٭
فاطمة سالم يوسف علي الثنيان 71.96 ٭
فاطمة يعقوب محمد فايز علي 79.71 ٭

فاطم���ه عبدالوهاب عبدالعزيز عبدالوهاب الصانع   ٭
73.09

فجر احمد محمود احمد محمد النجار 75.05 ٭
فىء سليمان احمد صالل عبداهلل الهوالن 90.14 ٭

لطيفة سليمان ثنيان احمد العميرى 86.68 ٭
لطيفه صالح محمد سليمان سعيد املطر 83.92 ٭
لطيفه عادل على فهد الشويع 81.65 ٭
لطيفه على تركى على التركي 78.76 ٭
لولوه على راشد على الفضاله 81.49 ٭
لولوه وليد عبداهلل محمد الدوسرى 84.07 ٭
مرمي احمد عبداهلل محمد اجلداوى 74.66 ٭
مرمي بديع عبدالرزاق زامل سعود الزامل 86.16 ٭
منار مبارك محمد مبارك السعيد 76.74 ٭
منى سالم عيسى مرزوق مبارك 70.75 ٭
منيره جاسم حمد عبد الرحمن العوفان 91.85 ٭
منيره عبدالرزاق عثمان محمد اخلليفى 69.84 ٭
منيره محمود سالم البلهان 78.4 ٭
منيره يوسف خالد خلف املخيزمي 79.95 ٭

نس���يبه س���ليمان عبدالرحمن فهد عيسى الناجم   ٭
95.15

نعيمه عبداجلبار فهد عبدالعزيز املضيان 79.28 ٭
نور جمال حسن محمد الفضاله 91.33 ٭
نور عبداهلل صخى حميد الظفيرى 68.83 ٭
نور عبداهلل فهد سليمان السهلى 87.62 ٭
نوره عبداهلل محمد سليمان احلبيب 71.7 ٭
نوره يوسف عبداهلل عبدالعزيز السعودى 67.55 ٭
نوريه محمد عثمان جاسم الفهد 75.12 ٭
نوف رعد عبدالرزاق جراح االبراهيم 74.46 ٭
نوف عبداحملسن علي محمد العون 68.38 ٭
هبه سليمان يوسف رجب املعيوف 90.79 ٭
هال جاسم احمد راشد املجرن الرومي 76.42 ٭
هيا خليفة عبدالعزيز خلف البيشى 67.12 ٭
هيا محمد أحمد عبدالرزاق العبيد 84.77 ٭
ورود محمد عبدالعزيز عبداهلل الهويدى 91 ٭

عبداهلل الجابر الثانوية للبنين 
ابراهيم خليل ابراهيم سليمان الديكان 65.69 ٭

ابراهيم عبد الرحمن ابراهي���م عبد الرحمن املاجد   ٭
69.3

ابراهيم عبد الهادى ابراهيم حسني اجلدى 68.74 ٭
احمد حمدان على سعيد اجلهورى 76.56 ٭
احمد سعد احمد محمد البالول 72.54 ٭
بدر احمد عبداهلل عبدالرحمن محمد 77.13 ٭
براك توفيق رمضان احمد الرميض 66.22 ٭
بسام حمزه عباس حسن املطوع 72.31 ٭
بشار ضرار احمد دخيل العنجرى 72.69 ٭
جاسر وليد جاسر خالد الراجحي 72.44 ٭
حسن صالح حسن بن مبارك الرشدان 63.37 ٭
حسن على حبيب عون حسن املطوع 72.77 ٭
حمد باسل عبداهلل عبدالرزاق العبداجلليل 65.97 ٭
حمد صالح عبدالرحمن علي الطبيخ 87.11 ٭

حمد فايز س���الم س���لمان نهار املقب���ول العتيبي   ٭
65.24

خالد فهد حسني فهد املنت 75.74 ٭
سالم احمد سالم سند اجلويدان 74.17 ٭
سالم احمد عبد الرحمن راشد النجدى 71.77 ٭
سالم عبداهلل سالم فرج الدبوس 75.84 ٭
سامى عبدالعزيز سعد عبدالعزيز الوهيب 88.79 ٭
سليمان داود سليمان ياقوت مبارك 61.41 ٭
سليمان هشام سعود عبدالعزيز الوهيب 82.16 ٭
ضارى فالح حسن فرج 63.54 ٭
طالل احمد جاسم محمد املنيس 77.98 ٭
طالل احمد جنم عبداهلل العتال 74.71 ٭
عبدالرحمن خالد عبداهلل حاجى حسن 73.97 ٭
عبدالرحمن عبداهلل عيسى عبداهلل الرويح 75.95 ٭

الدوسرى  عبدالرزاق عادل عبدالرزاق عبداللطيف   ٭
83.71

عبدالعزيز باسل عبدالعزيز محمد النب على 72.17 ٭
عبدالعزيز طارق محمد عبد اهلل الرشيد 67.54 ٭

عبداللطي���ف س���مير عبداللطيف محمد النس���يم   ٭
76.03

عبد اللطيف على حسني ناصر الوهيب 69.88 ٭
عبداهلل حمد عبداهلل حمد الصالح 78.14 ٭
عبد اهلل خالد محمد احمد النشمى 69.57 ٭
عبد اهلل طارق عبد اهلل عوده عبد اجلواد 69.84 ٭
عبداهلل فهد صالح مزيد املزيد 74.81 ٭
عبداهلل ناصر صالح عبدالرحمن الدوسرى 74.26 ٭

عبدالوه���اب ابراهيم عبدالوهاب جاس���م النصف   ٭
68.16

عبد الوهاب محمد عيسى حسن عبد احلسني عباس   ٭
املوسوى 70.2

على صادق عيس���ى حس���ن عبد احلس���ني عباس   ٭
املوسوى 64.63

عيس���ى صادق عيسى حس���ن عبد احلسني عباس   ٭
املوسوى 60.74

عيسى محمد غريب محمد زنكوى 68.94 ٭
فالح عبداهلل فالح عبداهلل البادى 72.32 ٭
فهد سمير عبداللطيف محمد النسيم 69.71 ٭
فهد عبدالكرمي عبدعباس 70.48 ٭
فهد محمد ابراهيم اسماعيل 81.02 ٭
فيصل رياض خليل ابراهيم اجلريدان 73.45 ٭
محسن حسن علي حسني املوسوي 70.18 ٭
محمد احمد عبداهلل ابراهيم احلمد 69.27 ٭
محمد بدر محمد هذال املزيد 66.62 ٭
محمد سليمان محمد سليمان السهلى 75.95 ٭
محمد عادل جاسم محمد الفهد 73.9 ٭
محمد عبد العزيز محمد على محسن 67.04 ٭
محمد فوزي فهد محمد الشايع 87.13 ٭
محمد يوسف على محمد اجلاركى 69.66 ٭
مشعل محمد عبداهلل حسني بودستور 80.24 ٭
جنم احمد سفاح عبدالكرمي املال 67.97 ٭
يوسف علي يوسف مال عيسى اجليران 83.56 ٭

عبداهلل العتيبي الثانوية للبنين 
أحمد جاسم غامن سلطان حامت 73.12 ٭
احمد سعود فرهود العتيبي 77.13 ٭

احمد عبدالرزاق عبداحملس���ن عبدالرحمن املنيس   ٭
84.76

بدر عبداحملسن محمد الشرهان 68.72 ٭
حسن عادل حسني عيسى البلوشي 82.3 ٭
حمد احمد صالح احلامت 89.6 ٭
حمد قيس عبد العزيز احلرب 73.02 ٭
حمد نبيه يوسف أحمد الفرحان 89.48 ٭
حمد وليد جنم محمد التميمي 71.12 ٭
خالد سعد الفي علوش املطيري 79.14 ٭
داود سليمان راشد العربيد 67.28 ٭
سلطان زامل سلطان السعيدي 69.35 ٭
سليمان رياض سليمان احلميدان 67.32 ٭
صالح ابراهيم مجرن الناجم 84.06 ٭
ضاري خالد عبدالعزيز العبداملنعم 67.6 ٭
عبدالرحمن حمد علي عبداهلل 72.83 ٭
عبدالرحمن عادل عبدالرزاق املال 72.64 ٭
عبدالرحمن علي عبداحملسن الرقيعي 63.7 ٭
عبدالرحمن محمد عبداملجيد برغش ادريس 83.13 ٭
عبدالرزاق سليمان عبدالرزاق الدعي 73.91 ٭
عبدالرزاق على رزوقي الشراد 80.53 ٭

أن���ور عبدالعزيز خليفة الش���ايجي  عبدالعزي���ز   ٭
67.03

عبدالعزيز محمد ثامر طواري الثامر 78.97 ٭
عبدالكرمي خالد عبدالكرمي جوهر الشطي 81.14 ٭
عبداللطيف جسار عبدالرزاق اجلسار 69.03 ٭
عبداهلل ابراهيم عبدالعزيز اسماعيل 76.33 ٭
عبداهلل بدر ناصر معتوق العسالوى 79.02 ٭
عبداهلل خالد حسن احلربي 82.91 ٭
عبداهلل خالد عبداهلل احلسينان 74.68 ٭
عبداهلل فهد حمد فهد السعد 71.74 ٭
عبداهلل ناصر ماضي الصالح 78.93 ٭
فهد فيصل داوود سليمان شعيل 66.25 ٭
فيصل خالد عبيد مذخر الضعيان 65.15 ٭
فيصل صالح عايش صالح املطيري 75.2 ٭
محمد ارحمه حسن الفضالة 72.02 ٭
محمد طالل محمد الشعالن 70.21 ٭
محمد عبداهلل ناصر عبداهلل الروضان 72.47 ٭
محمد فيصل احمد الكندري 81.46 ٭
محمد ناصر محمد غامن جمران 74.18 ٭
محمود براك محمود السلطان 73.12 ٭
مشارى عبدالعزيز غاشم سعد احلوطى 77.84 ٭
مشعل صالح عبداملالك النادي 70.94 ٭
موسى بكر موسى بكر البكر 71.87 ٭
ناصر خالد فرحان املبيلش 87.17 ٭
يوسف عبداهلل يوسف العلي 68.14 ٭
يوسف مبارك عبداهلل العدواني 79.44 ٭
يوسف مساعد يوسف علي ابوقماز 66.87 ٭

عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين 
امني عبد الرضا أحمد اكبرى 63.07 ٭

بدر شاكر قمبر غلوم الناصر 73.34 ٭
جاسم عماد جاسم محمد القطان 69.4 ٭
جاسم مكى تركى عبداهلل 65.08 ٭
حسن عبداهلل هاشم علي أشكناني 70.69 ٭
حسن موسي عباس غلوم 69.59 ٭
حمد خالد سعد راشد العليمي 85.33 ٭
حمد ناصر ابراهيم عبداللطيف العوضى 73.7 ٭
حمود أحمد علي جاسم السداح 85.01 ٭
خالد وليد خليل غيث اليوسف 69.46 ٭
خميس عبداحلميد خميس محمد اخلميس 79.21 ٭
سلمان يوسف حاجي محمد عبدالهادي 81 ٭
صالح فاضل عبداهلل شاوى عبداهلل 69.79 ٭
طالل عصام بدر أحمد حسني 83.05 ٭
عباس أحمد علي محمد مروان 79.95 ٭
عباس عبد اهلل عباس العوض 71.07 ٭

عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الرحمن على خليفه   ٭
العميرى 64.13

عبد العزيز عادل عدنان الرفاعى 61.98 ٭
عبد اهلل بدر احمد جاسم الشرهان 68.09 ٭
عبد اهلل جاسم حاجيه عبد اهلل اشكنانى 66.37 ٭
عبد اهلل راشد عبد اللطيف جاسم القصار 72.67 ٭
عبد اهلل عادل عبد اهلل ابراهيم اخلضر 78 ٭
عبد اهلل على سعد راشد العليمى 65.86 ٭
عبدالعزيز أنور سالم عبداحملسن العياضي 71.66 ٭
عبدالعزيز حمد عبدالعزيز عبداهلل الربيع 68.46 ٭
عبداللطيف جاسم محمد غلوم تنديل 66.99 ٭
عبداهلل حبيب مسير خلف العنزي 82.83 ٭
عبداهلل حسني ناصر بوناشي 68.36 ٭
عبداهلل يوسف محمد حجي أكبر 75.84 ٭

عبداحملس���ن جمال عبداحملس���ن جاس���م اجلريد   ٭
67.35

عدنان عادل عباس حسني اكبر انكى 72.75 ٭
علي عبدالعزيز محمود صفر الدشتي 67.61 ٭
علي ناصر مختار أسد بهمن 78.48 ٭
عمر فاضل هزمي مصطفى الهزمي 85.43 ٭
فهد حميد جمعة حمود الداود 64.44 ٭
فواز فهد على موسى الفهد 82.81 ٭
فوزان علي محمد حسن احلدب 76.09 ٭
فيصل علي حسن محمد حسن الفيلكاوي 88.2 ٭
محمد احمد مصطفى جمال خلف 60.66 ٭
محمد جمال عبداهلل شاوى عبداهلل 70.51 ٭
محمد طالل محمد محمد 65.13 ٭
محمد عبد اهلل هاشم على اشكنانى 59.99 ٭
مختار عبدالعزيز مختار أسد بهمن 87.29 ٭
مشارى عبد الرحمن محمد أحمد اخلليفى 67.69 ٭
مشارى عماد عبد احلميد سويد سالم 72.07 ٭
مصطفى كمال مصطفى أحمد الزهير 81.64 ٭
مهدى عبد النبى مهدي صالح احلمد 62.54 ٭
ناصر فوزى ناصر خضر حسن اخلضر 63.73 ٭
هاني أحمد حبيب طاهر املسري 67.15 ٭
يوسف بدر يوسف صالح التويتان 85.45 ٭

يوسف طالب نائل مقطوف العبد اهلل 62.61 ٭ 

فاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات 
إميان أحمد ليل مهدى العنزى 62.13 ٭
ابتسام عياد عايض عياد الرشيدى 75.09 ٭
ابرار احمد عربود شنوف البذالى 76.11 ٭
ابرار حمود صقر عواد احلريجي 86.89 ٭
ابرار شالل صبار شالل الشمرى 73.71 ٭
احرار حمود صقر عواد احلريجى 66.78 ٭
احرار علي مهلي فيحان البناقي 73.05 ٭
اسراء هزاع خيراهلل مجلى الشمرى 82.29 ٭
اسرار فايز عايد شليويح مبارك الظفيرى 81.02 ٭
اسماء ناصر خميس خليفه الهرشانى 70.06 ٭
اسماء هزاع رهق ظبيب السليمانى 69.88 ٭
اسيا نعيم ماجد جاسم العنزى 70.55 ٭
االء حسن عبد العزيز حسن املتروك 69.78 ٭
العنود على ساير سالم سعد الشمري 72 ٭
اماني فالح متعب مسفر العراده 71.35 ٭
امثال مساعد صياح مسفر العراده 72.84 ٭
اميره حسني حميدى مطلق احلريجى 84.52 ٭
انتصار خلف حمد بالل الشمرى 69.14 ٭
انفال دبي علي الشمرى 80.73 ٭
انفال عبداهلل متعب مسفر العراده 80.76 ٭
انوار سياف عبيد قريعيط الهاجري 79.17 ٭
اميان جليل ثجيل عبد حماد 76.07 ٭
ايه حبيب رمضان محمد حسن 74.69 ٭
بسمه محمد صالح مبارك البذالى 69.72 ٭
بشاير ساجت مطشر خشان سلطان 65.79 ٭
بشاير ناصر سعد مهدى الهاجري 77.42 ٭
تهانى سعيد سعود سعد الهاجري 75.81 ٭
جنان يوسف عبداحملسن سلطان الفضلى 77.63 ٭
حنان حسني علي حميدان الهرشانى 83.88 ٭
حنان عادل محمد غلوم اخلاجه 71.62 ٭
حنان محمد عبدالرسول خلف ميرزا 74.43 ٭
حنني خليفه عوده نصار الشريده الشمرى 66.8 ٭
حوراء محمد عباس خضير كرم 78.49 ٭
دنيا بدر سعد محسن الصواغ 65.27 ٭
رقيه فاضل احمد حسني كمال 65.23 ٭
روان زيد خليف غامن العنزى 85.98 ٭
روان ضايف سالم سعد الشمرى 69.07 ٭
رمي زيد راضي عياش 64.09 ٭
زينب حسني يوسف احمد الرشيد 79.47 ٭
ساره على كرمي مهدى العنزى 68.58 ٭
شجون سعود فالح عوض الشمرى 72.96 ٭
شم��و خ فالح ن��عي��م ريكان العجمى 68.37 ٭
شه���د سامى حسي���ن عيسى البلوشى 69.16 ٭
شوق شريده متعب شريده الشمري 80.01 ٭
شيماء ناصر هزاع حمدان خلف العنزي 93.74 ٭
ضح���ى عل��ى عقي���ل خ�ل����ف 80.52 ٭
ضحى سرحان مبارك طعم����ه العنزى 75.86 ٭
عهد سعود راشد جليل البذالى 64.54 ٭
عهد فرحان عزيز فزاع العنزى 86.21 ٭
عهود نايف قبالن مجبل الرشيدى 69.99 ٭

غدير س���المه عبد اهلل مش���حن صط���ام العنزي   ٭
74.25

غدير عجيل مطر برمي العنترى 84.45 ٭
غدير فيصل مبارك حمدان العازمى 72.26 ٭

فات���ن عبد احلكي���م عايد خليف ش���بيلي العنزي   ٭
73.61

فاطمه خميس خليفه مطرود الهرشانى 74.26 ٭
فجر على اسماعيل ضيف اجلدى 68.97 ٭
مجد سلطان جاعد غالب سلطان الديحانى 83.95 ٭
مرمي احمد وديد عبيد الهاجري 73.4 ٭
مرمي على بشير محمد العتيقى 82.72 ٭
منال حمد فراج هزاع الهاجري 83.4 ٭
منال سعد غريب مبارك البذالى 70.31 ٭
منى حمد حمود عبيد الهاجرى 74.39 ٭
منى فالح سيف عمر سعد 87.16 ٭
منى مشعل هويدى لفته العصيمى 82.37 ٭
منيره حمود نهار عقاب املطيرى 75.28 ٭
مها غالب غضيان غالب الرحيلى 70.11 ٭
نفود عيسي عوض عيسي الشرف 71.59 ٭
نور محمد ابراهيم محمود عبداهلل 74.33 ٭
نوره جراح شلوان عيد مرشد 83.88 ٭
نوف احمد ساكت سالم العنزى 69 ٭
هدى فهد عبداللة قعود الصليلى 76.11 ٭
هديل سمير صالح على العبد الرحمن 72.98 ٭
وضوح مهنا براك شويحان الهاجري 82.3 ٭

قرطبة الثانوية للبنات 
ابرار إبراهيم خلف احلوطي 64.58 ٭
اروى عادل محمد مال حسني التركيت 80.04 ٭

اروى عبدالرحم���ن صال���ح عبدالرحم���ن الع���واد   ٭
73.27

اريج كاظم علي حسني 83.77 ٭
افنان عادل يوسف محمد املسيليم 80.41 ٭
امنه طالل حمد مبارك املباركي 78.54 ٭
انوار ابراهيم فرج ذياب اخلشتى 92.49 ٭
اوراد عبداحملسن احمد محمد اخلليفه 76.05 ٭
بدريه راضي صالح راضي فايز 88.67 ٭
بدريه طالل سعود ثويران املطيري 85.3 ٭
بدريه فيصل محمد محرى احملرى 77.8 ٭
بزه عبدالرحمن يوسف صالح الفضاله 87.46 ٭
بيداء ياسني عبد الوهاب محمد كنيمش 65.9 ٭
جمانه فؤاد عبداهلل جاسم الصراف 73.55 ٭
جنان على مبارك على البغدادى 80.32 ٭
جنان ياسر محمد حسن بوعباس 76.75 ٭
حصه حامد محمد يوسف البشر 86.51 ٭
حصه خالد نايف مشعان العتيبى 92.07 ٭
حصه عبداهلل محمد على الغيث 67.67 ٭
حنني يوسف عبدالقادر يوسف عبدالرحيم 87.2 ٭
دانه محمد يوسف حسن احمد القبندي 79.97 ٭

دالل حسني عبداهلل حسني العصفور 76.04 ٭
دالل خالد عبداهلل خليف العنزي 78.66 ٭
دالل عبداحملسن صالح السليمان 84.49 ٭
دالل مصطفى يوسف الشرهان 84.57 ٭
راويه خلف مبارك خلف السالم 68.85 ٭
رنا عادل عبداهلل عبدالعزيز املنيس 78.39 ٭
روءى صالح ابراهيم عبداهلل الهنيدى 87.22 ٭
روان سامى جاسم حمد احمد الضميد 86.84 ٭
روان شهاب عبداللطيف عبدالعزيز اخلراز 83.09 ٭
روان فهد عبدالرحمن الدويش 68.16 ٭
رمي عبدالعزيز مطر هالل الشمرى 84.04 ٭
زينب رضا محمد قاسم عبداهلل 79.29 ٭
سارة عماد يوسف عبدالرزاق احلزامى 69.38 ٭
ساره بدر مال اهلل جاسم اجلاسم القناعي 87.34 ٭
ساره عبد الكرمي ابراهيم ذياب على 74.23 ٭
ساره عبداهلل حلدان يوسف اللحدان 81.53 ٭
ساره محمد خليفة املذن 81.65 ٭
ساره يوسف راشد سفر العتيبى 74.25 ٭
سحر خليل سالم خليل الراشد 77.69 ٭
سميه عزام حمد املؤمن 66.64 ٭
سندس احمد حسني احمد محمد 76.83 ٭

سهيله احمد عبدالعزيز خليفه عبدالرحمن السويلم   ٭
78.74

شريفه سامي عبداحلميد جاسم احلسن 90.99 ٭
شعاع نافع فهاد هادى العجمى 79.01 ٭
شهد عبدالعزيز محمد سعد الرميح 78.18 ٭
شهد محمد علي عبداهلل الكندري 77.32 ٭
شهد جنيب محمد عمران العمران 63.68 ٭
شهد وليد شهاب احمد صالح الصفي 77.15 ٭
شوق بدر عبداهلل عايض العتيبي 70.05 ٭
شوق عبداهلل احمد مال اهلل 87.86 ٭
شوق غسان محمد مال خضير 79.87 ٭
شوق جنيب خليفه احمد الشطي 81.96 ٭
شيخة باسم سعود السنعوسى 91.02 ٭
شيخه جاسم ابراهيم الطراروه 73.68 ٭
شيخه حمود صالح رحيم العنزى 87.99 ٭
شيخه فوزي حسني ابراهيم التوره 68.32 ٭
شيماء عبداالمير بدر عبدالرسول املطوع 91.85 ٭
صافيه باسل مضحى املضحى 77.14 ٭
ضحى سعود عبدالعزيز حسني العباد 75.35 ٭
طيبه جمال ناصر سعد العبيد 65.13 ٭
عائشه جاسم يوسف البارود 64.77 ٭
عائشه ناجى جاسم محمد الدبيان 77.72 ٭
عاليه فيصل عبداهلل مدربى الكندري 77.12 ٭

غنيم���ه عبداللطيف عبدالعزيز صالح الدويس���ان   ٭
79.99

فاطمه بدر خليفه جمعه اللنقاوى 72.46 ٭
فاطمه صالح محمد عيسى الغزالى 84 ٭
فاطمه علي احمد محمد القالف 77.09 ٭
فاطمه فرج حمد فرج الشالل 89.59 ٭
فاطمه ناصر فالح الثاقب 84.15 ٭
فاطمه وليد جاسم احمد العميري 90.56 ٭
فجر محمد حسني علي العميرى 83.18 ٭
فرح عزام عبداللطيف املطوع 92.63 ٭
فرح محمد احمد عبدالعزيز الرقم 74.06 ٭
فرح يوسف ناصر عبداهلل الشقيحي 78.95 ٭
لطيفه حسني علي خضير الهويدي 78.7 ٭
لطيفه زيد عبد العزيز محمد احلوطى 82.89 ٭
لطيفه سعدي سالم عبداهلل املطوع 85.19 ٭
لولوه جراح خالد جراح االبراهيم 72.65 ٭
لولوه رعد عبدالرزاق عبداهلل السابج 71.18 ٭

لولوه عبدالعزيز محمد طال���ب عبداهلل العوضي   ٭
85.18

مرمي احمد حسني علي جمال الكندري 80.94 ٭
مرمي خليفه ابراهيم يوسف التناك 81.19 ٭
مرمي عبدالرحمن ابراهيم راشد الدعيج 86.8 ٭
مرمي محمد سالم الشهاب 86.16 ٭
مشاعل أحمد عبداهلل علي الغريب 66.28 ٭
معالى حسني على سليمان اجلطيلى 69.7 ٭
منار محمد يوسف العسيرى 86.32 ٭
منيره بدر عبدالرحمن يوسف الكوس 69.72 ٭
مها ضاحي طاهر الشمري 87.24 ٭
مها فوزى يعقوب حسن يعقوب 72.92 ٭
ميسم مساعد إبراهيم مفرج املفرج 78.65 ٭
جند وليد عبدالعزيز حمد الهدلق 86.51 ٭
ندى احمد ابراهيم ابراهيم السند 71.34 ٭
نور حسني على خالد الصانع 81.23 ٭
نوره ابراهيم عبدالكرمي عبداهلل االصقه 90.3 ٭
نوف عبداهلل حليحل عبداهلل الرميثان 77.23 ٭
نوف وليد خالد راشد بورسلي 75.8 ٭
نوف وليد علي هزمي الهزمي 84.2 ٭

هبه راش���د ابراهيم عبدالعزيز اس���ماعيل الراشد   ٭
70.61

هنادى عدنان سالم احمد النهام 80.02 ٭
هند داود صالح عبداهلل املنصور 85.32 ٭
هند راشد حمدان احلربى 71.19 ٭
هيا على جاسم محمد الشهاب 69.64 ٭
هيا فهد عبدالرحمن الشويب 81.63 ٭

لطيفة الشمالي الثانوية للبنات 
أبرار عيد هويدى انقيمش الهاجري 74.15 ٭
أنوار محمد حمود محمد الظفيرى 65.47 ٭
ابرار يوسف أحمد ولى على 68.4 ٭
اسماء فايز غنيم مذخر سريع العتيبى 74.04 ٭
اشواق سمير محمد سمير العازمى 79.89 ٭
افراح فهيد طلق طاحوس فهد العازمي 72.14 ٭
االء مصطفى عبدالرسول على البناى 78.64 ٭
امانى عدنان محمد صالح املبارك 75.51 ٭
امثال مفرح سعود صالح احلربى 81.34 ٭
انفال احمد صالل هادى القاشوط 77.46 ٭
انفال علوى سماوى علوى الظفيرى 69.32 ٭
بدريه صادق سلطان كلهرى زاده 68.24 ٭
بشاير سالم راكان سالم فالح 65.02 ٭
بشاير عياضه عبداهلل عياضه الرشيدى 79.58 ٭
بشرى اسماعيل عبداهلل محمد اسماعيل 90.61 ٭

حصة عبد العزيز عبد الكرمي سلطان حجي بشير   ٭
64.03

حوراء جليل احمد غلوم القطان 68.25 ٭
حوراء حسن على حسن القالف 90.07 ٭
خلود سليمان عسل اجلفال 74.94 ٭
خلود وليد جاسم محمد املانع 77.51 ٭
دانه خالد محمد عبد القادر الهندى 65.71 ٭
دالل حمود محسن خلف العنزى 82.78 ٭
دالل يوسف محمد حسن الطباخ 73.68 ٭
رمي خالد سعد فهيد فراج الضفيرى 74.4 ٭
رمي سعد جابر صالح اخلالدى 75.91 ٭

زهراء خليل سيد احمد س���يد على السيد ابراهيم   ٭
74.21

زهراء يعقوب سعيد بشير البلوشى 69.16 ٭
زينب عادل جاسم محمد كمال 68.94 ٭
زينب عبد املجيد غلوم رضا محمد عبد على 80.35 ٭
ساره عبدالرحمن محمد حسني طالب 87.27 ٭
ساره وليد خالد احمد السليمان 75.55 ٭
شروق تركى عبداهلل فالح خضير 77.44 ٭
شمايل حمد خليفه جنم محمد 66.87 ٭
شهد صالح سالم امان عثمان 67.99 ٭
شهد عبداللطيف نزال سليمان العازمى 81.88 ٭
شيخه عبدالعزيز عقله نصار الشمرى 67.08 ٭
صمود مرزوق فهد عيد املرجتى 76.64 ٭
عائشة يوسف عبداهلل قعود شحاذ 79.41 ٭
عائشه عبد العزيز عبداهلل علي الكندرى 78.1 ٭
عائشه فالح حمد فالح الهرشانى 73.33 ٭
عهود سليمان عقله صياد العنزى 77.68 ٭
غزالن عمران مبارك سالم 71.59 ٭
فاطمه بدر محمد عبد الرحمن صرام 79.34 ٭
فاطمه صباح احمد حسن العنزى 74.08 ٭
فاطمه عادل سالم امان عثمان 75.36 ٭
فاطمه نايف ابراهيم صالح محمد جحيل 71.89 ٭
فجر سعد نايف دريب العنزى 89 ٭
فجر فهد ابراهيم عطار الشمرى 77.78 ٭
فرح سلطان مطر سلطان الصالل 65.59 ٭
كوثر ابراهيم عبدالرحمن جاسم احمد 82.89 ٭
ملياء سالم شباب سعد الهاجري 83.46 ٭
منار وليد عبدالعزيز احمد القطان 73.25 ٭
منى خالد علي عبداهلل محمد املنصوري 85.31 ٭
منيره سعود عبدالعزيز احلمد الذويخ 78.95 ٭
مها ظاهر حضيرم ظاهر العازمى 71.91 ٭
مها فرج حرفان كرينيس العازمى 68.53 ٭
موضى جديع عبداهلل جديع الغامن 70.98 ٭
جناه أحمد عبد الوهاب احمد الدشتى 67.85 ٭
جنالء جمعان مبارك فهد العازمى 75.92 ٭
نور مناور ناصر صالح الرشيدى 75.24 ٭
نور يوسف خضر عبداهلل حسن 70.79 ٭
نوره انور حمود رافع العنزى 70.7 ٭

نوره سعد فرحان موسى اجلشعمى 81.66 ٭
هاجر سالم بهيش سعد العازمى 72.6 ٭
هبه حسن فالح سنام الشمرى 82.54 ٭
هند الفى مطر فالح العنزى 70.28 ٭

هنوف عادل حس���ني احمد على محم���ود الكندري   ٭
69.45

هنوف مفرح سعد ردعان الهاجري 70.08 ٭
وجيهه س���يد جالل الدين س���يد حس���ني موسوى   ٭

73.37
ياسمني عبداهلل عوده هميم اخلالدى 69.2 ٭

مركز الدوحة الثانوي نساء 
آمنه برغش عودة ملوح 64.84 ٭
أسماء سلمان محمد غتران 63.4 ٭
أفراح حسني عواد 70.73 ٭
أنوار ناصر علي ضيدان 63.57 ٭
إبتسام تركي خلف الشمري 68.98 ٭
إبتسام شهاب فالح حمود 72.74 ٭
إميان عبد اهلل متعب العرادة 69.1 ٭
إميان عكير محمد سعيد البذالى 86.99 ٭
ابتسام محمد حمود مطر العنزي 73.91 ٭
الهنوف مصلح جلوي فرح العنزي 69.02 ٭
امتثال حمود مرزوق الفضلي 68.95 ٭
بشاير حسن أحمد العنزي 67.83 ٭
ثريا عبد اهلل مطلق الهاجري 60.2 ٭
جواهر برغش عوده ملوح اخلالدي 67.33 ٭
جواهر عايض محمد فهد العنزي 62.31 ٭
حبيبة مطلق حسني قطوان 70.06 ٭
حنان جعفر محمد جعفر 76.6 ٭
حنان محمود محمد الغنيم 63.21 ٭
حياه أحمد ابراهيم حسني عاشور 68.84 ٭
خالدة حسن سلمان 70.72 ٭
خالدة راهي قاسم اخلالدي 76.07 ٭
رمي عبد الرضا راضي جابر 74.28 ٭
زينب غامن جابر فحيمان 77.66 ٭
سامية جزاع طريد مناع 62.68 ٭
سحر محسن كماش سليمان 72.44 ٭
سعاد شوين دويك وادي 86.18 ٭
سناء يوسف عبيد بندر 64.36 ٭
سهام جهاد أحمد أبو خلف 63.96 ٭
شاهة خالد سلمان محمد العنزي 70.63 ٭
شعاع دهام رجاء خليفة الشمري 59.7 ٭
شيخة عايد مبارك العازمي 67.02 ٭
عجايب مخلف مصحب الظفيري 67.12 ٭
عذاري عبداهلل عبيد مناحي الظفيري 62.68 ٭
عيدة عنقود ظاهر خلف 62.28 ٭
عيدة فهد عبد اهلل حمد 71.95 ٭
فاطمة ساكت شناوه ناهي الشمري 75.85 ٭
فاطمة محمد علي خالد 73.72 ٭
فاطمه سعد هداد ناصر الفضلى 77.09 ٭
كفاية إبراهيم عجاج املطوطح 63.91 ٭
ليلى جمعة حنون طلب 63.51 ٭
ليلى سالم محمد الضيف 72.85 ٭
مجيدة ذياب بطاح العنزي 72.55 ٭
مرمي ساكت شناوة ناهي 72.34 ٭
مرمي سويد مطر محمد 79.99 ٭
مرمي عبد العزيز شداد عايد الظفيري 71.12 ٭
مرمي عبد اهلل خلف الشمري 66.31 ٭
مرمي فالح محمد الديحاني 64.05 ٭
مرمي كتاب رهيف مضحي العجمي 71.91 ٭
مشاعل حماد خلف الشمري 79.68 ٭
مشاعل صالح حسني فرحان 65.79 ٭
مشاعل عبيد رحيل سلمان 71.19 ٭
مشاعل فارس زيد املطيري 68.86 ٭
معصومة عبد الهادي عيد راشد العتيبي 67.52 ٭
مليحة محمد علي الفضلي 74.45 ٭
منى عبد اهلل برغش عودة 68.54 ٭
مها محمود ثاني الفدعاني 67.37 ٭
ميعاد رمضان عقيل محمد 70.13 ٭
جنوى بدر أحمد فراج 65.87 ٭
ندى مطلق حماد ظاهر 83.22 ٭
نوال جمعة حنون طلب 63.5 ٭
نوال راشد حرفان الهاجري 69.1 ٭
نوال محمد حمود علي 71.06 ٭
نور حمد حييان العنزى 63.58 ٭
نوف مخلف مصحب الظفيرى 66.11 ٭
هدى جمعة حنون طلب 62.42 ٭
هديل عيد ساير جابر 81.11 ٭
هند ناصر محمد احمليطيب 66.53 ٭
هيا محسن راكان عريب الظفيري 69.84 ٭

مركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساء 
آالء توفيق خالد الدايل 87.36 ٭
أبرار عبد العزيز يوسف الوتار 82.01 ٭
أبرار وائل محمد بورسلي 73.29 ٭
أفراح عمر جابر العيدان 74.88 ٭
ألطاف فهد إبراهيم الزيد 79.16 ٭
أمنة سيد كدا سليمان 84.27 ٭
أنوار عبد الرحمن محمد غيث 69.85 ٭
أنوار فرحان سالم الرومي 77.55 ٭
إسراء محمد غلوم كمال 78.18 ٭
بدرية عبد الرحيم الهولي 79.54 ٭
بدور سليمان محمد السعيد 72.49 ٭
جنان عبد علي عطيه 75.76 ٭
حسنه مصلح مطلق صقر 75.43 ٭
حصة عامر محمد عبد اهلل املسباح 91.42 ٭
حنان جمعان مرزوق الغريب 76.17 ٭
حنان عبد الوهاب صالح علوان 67.52 ٭
حنان محمود عيسى عاشور 74.66 ٭
حنان نصيف جاسم املشهداني 81.09 ٭
حوراء عبد اهلل عبد النبي احلاج 73.18 ٭
خلود عدنان ناصر العثمان 80.71 ٭
دالل وليد علي الفودري 81.69 ٭
رحاب ناصر علي ثاني 77.55 ٭
رضية حسن دهناوي فياضي 79.69 ٭
رغد مساعد جاسم العقاب 78.43 ٭
زهره حسن حرفش جمعه 73.95 ٭
زينب سامي عبد األمير 87.41 ٭
زينب عدنان يوسف 81.88 ٭
سارة فهد عايض ضويحي العازمي 73.24 ٭
شروق صالح عثمان العثمان 75.55 ٭
شريفة جمعة حمد التميمي 71.7 ٭
شيخة إبراهيم عبدالرحمن الضبيان 73.13 ٭
عذاري عبد اهلل محمد بلوشي 77 ٭
غدير هاشم محمد عباس 65.93 ٭
فاطمة جواد حجي الفرحان 75.71 ٭
فجر جمال فيروز عبد الكرمي 73.69 ٭
فضة طارق يعقوب النصر اهلل 70.32 ٭
كوثر عدنان أحمد القالف 68.87 ٭
لطيفة خالد عبداللطيف الفايز 72.99 ٭
لطيفة سهيل عبد اهلل الدريعي 75.95 ٭
ليلى عبد العزيز عباس القطان 82.52 ٭
ليلى محمد ناصر العبد اهلل 65.09 ٭
منال زايد علي صويان 71.21 ٭
منى سلمان عقل 74.97 ٭
منى عبد اهلل علي الدويلة 71.46 ٭
منى محمد صالح السني 68.21 ٭
مي محمد عمران الفيلكاوي 76.92 ٭
نوف عدنان يوسف الوتار 70.12 ٭
هبة يوسف جاسم اخلليفه 70.46 ٭
هدى حسن أحمد فرحان 69.01 ٭
هديل جاسم محمد الصراف 76.36 ٭
هديل شاكر خضرتي 75.47 ٭
هنوف مصلح مطلق الرشيدي 75.9 ٭
وسن عبد اهلل علي بو رحمه 67.4 ٭
وفاء شريدة زيد الشريدة 76.95 ٭
ياسمني فاضل منصور الصراف 78.12 ٭

مركز عبداللة الجابر الثانوي رجال 
أبراهيم خالد مال اهلل ابراهيم مال اهلل 81.03 ٭
أحمد جمال محارب سلطان الفضلي 72.47 ٭
أحمد حمد جاسم محمد السعيد 61.43 ٭
أحمد ساير سالم الشمري 76.23 ٭
أحمد عبد الهادي جاسم محمد 64.58 ٭
أحمد عبدالنبي عباس العلي 65.84 ٭
أحمد محمد مبارك راشد بن بحر 72.83 ٭
أحمد منصور مرزوق عبد اهلل محمد 66.15 ٭
أسامة حبيب محمد بو عليان 75.41 ٭
احمد حامد على اجلوعان 67.29 ٭

احمد رياض احمد ابراهيم حسني محمد على الصايغ   ٭
70.75

باسل محمد أحمد محمد بو دريد 70.5 ٭

بدر ناصر محمود جاسم محمد احلسن 61.69 ٭
بندر مبارك عطية املاجدي 69 ٭
جاسم ناصر مرزوق فجرى الفجري 77.07 ٭
جاسم يعقوب يوسف حادور 69.23 ٭
جراح يوسف مطلق أحمد االبراهيم 73.73 ٭
حسن حبيب سعد فالح غامن املطيري 70.93 ٭

حسني يعقوب يوس���ف عبد النبي عبداهلل القطان   ٭
69.33

حمد سميان سعد سلمان الظفيري 69.56 ٭
حمد محمد حسن الريس 64.58 ٭
حميد راشد محمد العجاج السالم 62.66 ٭
خالد عبد اللطيف محمد ناصر العيسى 66.05 ٭
خالد علي عبداهلل على بن غيث 62.87 ٭
خالد محمد عبد العزيز سعد احلوطي 74.31 ٭
خالد وليد محمد عبد اللطيف الفهد 63.3 ٭
رائد عقيلي سعوى راشد 79.13 ٭
راشد أحمد رحيل بخيت 68.91 ٭
سامي أحمد محمد حجي مهدي 63.97 ٭
ضاري يعقوب يوسف حادو الشمري 67.6 ٭

عايد س���عد مطلق س���عد ب���ن خش���مان الهاجري   ٭
60.24

عبد الرحمن مس���اعد عبد الرحمن يوس���ف احمد   ٭
الكوس 74.27

عبد العزيز براك عايش براك العرادة 75.9 ٭
عبد العزيز خالد عبد الرحمن عبد العزيز احلسينان   ٭

62.73
عبد العزيز عبد االمام علي محمد 67.94 ٭

عبد العزيز عبد احلميد عثمان اس���ماعيل مال اهلل   ٭
75.64

عبد العزيز هاشم حمدان هاشمي 77.79 ٭
عبد اهلل أحمد عبد القادر السرحان 67.05 ٭
عبد اهلل عامر اسماعيل ابراهيم الشرهان 68.58 ٭

عب���د اهلل عب���د العزيز عبد اهلل غص���اب العجمي   ٭
60.06

عبد اهلل علي عبد اهلل حمود القالف 75.95 ٭
علي عبد اهلل حسن محمد حسني الصايغ 72.02 ٭
عمر عبداهلل فخران احلالق 68.17 ٭
فايز علي عربود البذالي 62.47 ٭
فيصل عثمان خالد اليحيى 79.04 ٭
ماجد علي عربود شنوف الراشد 70.61 ٭

محمد عبد الس���الم حس���ني عبد الس���الم عبد ربه   ٭
65.88

محم���د عبد اهلل حس���ن محمد حس���ني محمد على   ٭
الصايغ 73.97

محمد لطفي محمد على سلطان السمحان 64.84 ٭
محمد مرزوق سيف محمد الرشيدي 64.13 ٭
مشاري يعقوب يوسف الشمري 76 ٭

مش���عل عبد الرحمن صالح عبد الرحمن الدوسري   ٭
68.73

منصور محمود حسني الشطي 65.76 ٭
ناصر بدر مفرج فهيد العازمي 66.38 ٭
ناصر جواد واصل سالم املديرسي احلربي 70.24 ٭
ناصر محمد رمضان رجب 74.84 ٭
هيثم محمود سيد رجب الرفاعي 75.98 ٭
وائل جمال فؤاد محمد 70.85 ٭
يوسف سعد رجعان علوش رجعان 79.21 ٭
يوسف محمود عباس عبداحلسني 68.1 ٭
يوسف ناصر خضر الرس 75.53 ٭

 ٭ 

يوسف بن عيسى الثانوية للبنين 
ابراهيم عادل يوسف أبراهيم اجلليبي 69.71 ٭

ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز العبداجلليل   ٭
78.3

ابراهيم عبداهلل ابراهيم محمد الدهالوي 71.4 ٭
ابراهيم علي ابراهيم حسني اجلاسم 65.79 ٭
احمد زيد عيسي ابراهيم حافظ 65.18 ٭
احمد عبداللطيف على فهد الدويلة 80.02 ٭
احمد فواز عبداهلل احمد الفضل 65.02 ٭
انور خالد انور اسماعيل الفودري 68.41 ٭
بدر سليمان عبداهلل خالد الدليجان 74.14 ٭
بسام ناصر عبداهلل ناصر البسام 72.56 ٭
جاسم اياد جاسم املجبل 66.16 ٭
جاسم نعمان جاسم محمد املسباح 79.07 ٭
حسني فوزي أحمد محمد السنان 62.67 ٭
حمد احمد خالد يوسف القبندي 66.31 ٭
حمد وائل حمد أحمد بورحمه 71.02 ٭
حمود صالح ناصر عبدالعزيز الصقعبى 64.46 ٭
حمود محمد حمود شعيفان العتيبي 83.09 ٭
خالد سعود خالد سعود العنجري 81.22 ٭
خالد عادل عبداللطيف العبدالكرمي املنيس 75.25 ٭
خلف طالل محمد سعد الفرحان 90.2 ٭
سالم بدر سالم عبدالوهاب الرشود 69.39 ٭
سعود طارق محمد عبدالرحمن الكندري 75.37 ٭
سعود وليد سعود محمد العتيقي 67.71 ٭
سالم جابر عيد صغير 65.59 ٭
سلطان محمود يوسف عبدالعزيز الفليج 82.68 ٭
سليمان احمد عبدالرحمن مشاري الدخيل 72.17 ٭
سليمان عبدالرزاق سليمان ناصر املرشود 77.25 ٭
صالح فيصل صالح عبدالرحمن الوهيبي 71.53 ٭
صالح محمد صالح احمد الضرمان 61.35 ٭
ضاري انور جابر رمضان اجلابر 75.15 ٭
ضاري غامن عبداللطيف غامن الشطي 64.05 ٭
عبدالرحمن احمد عبداهلل عبدالعزيز احلميدي 75.87 ٭
عبدالرحمن احمد محمد أحمد التنيب 69.55 ٭
عبدالرحمن جمال عبدالرحمن الرويح 69.03 ٭
عبدالرحمن ليث عبداهلل سالم العتيقي 72.14 ٭
عبدالعزيز خالد سليمان احمد بوكحيل 72.58 ٭

عبدالعزي���ز خال���د عبدالرحمن عبداهلل احلس���ن   ٭
73.43

عبدالعزيز داود عبدالعزيز داود املرزوق 70.81 ٭
عبدالعزيز سعد مناحي ماجد العتيبي 62.69 ٭
عبدالعزيز طارق سعيد محمد بن سالمه 67.45 ٭
عبدالعزيز عادل مشعان ناصر املرزوق 77.64 ٭

عبدالعزي���ز عبدال���رزاق عثمان محم���د اخلليفي   ٭
65.89

العبدالهادي  عبدالعزي���ز محمد عب���داهلل رج���ب   ٭
62.76

عبداللطي���ف عبدالرحمن محمد عب���داهلل الفارس   ٭
76.47

عبداللطيف فيصل ابراهيم محمد اجلسار 62.62 ٭
عبداهلل عبدالهادى موسى محمد الهزمي 72.3 ٭
عبداهلل عمران تركى عمران العمران 68.49 ٭
عبداهلل فواز عبداهلل عبدالعزيز الدويش 73.07 ٭

عبداهلل منصور عبدالصم���د مال جمعه باقر اخلطيب   ٭
79.72

عثمان عبداهلل مبارك احلمد العيار 73.84 ٭
علي مساعد سليمان عبداهلل العتال 80.6 ٭
عمر عبدالعزيز سليمان حسني السنني 71.68 ٭
عمر عبداهلل عبدالكرمي احمد الشريده 68.16 ٭
عيسى محمد عيسى عبداهلل اجلساس 62.9 ٭
فهد عادل فهد علي الغنام 83 ٭
فهد عبداللطيف فهد عبداللطيف الفهد 73.71 ٭
فواز عيسى علي حمود الرشيد 76.45 ٭
فيصل منصور احمد منصور االنبعي 66.89 ٭
قيس انور بدر سلطان الدبوس 80.81 ٭
مجحم خالد عبدالرحمن عبداهلل املجحم 67.19 ٭
محمد احمد سيد عبداحملسن الرفاعي 65.31 ٭
محمد باسل محمد حمود الناصر 65.21 ٭
محمد جمال محمد احمد التتان 71.37 ٭
محمد حسني عبداهلل صالح جمال 68.49 ٭
محمد حمد عبداهلل محمد الربيعه 77.25 ٭
محمد خالد سعود عبدالعزيز السلطان 74.28 ٭
محمد شكرى عبدالرحيم العنزى 84.06 ٭
محمد شالل خليفة شالل الشالل 68.8 ٭
محمد مهدي ابراهيم خليل اسود 61.72 ٭
محمد هاني عبدالعزيز محمد عبداهلل جمال 78.11 ٭
معاذ خالد عبداهلل سيف سالم الرميحى 80.6 ٭
ناصر بدر ناصر عبداهلل املرشد 77.27 ٭
ناصر خالد ناصر عبدالوهاب املعيلى 86.84 ٭
يعقوب وليد زيد زامل الزامل 68.27 ٭
يوسف جعفر على خلف البناى 73.62 ٭
يوسف فيصل سليمان عبدالرحمن املضاحكه 80.4 ٭
يوسف محمد يوسف على النجم 71.36 ٭

اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية 

أحمد الربعي الثانوية للبنين 
ابراهيم ناصر ابراهيم احلوطى 76.41 ٭
براك حسني على الرفاعى 71.73 ٭
براك مشاري خليفه على العميرى 71.69 ٭
جمال طلحه سليمان فهد البلوشي 68.96 ٭
حسني باسل سلمان بوحمد 78.35 ٭
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حمد فهيد حمد العجمى 71.44 ٭
خالد جمال سليمان الفهد 78.76 ٭
راشد عبداهلل راشد العقروقه 72.68 ٭
راشد علي راشد السعد 64.91 ٭
سعد مجيد عبدالرحمن مال داود 76.58 ٭
سعود محمد جعفر الكندرى 61.25 ٭
سليمان خالد سليمان السعيد 66.97 ٭
سليمان علي حسن احمد 72.48 ٭
عاصم سليمان ثنيان العميرى 77.56 ٭
عبدالرحمن حمد عبدالعزيز الريس 71.33 ٭
عبدالعزيز خالد احمد محمد 75.15 ٭
عبدالعزيز عبدالوهاب سليمان اخلليفة 75.38 ٭
عبدالعزيز فيصل يوسف محمد 84.94 ٭
عبداللطيف احمد عبداللطيف اجلابر 83.73 ٭
عبداهلل فرج عبداهلل اخليراهلل 75.18 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل الكندري 82.59 ٭
عبداهلل ناصر ابراهيم احلوطى 77.88 ٭
عبداهلل وليد عبداهلل الفهد 66.45 ٭
عبدالوهاب طارق عبدالوهاب الدخيل 61.38 ٭
عثمان سليمان ثنيان العميرى 75.25 ٭
على ناصر علي ناصر املرضي 78.2 ٭
عمر عبدالعزيز عبدالوهاب اخلراز 64.47 ٭
فهد ابراهيم يعقوب الدبيان 63.83 ٭
فهد جاسم فهد املسحلك 76.16 ٭
فهد فاضل طه ياسني عبداهلل 66.6 ٭
فواز صالح غضيان هادى العنزى 64.29 ٭
فواز مؤيد عبدالعزيز االبراهيم 71.99 ٭
محمد خلف محمد سبتى 77.84 ٭
محمد صالح احمد االنصارى 76.67 ٭
محمد عبدالرحمن محمد سعود العون 78.63 ٭
محمد عبدالرحمن ناصر العبيد 73.74 ٭
مشاري يعقوب يوسف عبداهلل 81.28 ٭
وليد خالد حسني احملمد 72.65 ٭
يوسف اسماعيل على الفرحان 63.29 ٭
يوسف بدر على عبد الرسول ابراهيم 79.11 ٭
يوسف عبداهلل صالح اجليران 72.76 ٭

الجابرية الثانوية للبنات 
ابرار على عبد الرضا البلوشى 64.66 ٭
اريج عاهد صالح اجلطيلى 74.06 ٭
افنان عبدالعزيز راشد البحوه 71.49 ٭
االء احمد مختار تقى 77.08 ٭
االء احمد يوسف احلسن 68.05 ٭
االء بدر منصور على الصراف 79.54 ٭
االء بدر ناصر اكبر 80.79 ٭
الهام سعيد يوسف القطان 82.9 ٭
امنه عبد احلسني عبدالرسول محيسن 65.36 ٭
انفال مجيد حميد بو صفر 81.25 ٭
اوراد حمد بدر الصباح 71.24 ٭
ايات احمد محمد االمير 75.83 ٭
اميان عبدالعزيز على الكندرى 72.87 ٭
بدريه محمد زيد الزيد 69.91 ٭
جمانه خليل ابراهيم البلوشى 85.22 ٭
جمانه عبداحلميد نزار غلوم 68.12 ٭
جمانه محمد اسماعيل على حسن 87.38 ٭
جنان احمد يوسف الشرقاوى 77.21 ٭
حليمه وليد صالح بارون 69.8 ٭
حنني حسن جاسم الشمالى 87.56 ٭
حوراء على غلوم بو البنات 83.33 ٭
دالل تيسير عبداحملسن الدهيش 77.01 ٭
دالل سالم على اخلليفى 67.08 ٭
دالل نبيل عدنان عبود 69.08 ٭
رقيه صالح صحاف على 86.33 ٭
روان حبيب اسماعيل عبداهلل 78.89 ٭
رمي طالب احمد الشطى 79.17 ٭
زهراء خالد حسني الشطى 82.48 ٭
ساره خالد محمد التركى 85.01 ٭
ساره عمرو حسن الشني 68.48 ٭
شهد عبد احملسن فاضل الفضل 69.63 ٭
شوق راشد محمد املرى 72.82 ٭
شوق طالل عبد الوهاب الرقم 62.64 ٭
طيبه حسني محمد الفهد 73.76 ٭
عائشه عادل عبد الرحيم احمد 76.03 ٭
غدير سليمان حسن يوسف حسن 64.06 ٭
فاطمة جبار مشكور عبد 76.09 ٭
فاطمة عمرو حسن الشني 84.8 ٭
فاطمه عبداخلالق حسني عبداهلل 82.39 ٭
فجر على قاطع الشمرى 74.42 ٭
فوزيه خالد عبداحلميد حجى 80.28 ٭
مرمي عبداهلل كمال حيات 83.06 ٭
مرمي عبداحملسن عبداهلل البلوشى 76.66 ٭
مرمي محمد جواد ندوم 83.04 ٭
منى عادل عبداحلميد املوسى 92.08 ٭
منيره اسماعيل جاسم الصليبى 71.31 ٭
منيره شهاب احمد كويعى 59.62 ٭
مها عبد العزيز خضر اخلضر 82.48 ٭
مها فهد عبد اهلل عبد اهلل 69.81 ٭
نوره عماد سليمان الرشيد 75.47 ٭
نوف سعود على الدوسرى 68.54 ٭
ياسمني ياسني رمضان قمبر 90.04 ٭

الرجاء الثانوية للبنات- المشتركة 
تهاني سفاح فالح دهش األزمع 82.77 ٭
ساره بدر سعيد بن عيد املطيري 79.13 ٭
فاطمة احمد جاسر خالد الراجحي 83.25 ٭
مها محمد علي صقر النصافي 77.54 ٭

الرجاء الثانوية للبنين - المشتركة 
أحمد حسني يوسف العوضى 75.85 ٭
ثامر حسن محمود الربيع 70.98 ٭
سعد نايف دهام حجب العنزي 71.67 ٭
عباس عبداحلليم سليمان محمود زريق 82.16 ٭
عبدالرحمن بديع أحمد السليمان العجيل 81.21 ٭
عبداهلل محمد على محمود الفجى 68.54 ٭
عبداحملسن أحمد مناحي علي املطيري 70.26 ٭
عيسى محمد خليفه عيسى الديني 86.46 ٭
مبارك على مبارك يوسف 75.46 ٭
مبارك مطلق ابراهيم البطحانى 73.57 ٭
محمد جاسم فهد يوسف البالول 72.87 ٭
محمد ناجي صبيح ديوان الشمري 70.03 ٭
مساعد صالح رفاعى املطيري 63.9 ٭
ناصر بدر سعود صايد الراجحي 71.15 ٭

 ٭ 

السالمية الثانوية للبنات 
ابتسام اسامة ابو املعاطي ابو املعاطي 76.84 ٭
ابرار شاكر علي حسني 81.33 ٭
اشواق راشد محمد احلوطي 69.86 ٭
افنان علي صالح سلمان العطار 84.56 ٭
انوار سالم سعيد جابر 74.87 ٭
انوار محمد علي محمد 65.28 ٭
ايان عيسى عمر ياسني 70.92 ٭
جمانة جابر عبد اهلل بلوشي 83.83 ٭
جنان ناصر حجي الشمالي 73 ٭
حنان حمزة حسني بن زيد 81.93 ٭
حنان جنم عبود قاسم 60.2 ٭
حوراء عادل عبد الرسول الشواف 77.39 ٭
دالل خليفة حسن الشطي 63.7 ٭
دالل محمد حسن ابراهيم 79.83 ٭
دالل ياسني يوسف احلساوى 67.33 ٭
ساره عبداهلل محمد احلمادى 63.81 ٭
شهد عبد العزيز سليمان احللبي 76.19 ٭
شهد علي صالح سلمان العطار 78.74 ٭
شيماء عبد العزيز مجيد حياة 94.66 ٭
ضحى نبيل عبداهلل العيدى 65.79 ٭
غالية حسام جواد األربش 82.63 ٭
فاطمة محسن احمد دشتي 70.34 ٭
فاطمة ناصر غلوم صفر 74.67 ٭
لطيفة جالل راشد ادريس 69.1 ٭
لطيفة فرج فيروز اليوحة 66.38 ٭
مرمي مدحت محمود محمد 94.6 ٭
منه اهلل جمال على وهبه 84.47 ٭
نور عدنان محمد عبد اهلل ساملني 78.27 ٭
نورة مستور علي جمعة الفي 72.8 ٭
هناء عبد الرزاق ادم يوسف 68.35 ٭
هند يوسف أحمد محمد 96.27 ٭
هيا سعيد يوسف السليم 74.71 ٭

امامه بنت بشر الثانوية للبنات 
ابرار احمد هاشم محمد صبر 72.98 ٭
ابرار عبداهلل حسني صالح الشمالى 67.04 ٭

ابرار عبداحملسن فهد الدليمي 87.21 ٭
ابرار فيصل جمعة غلوم النداف 70.39 ٭
اسرار وائل عبداللطيف الربيع 85.88 ٭
افنان ابراهيم عبداهلل احمد صالح العيدان 69.7 ٭
افنان سعيد عبداهلل احمد مندني 86.4 ٭
الهنوف مرزوق مفرح الطمار العميرة 86.37 ٭
انفال عادل حبيب على القطان 68.33 ٭
اوراد عزيز علي حسني عبدالرضا 83.19 ٭
بتول جمعه محمد الباذر 66.81 ٭
بشاير محمد عبداهلل مهدي علي البلوشي 69.15 ٭
حنان سالم ديحان ساكت 88.21 ٭
حور بدر ناصر حيدر احلمد 87.53 ٭
خديجه مصطفى احمد قاسم 76.01 ٭
دالل صبيح يعقوب خميس الغريب 88.54 ٭
دالل مجيد عباس غلوم دشتى 87.75 ٭
رواء حسن علي العلي 70.24 ٭
زهراء محمد حسن عبداهلل القضيب 73.09 ٭
زينب فاضل شمسان احمد رجب 72.86 ٭
ساره محمود عبد املجيد صالح اجلدى 89.28 ٭
ساره هانى احمد عبدااهلل العنيزي 85.79 ٭
سمية جاسم خضيريوسف العلى 76.35 ٭
سناء فالح عبدالرحمن حسني الفودرى 78.08 ٭
شهد ابراهيم مبارك حمود الفنيني 71.15 ٭
شهد عبداهلل محمد عبدالرحمن القطان 72.72 ٭
شهد عبداهلل مصطفى علي البلوشي 79.45 ٭
شوق بدر سالم الرمضان الهاجري 71.91 ٭
شوق رائد حسني يوسف علي حسني 71.15 ٭
شيخة رياض ابراهيم مبارك املطوع 68.29 ٭
شيخه توفيق عبدالرسول ابراهيم املجادي 68 ٭
صفية احمد صالح بندر 78.26 ٭
فاطمة محمد حسني البلوشي 94.25 ٭
فاطمة نوح غلوم عباس عبد امللك محمد 78.18 ٭
فاطمه شهيد عبدالكرمي العريان 82.53 ٭
فاطمه يوسف علي ابراهيم محمد 80.96 ٭
فجر عبدالسالم أحمد الضليعي 74.05 ٭
فرح علي خالد عبدالوهاب الرومي 84.55 ٭
فرح علي سالم على اخلتالن 79.23 ٭
مرمي جمال سعد مجبل اخلياط 73.43 ٭
مرمي علي الكوت 92.31 ٭
مرمي معتوق علي عمران االستاد 80.4 ٭
مكيه توفيق احمد طاهر البغلي 81.54 ٭
منيرة خلف محمد خلف الدريبان 83.62 ٭
مي سيف حمد البليهي 71.42 ٭
ندى جواد طاهر أحمد البغلي 73.18 ٭
نور توفيق بدر عبدالعزيز القطان 76.64 ٭
نوره راضى محمد غلوم عبداهلل 91.68 ٭
هبه مكي محمد جمعه 69.85 ٭
وعد محمد جميل تللو 69.28 ٭
ياسمني محمد العباد 77.24 ٭

بيان الثانوية للبنات 
آيات عدنان صالح محمد ابراهيم بوحمد 66.71 ٭
ابرار حميد احمد محمد الرشيد 70.72 ٭
ابرار عماد صالح محمد بوحمد 71.82 ٭
ازهار عبداهلل جواد عبداهلل الرمضان 88.69 ٭

اس���راء احمد صالح عبداجلليل يوس���ف الكندرى   ٭
87.35

اسماء درباس عمر مبارك خليفه خليفوه 77.6 ٭
اسماء عبداهلل راشد ناصر العجمى 74.23 ٭
اسماء عليى ناصر عبداهلل حماد الرباح 71.36 ٭
اسماء مطلق محماس منصور مهينى 78.4 ٭
اشراف حزام فهد حزام الفهد 75.89 ٭

اش���واق ابراهيم عبد الوه���اب عبداللطيف البناى   ٭
71.22

اصيل محمد سالم صطام مرزوق 86.6 ٭
افراح حسني مجبل عبداهلل العازمي 74.38 ٭
افراح فيصل محمد ابريك العتيبى 76.41 ٭
افنان غامن عمران محمد حسني على كمال 69.11 ٭
البندرى غزاى وصل اهلل وصل العتيبى 88.19 ٭
امنة احمد ابراهيم احمد املرزوق 80.76 ٭
امنه مبارك حامد زهران العازمى 80.46 ٭
انفال سليمان ابراهيم حمد الريش 75.2 ٭
انوار ابراهيم عبداهلل احمد الكندرى 78.65 ٭
انوار فوزى اسماعيل عبد اهلل الشطى 82.04 ٭
اميان ناصر خليفه محمد القربه 60.97 ٭
بتول وليد على خليل بوحمد 76.32 ٭
بسمه رشيد محمد مبارك بورسلى 82.39 ٭
بشاير عبداهلل ناصر سليمان العرفج 79.88 ٭
بلقيس عدنان محمد بدر السعدون 77.2 ٭
تسنيم عبداهلل احمد عبدالرحمن الشطى 66.55 ٭
جمانه عبداحلميد غلوم اكبر حسني 71.48 ٭
جمانه على عبد الرضا غلوم عباس 65.78 ٭
جنان احمد على حيدر مراد 79.5 ٭
حصه غامن عبد الرزاق عبد اهلل الدعى 67.11 ٭
حصه فهد عبد اهلل ايوب فتح اهلل 77.58 ٭
دانه محمد عبدالرضا حسني سليمان 85.55 ٭
دالل احمد عيسى أحمد صالح الصفي 79.04 ٭
دالل خالد يوسف عبداهلل املهنا 80.02 ٭
دالل عبداهلل صالح ابونتيفه 71.71 ٭
رفعه محمد عبد املانع معجب العجمى 73.46 ٭
روان محمد علي محمد عبداهلل احلمادي 80.28 ٭
زهراء نبيل السيد على السيد صاحب احمد 70.77 ٭
زينب ابراهيم خليل عباس احلمر 82.65 ٭
زينب حسن احمد رضا محمد 70.37 ٭
زينب كاظم حسني على احلداد 67.82 ٭
زينب مبارك فالح ناجم مبارك 81.45 ٭

ساره احمد عبد احملسن احمد ناصر احملمد الناصر   ٭
68.96

ساره خالد خلف عبداهلل العنزى 73.49 ٭
ساره راشد سليم العمر 72.38 ٭
ساره عبد الكرمي حسني على االستاذ 76.8 ٭
ساره على عوض عبد اهلل احمد 86.18 ٭
ساره علي محمد ناصر احلماد 63.54 ٭
سجى نبيل محمد على يوسف الهولى 67.26 ٭
سلمى أحمد محارب ناصر سالم القحطاني 92.26 ٭
سلمى راشد محمد راشد العازمى 70.42 ٭
شروق سليمان مجبل عبد اهلل العازمى 77.15 ٭
شهد عماد صالح محمد بوحمد 66.73 ٭
شهد عيسى سعود عبد العزيز اجلاسر 72.05 ٭
شهد محمد جنم عبد اهلل جنم 85.03 ٭
شهد مساعد براك حمود اخلالدى 64.84 ٭
شهد نورى فالح سعد الالمى 76.72 ٭
شوق نبيل فهد عمر السرى 73.18 ٭
ضحى نبيل محمد احمد حسني 64.23 ٭
طيبه عبداهلل صفر حسن الدمخى 75.53 ٭
عائشه احمد صالح عبد الرحمن العسعوسى 83.1 ٭
عائشه عبدالعزيز سعود كليب العازمى 72.7 ٭
عائشه عيسى سالم عيسى القناعى 77.61 ٭
غدير اسماعيل جاسم اسماعيل كمال 67.32 ٭
غنيمه فيصل ناصر على املعيلى 82.83 ٭

فاطمه جاس���م ناصر عبد الرزاق جمعه س���لطان   ٭
الشاهني 77.87

فاطمه خليل اسماعيل عوض على 70.2 ٭
فاطمه سليمان داود محمد حسني 71.52 ٭
فاطمه طالب عبد اهلل محمد حسن 75.67 ٭
فاطمه عادل عبد النبي موسى قاسم 69.05 ٭
فجر مساعد فهد فهد العثمان 72.16 ٭
فرح وليد عمر جبر البكر 85.65 ٭
لطيفه شعيب محمد شعيب 66.8 ٭
لطيفه عبد احلميد عبد اهلل سعد الصالح 72.1 ٭
لطيفه عبدالرحمن خالد اسماعيل شرف 68.12 ٭
لطيفه عثمان ناصر عبد اهلل الشقيحى 63.71 ٭
ليلى عصام بدر يعقوب البصاره 67.45 ٭
مرمي بدر علي سليمان رجب 83.54 ٭
مرمي عبداهلل مهنا عبداهلل املهنا 84.04 ٭
مرمي عدنان محمد عبداللطيف اخلليفه 65.65 ٭
مرمي محمد حسني ربيح الوطيب 74.59 ٭
مرمي ناصر يعقوب يوسف املسلم 66 ٭
مشاعل نبيل على عيسى اجلبر 77.44 ٭
معالى مفلح خليفه على الدواى 72.32 ٭
معصومه على حسن عبد اهلل الشطى 70.65 ٭
منال عباس حيدر حسني احمد 70.67 ٭
منال فالح حزام متعب السبيعى 74.42 ٭
منى عبدالرحيم عبدالوهاب صالح القطان 82.49 ٭
منى على محمد العلى القطان 68.45 ٭
نور إسماعيل غلوم محمد جعفر 85.98 ٭
نور جواد عبداحلميد محمد الصفار 77.48 ٭
نور عبداهلل على خزام اخلزام 76.67 ٭
نور محمد عطيه غلوم الباطنى 84.47 ٭
نورا رشيد احمد محمد الرشيد 81.15 ٭
نورالهدى جنيب حيدر محمد اخلليفه 89.45 ٭
نوره خالد يوسف حسن العميرى 80.3 ٭
نوف عايد مطلق عايد املطيرى 78.09 ٭
نوف مطلق فالح مطلق العازمى 78.17 ٭

هاجر صالح شليويح مشاى الشمرى 65.89 ٭
هبه عبداهلل عبدالرحيم عبداهلل العوضى 80.83 ٭
هيه حمد عبدالعزيز حمد العجيان 76.54 ٭
ياسمني عيسى عبد اهلل يوسف حسن 82.51 ٭

ث. 25 فبراير الثانوية للبنات 
آالء عبدالكرمي ابراهيم عبدالكرمي القطان 72.5 ٭
ابرار عادل قمبر اسماعيل قمبر 65.65 ٭
ابرار عيسى حسن غلوم مقيم 66.64 ٭
اريج صالح علي احمد فرس 77.37 ٭
استبرق احمد احمد عبدالرحمن اخلباز 82.56 ٭

الط���اف خالد احمد محمد عب���داهلل طالب الكندري   ٭
92.5

انفال احمد اكرم مرتضى سيد محمد 71.79 ٭
انفال عمار محمد جعفر الفيلى 80.79 ٭
انوار حسن على محمود بن نخى 90.75 ٭
انوار سالم عيدعترش العازمي 86.21 ٭
اميان على عبداهلل سالم البارونى 91.9 ٭
بتول جواد عبداهلل أكبر البلوشى 78.86 ٭
جمانه انور سيد كاظم عبداهلل املوسوى 83.51 ٭
جمانه نعمان محمد على املهنا 93.37 ٭
جنان جاسم على احمد النجار 83.77 ٭
حوراء حبيب مرتضى محمد عبداهلل 71.53 ٭
دعاء جاسم محمد على شموه 70.39 ٭
دعاء على مختار على الصراف 75.65 ٭
روان محمد رضا محمد على 78.9 ٭
رمي حسن محمد على عبيد 71.35 ٭
زهراء جواد عبداهلل اكبر البلوشى 78.99 ٭
زهراء عدنان طاهر عبداهلل احلرز 74.64 ٭
زهراء مهدى محمد مهدى البلوشى 69.46 ٭
زينب حسني محمد عبداهلل الناصر 78.21 ٭
زينب عباس رمضان عباس خلف 69.97 ٭
زينب عبدالرضا حسني على الناصر 84.55 ٭
زينب محمد عبود عبد العزيز املنصور 61.17 ٭
ساره بدر فهيد مبرك العازمى 73.97 ٭
ساره فيصل عبداجلواد عبدالرزاق البصري 78 ٭
شوق صالح حمد صالح راشد الورقه 81.64 ٭
شوق مرزوق عايض مجبل عوض 64.16 ٭
صبيحه طارق عبداهلل عيسى املطر 96.06 ٭
طيبة اسد عبداهلل مختار كرمي أشكناني 75.86 ٭
طيبه كمال عبداهلل محمد على أشكناني 67.13 ٭
علياء احمد محمد عبداهلل الكندري 81.41 ٭
غدير عيد حمد عيد فرج 70.91 ٭
فاطمه احمد عبداهلل على بخش 81.75 ٭

فاطمه خالد س���الم خليفه عبدالرحمن الس���ويلم   ٭
71.2

فاطمه راشد عبدالقادر عبدالرحمن 69.37 ٭
فاطمه عصام محمد قاسم التوكلى 74.33 ٭
فاطمه محمد احمد شردان 69.55 ٭
كوثر خالد احمد عبداهلل القطان 82.64 ٭
لطيفة محمد ابراهيم عوض بشير 78.99 ٭
لولوه ناصر علي صالح احلمدان 73.89 ٭
مرمي محمد ميرزا حسن احلالق 86.61 ٭
مرمي نبيل خضير مطرود احمد 75.78 ٭
مرمي نبيل محمد سلطان على 72.94 ٭
منيره محمد مناحى صنهات العصيمى 85.9 ٭
ندى سمير حبيب مدربى الكندرى 81.47 ٭

نوره عبد احملسن عبد الرؤوف عبد احملسن البسام   ٭
74.84

هنوف على عبدالرحمن عبداهلل الفرحان بن عريعر   ٭
البنى خالد 67.64

جابر األحمد الصباح الثانوية للبنين 
أحمد عبد املنعم محمد محمد صقر 69.77 ٭
أحمد علي ياسني الرس 79.23 ٭
أنور طالب عبد احملسن عيسى الدهيشي 69.07 ٭
جراح فيصل أحمد العبيدي 65.62 ٭
حسن أحمد ناصر احلماد 68.49 ٭
حسن خالد محمد أحمد حيات 77.12 ٭
حمد مرزوق عبد العزيز محمد أبو البنات 62.52 ٭
حمد يوسف أحمد يوسف الفيلكاوي 74.98 ٭
خالد أحمد حمزة عباس الكوت 82.65 ٭
خالد أحمد سالم علي أحمد 67.22 ٭
خالد عدنان موسى صالح 65.76 ٭
داود سامى محمود محمد عبد اهلل 76.23 ٭
رسمي ميالد رسمي أنيس يونس 73.44 ٭
سعد يعقوب علي حسني 63.96 ٭
سعود عبد العزيز عبد اهلل املويزري 72.97 ٭
سلمان سالم مصطفى حسن صادق 72.93 ٭
عادل وحيد حبيب إبراهيم صفر 66.24 ٭
عبد العزيز إسماعيل حسن غلوم رضا 75.49 ٭
عبد العزيز عباس حسني عباس حسن 63.07 ٭
عبد العزيز غازي أيوب محمد فتح اهلل 72.25 ٭
عبد اهلل خالد محمد مسلم 67.25 ٭
عبد اهلل علي حسني علي حسني 67.04 ٭
عبد اهلل وليد علي حسني العيد 65.76 ٭

عب���د الوهاب صال���ح أحمد حاجي عب���ود عريان   ٭
76.91

عقيل خلف علي خلف كرم 63.74 ٭
علي أحمد عبد اهلل جوهر 78.87 ٭
علي إبراهيم محمد غلوم دشتي 82.65 ٭
علي جواد حسني طالب حسني الصراف 70.37 ٭
علي حسن عبد اهلل محمد حسني 78.09 ٭
علي خليل عبد اهلل عبد اهلل 72.29 ٭
علي عبد العزيز أحمد حسني دشتي 72.82 ٭
علي عبد اهلل موسى مختار البلوشي 66.9 ٭
علي عدنان محمود عبد اهلل حيدر 74.48 ٭
علي نادر حيدر يعقوب الوزان 77.25 ٭
علي يعقوب يوسف محمد حسن دشتي 80.67 ٭
عيسى محمد زين العيدروس 76.35 ٭
عيسى يوسف جعفر خليل العوضي 73.81 ٭
فيصل جمال غازي الذكير 85.05 ٭
محمد أحمد يوسف كرم جرخي 64.69 ٭
محمد خليفة عيسى عبد اهلل الشطي 64.81 ٭
محمد عبد اهلل حميد قاسم البالم 72.15 ٭
محمد علي حسني القالف 67.25 ٭
محمد عمر عبد اهلل با مطرف 71.74 ٭
محمد مختار غلوم عبد اهلل قاسم 72.29 ٭
محمود كاظم حسن حمود القالف 67 ٭
مشعل جاسم محمد حسني خلف 79.83 ٭
منصور علي حسني القطان 80 ٭
ناصر جمال عبد العزيز علي العنزي 74.48 ٭
ناصر عبد الكرمي محمد حسني 84.13 ٭
ناصر عبد النبي جمعة غلوم دشتى 68.34 ٭
هاشم مصطفى حسني بولند 71.15 ٭

خالده بنت األسود الثانوية للبنات 
أبرار أحمد سعود عبيد العازمي 86.42 ٭
أبرار يحيى سلطان غلوم دهراب 68.21 ٭
أسماء وحيد سالم مرزوق املرشاد 64.76 ٭
أفراح مطلق صقر مبارك الهيم 77.94 ٭
أمل بدر فهد حمد الغريب 92.84 ٭
أمل عبداهلل على حسني الصواغ 74.38 ٭
أنفال محمد راشد عواد العازمى 82.96 ٭
أنفال مساعد عيد سالم الزامل 73.73 ٭
أنوار عبداهلل حمود عيد العازمى 60.29 ٭
أنوار فالح مبارك الوسمي 92.6 ٭
إسراء محمد احمد مبارك العصفور 83.57 ٭
إميان فالح مطلق السنافي 75.78 ٭

اسماء يوس���ف اس���ماعيل محمد صالح اخلميس   ٭
73.48

انفال محمد حسن جمال الكندرى 71.85 ٭
بدريه زايد مزيد سمران العازمى 70.19 ٭
بسمه أحمد على محمد حجرف العقيل 89.36 ٭
بشاير حمود خليف مفلح األصفر العازمي 64.97 ٭
بشاير رامي رياض عبداهلل عنتر 72.02 ٭
بشاير صالح على غلوم كمشاد 67.04 ٭
بشاير وليد ابراهيم علي الصباغ 65.31 ٭
جنان خالد حسني عباس الدوخى 82.85 ٭
حنان سالم عبداهلل سعود احملجان 88.47 ٭
حنان الفى راشد العازمى 82.31 ٭
حنان مرزوق فالح فرحان مطيران 73.21 ٭
حوراء جاسم محمد صفر عباس 69.59 ٭
خلود فالح سالم محمد الهديه 80.95 ٭
دانه حمود فالح فهيد العازمى 68.71 ٭
دانه سلمان مبارك عبيد مسفر اللميع 68.94 ٭
دانه عبداهلل سالم يعقوب الشامى 65.7 ٭
دالل عبداهلل حمد مبارك الهيم 73.4 ٭
دالل مبارك لزام غريب وطيل 76.91 ٭
دالل نايف سالم عبداهلل حمود احلماد 85.74 ٭
دميه خالد حمد مبارك الهيم 92.91 ٭
دميه عبيريد فالح عبيريد البراك 75.17 ٭

رباب فيصل غلوم شاه سوز على 69.25 ٭
روان طلق صقر مبارك الهيم 76.55 ٭
رمي احمد سالم سيف الرومى 80.06 ٭
رمي مبارك عبداهلل مبارك العازمي 65.66 ٭
رمي محمد راشد مساعد اخلتالن 74.4 ٭
زينب فيصل عبداهلل محمد السلمان 63.1 ٭
سارة فهد فالح مبارك الشمالي 77.28 ٭
ساره بدر سعود صايد ابوكريشه 67.55 ٭
ساره حبيب فاضل حبيب حسني 78.12 ٭
ساره عارف عبداحلسني حسن على 67.11 ٭
ساره علي يعقوب جمعه درباس 68.91 ٭
ساره عيد على مسلم الشحومى 77.85 ٭
ساره فارس عثمان نافل العازمى 71.55 ٭
ساره هادى سعود سعد صفير العازمى 64.56 ٭
سلمى مطلق مرزوق مطلق اجلويسري 86.57 ٭
سلمى نافل علي محمد اجلبعة 67.69 ٭
سلوى رشود شطيط سالم رقدان 75.71 ٭
شروق عبدالباسط صالح علي محمد 73.62 ٭
شهد سالم عبدالهادي محمد اجلبعة 75.26 ٭
شهد عبداهلل عبدالعزيز الهران 69.1 ٭
شوق سالم خليفة سالم العازمي 87.92 ٭
شوق عبدالعزيز عبدالرزاق خالد احلامت 84.72 ٭
شيخه عادل عبداهلل عبدالرحمن العوضى 71.78 ٭
غدير سليمان سعود مبارك الرميضى 81.83 ٭
فاطمة عبداهلل عايش مرزوق اجلويسري 89.93 ٭
فاطمه احمد خليل رمضان حسني 68.92 ٭
فاطمه عدنان خليل عبدالنبى الصفار 74.81 ٭
ليلى اسعد ناصر سعيد العبد اهلل 68.29 ٭
مراحب مبارك فالح رغيان العازمي 70.35 ٭
مرزوقه فالح عايض صالح الغريب 65.04 ٭
مرمي احمد محسن الزقرى 78.86 ٭
مرمي دابس غالب دابس العازمي 72.27 ٭
مرمي عبداهلل على محمد اجلبعه 91.95 ٭
مرمي علي عبيد سلمان الكحالوي 79.82 ٭
مرمي فالح رغيان شريده العازمي 74.33 ٭
مرمي نصار ناصر دودان العازمى 60.46 ٭
مشاعل عبداهلل خليفه سعود الدهام 87.87 ٭
منار على مرزوق محمد السحيب 79.15 ٭
منال أحمد ناصر شريدة الشحومي 62.33 ٭
منى خالد حمدان ماطر العازمى 69.24 ٭
منيرة بدر خلف مساعد احلماد 74.08 ٭
منيره صالح مفلح شنوف االصفر 70.68 ٭
منيره محمد جمعه سند صالح العازمى 77.35 ٭
مها خلف راشد مساعد اخلتالن 69.86 ٭
مها محمد صبحى على العازمى 73.78 ٭
جناه صباح رعد خضير 82.47 ٭
نورا محمد فالح مفلح األصفر 90.8 ٭
نوف خالد محمد عيد احلشان 85.77 ٭
نوف راشد وسمى سالم شنيتر 83.99 ٭
نوف ظاهر مطلق مهنا السنافى 87.78 ٭
هاجر بدر عبدالهادي محمد اجلبعه 78.9 ٭
هديل خالد راشد سيف الرومى 79.44 ٭
هند أحمد على حسني الصواغ 67.95 ٭
هنوف سعد راشد عوض اجلويسري 87.59 ٭
هنوف عبداهلل عايض سالم العازمي 74.34 ٭
هيا فيصل عبدالهادى محمد اجلبعه 73.06 ٭
ورود عواد عيد الغريب 68.87 ٭
وسمية محمد فالح عبيريد البراك 66.12 ٭

سلوى الثانوية للبنات 
آالء علي مختار الصراف 72.76 ٭
آيه جواد حسن علي 76.22 ٭
آيه محمود محمد جرخي 71.21 ٭
اسرار حسني علي كمال 71.85 ٭
اسماء سعد سعود احمليلبي 84.77 ٭
اسماء مطلق سالم العازمي 68.04 ٭
انهار جابر فالح العازمي 81.59 ٭
ايالف نوري جاسم الرامزي 75.08 ٭
تسنيم محمد فهد القريني 89.35 ٭
جمانه فيصل مبارك العازمي 70.88 ٭
حسناء حسني علي بندر 82.19 ٭
حصه عبدالناصر عثمان مال اهلل 73.2 ٭
حوراء أكبر شفيعي باالني 82.09 ٭
دانه حسني محمد حسني 77.91 ٭
دانه سالم احمد اخلشان 70.76 ٭
دانه فؤاد عبداحملسن الكوت 74.9 ٭
دعاء محمود عبداالمير بنيان 71.23 ٭
دالل حسني علي العرادي 73.88 ٭
دالل علي حمود الغربه 86.64 ٭
رحاب مبارك عيد مبارك صويلح 92.54 ٭
رهام عبداللطيف ضاحي الضويحي 63.33 ٭
رمي عباس محمد العباسي 81.75 ٭
زهراء عبدالرضا محمد الصفار 73.46 ٭
زهراء عبدالعزيز محمود كمال 78.37 ٭
زهره عادل سلطان قنواتي نزار عرب 68.48 ٭
زينب طالل علي اخلتالن 84.36 ٭
ساره عبدالعزيز موسى بلوشي 75.49 ٭
سدمي خالد فهد العميرة 84.45 ٭
سوسن يعقوب عبداهلل بولند 71.21 ٭
شهد طالب احمد عبداهلل احلداد 71.23 ٭
شهد محمد خميس حسن 84.64 ٭
صفاء يوسف احمد احلسن 70.07 ٭
طيبه عبدالغني سعيد احلسن 70.27 ٭
عبير عبيد محمد عنزه 87.67 ٭
عذارى عادل فهد ناصر اخلرجى 79.66 ٭
عزيزه بدر حسني احلداد 81.6 ٭
فاطمه حيدر عبدالرزاق جرخي 83.65 ٭
فاطمه ناصر مجرن املجرن 71.17 ٭
فجر علي حسن فرج الدابي 69.92 ٭
فرح رضا احمد قدوم 71.6 ٭
فرح سالم عبداهلل العجمي 87.32 ٭
فرح عالء ابراهيم الصالح 93.29 ٭
كميله هاني عبداهلل حسن 85.17 ٭
لطيفه عصام عبداللطيف سيف سيف 71.1 ٭
مرمي سليمان عبداهلل الباز 88.49 ٭
مرمي مسعود علي رشيد 72.03 ٭
مها رشيد ناصر الشحومي 78.02 ٭
جنالء صباح حسن السنافي 85.1 ٭
نور صالح سالم تقى احمد اكروف 75.11 ٭
نوره يحيى عيسى العتال 70.18 ٭
نوف محمد جاسم بورباع 78.79 ٭
هاجر عبدالعزيز علي بن ناجي 76.19 ٭
هبه احمد عبدالرسول الصائغ 69.24 ٭
هبه حسني علي سعد 73 ٭
هديل براك مبرك حواس 70.22 ٭
هند حمدان مرزوق حواس 78.57 ٭

صالح شهاب الثانوية للبنين 
احمد حسني احمد على الناصر 71.22 ٭
احمد حسني عبدالكرمي عباس زكريا 60.27 ٭
احمد شافي عبد اهلل على سالم الساملى 64.73 ٭
احمد محمد على حسن على 77.38 ٭
بدر محمد أحمد حسن يوسف 60.56 ٭
حسن سالم ابراهيم سليمان الناصر 71.69 ٭

حس���ني عبداالمير عل���ى ابراهيم موس���ى العطار   ٭
67.02

حسني محمد رفيع محمد عبداهلل 74.08 ٭
حمد خالد زيد سليمان العجيل 64.63 ٭
حمد شمالن حمد شمالن آل سيف 71.59 ٭
خالد عبداهلل ابراهيم صقر الفرح 79.71 ٭
خالد علي ناصر سعد العبيد 82.06 ٭
داوود سليمان محمد علي املتعب 73.23 ٭
راشد عادل راشد سالم حماد 71.37 ٭
زيد محمد زيد سليمان العجيل 69.28 ٭
سالم فوزي محمد صالح احلمدان 68.03 ٭
سالم ناصر عبداهلل هالل العصفور 67.99 ٭
سعود حسن حميد إبراهيم القالف 68.55 ٭
سعود راشد محمد صالح الراشد 73.51 ٭
ضاري فيصل محمد علي يوسف 76.6 ٭
طالل طارق عيسى محمود األنصاري 71.03 ٭
عبد الرحمن طه سعيد محمد سعيد 73.59 ٭

عبد احملس���ن محمد عبد احملس���ن عثمان النصار   ٭
77.24

عبدالرحمن بدر سعد مبارك الرميضى 89.44 ٭
عبدالرحمن عيسى مكي حمود املتروك 79.92 ٭
عبدالرحمن محمد عبداهلل محمد ال بن علي 72.63 ٭
عبدالرحمن منصور عبداهلل احمد الزنيدي 70.54 ٭
عبدالعزيز فهد عبداجلبار محمد جمال 77.93 ٭
عبدالعزيز فهد عبداحملسن فهد اخلميس 69.01 ٭
عبداللطيف احمد على محمد عبدالرحمن 66.87 ٭
عبداهلل بكر محمود عبداخلالق محمود 60.04 ٭
عبداهلل علي عبداهلل غلوم حيدر 76.53 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل سعد املعيوف 70.78 ٭

عبداهلل مسلم عبداهلل أحمد صالح 77.21 ٭
عبداهلل ناصر عبداهلل السعد الثوينى 74.66 ٭
عقيل علي حسني محسن 72.27 ٭
على يوسف جاسم محمد الصفار 75.98 ٭
على يوسف عبداهلل حاجية ابوصخر 64.69 ٭
علي صبيح شعبان عباس غلوم 76.67 ٭
عمر عبدالقادر ضاحي العجيل العسكر 71.9 ٭
عمر وليد رستم حسني الهولي 65.44 ٭
عيسى على عبداهلل مختار اشكناني 77.43 ٭
عيسى هاني اكبر حيدر محمد 70.57 ٭
فهد احمد ناصر محيسن احمد 64.95 ٭
فهد ناصر أحمد عبداهلل املنصوري 77.45 ٭
فواز فهد صالح فهد بودي 74.64 ٭
فواز وليد بدر ناصر الدعيج 62.6 ٭
فيصل ابراهيم محمد عبداهلل السبتى 83.25 ٭
فيصل خالد سليمان البراهيم احلداد 66.66 ٭
قاسم فاضل يعقوب غافل عريان 71.35 ٭
مبارك احمد احمد حسني الفوزان 72.5 ٭
محمد جاسم محمد ذياب علي 84.6 ٭

محمد حسن محمد صالح مال حسن محمد عبداهلل   ٭
الناصر 66.92

محمد حمد محمد احمد اسماعيل احلجي 68.89 ٭
محمد خالد إبراهيم عبدالرحمن الراشد 76.87 ٭
محمد عبد الرحمن خالد اسماعيل شرف 74.74 ٭
محمد عصام عبدالعزيز سعد اللوغاني 68.17 ٭
محمد غايب محمد مقذل السبيعي 64.06 ٭
محمد فاضل محمد عبداهلل شير 65.19 ٭
محمد فهد محمد يوسف الفرحان 66.58 ٭
محمد محمود عبدالرزاق عبدالكرمي الياسني 80.91 ٭
محمد وليد عبداهلل علي الصانع 77.53 ٭
مشارى محمد عبد اهلل سعد الرشيد 77.59 ٭
مشاري فيصل محمد على يوسف 79.4 ٭
ناصر اسامه عبدالوهاب عبدالهادي النجار 69.44 ٭
يوسف صالح سعدون صالح املطوع 68.6 ٭
يوسف علي حسني احمد عبد اهلل احلمادي 77.27 ٭
يوسف وليد محمد الزير 83.25 ٭
خالد بدر ناصر منصور املجيبل 73.62 ٭

صالح الدين الثانوية للبنين 
ابراهيم محمد ابراهيم االنصاري 67.01 ٭
احمد بدر احمد الكندري 87.47 ٭
احمد جابر احمد تقي 73.43 ٭
احمد عبداجلليل ابراهيم البلوشي 75.8 ٭
احمد عبداهلل عثمان الزامل 75.6 ٭
احمد فوزي عبدالرحمن امللحم 70.63 ٭
احمد محمد دعيس العتيبي 69.35 ٭
بدر فيصل احمد البديوي 84.96 ٭
بدر وليد جاسم النجدي 79.77 ٭
بكر خالد علي الكندري 71.11 ٭
حسني علي عبداهلل اخلليفي 69.88 ٭
حسني محمد حسني اجلزاف 80.85 ٭
حمد انور عبدالرحمن الصقر 75.54 ٭
حمد جاسم عيسى ابراهيم 75.62 ٭
حمد هشام غامن غامن 70.44 ٭
خالد مانع مبارك احليان 71.12 ٭
خالد محمد حميدي الظفيري 65.15 ٭
خالد محمد عبدالهادي اجلاهلي 81.2 ٭
سالم علي عبداهلل الفارسي 71.64 ٭
شمالن خالد ياقوت العواد 64.61 ٭
صالح سليمان محمد العبدالوهاب 79.06 ٭
ضاري عدنان عبدالكرمي الشرهان 73.96 ٭
طارق سمير محمد انيس ابوربيع 88.04 ٭
عبدالرحمن فيصل يوسف الدريس 77.27 ٭
عبدالعزيز خلف صالح البرازي 72.52 ٭
عبدالعزيز عبداهلل علي ابوطالب 72.68 ٭
عبدالعزيز علي حسني القالف 73.11 ٭
عبدالعزيز محمد عباس الكندري 78.92 ٭
عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز احلوقل 84.26 ٭
عبداهلل خالد عبداهلل الفيلكاوي 70.45 ٭
عبداهلل عبدالعزيز عثمان الضبيعي 75.55 ٭
عبداهلل غامن حسني على حسني 63.36 ٭
عبداهلل محمد عبداحلميد السني 65.55 ٭
عبداهلل محمد مصطفى كمال خلوصى 68.8 ٭
عبداهلل هيثم عدنان عبود 62.71 ٭
عبداهلل وليد جواد اجلزاف 73.46 ٭
عثمان بدر مسعود السيحان 67.16 ٭
علي حسن شعبان زمان 74.88 ٭
علي حسن فاضل اخلياط 71.01 ٭
علي خالد صالح حبيب 69.01 ٭
علي صفر مختار ميرزا 79.48 ٭
علي عبداحملسن علي جمعه 78.63 ٭
علي موسى عبد الرضا حبيب حسني بخش 62.89 ٭
علي نواف علي التويس 84.86 ٭
عماد خالد ابراهيم السميط 69.11 ٭
عيسى احمد عيسى العود 68.7 ٭
فهد سليمان سعد البطاح 75.21 ٭
فهد عبدالرحمن عبدالعزيز احلسينان 67.32 ٭
فهد عبدالرحمن عبداهلل الصهيل 71.33 ٭
فيصل بدر عبداهلل القطامي 80.82 ٭
فيصل يوسف ابراهيم العوضي 69.24 ٭
مبارك مانع مبارك احليان 78.63 ٭
محمود كامل محمود الزقاح 77.65 ٭
مشاري مشعل سعد العلبان 67.77 ٭
مصطفى علي عيسى العطار 76.08 ٭
ناصر خالد احمد املسفر 88.8 ٭
يعقوب يوسف يعقوب املضاحكة 80.26 ٭
يوسف عبدالكرمي محمد املطوع 72.11 ٭
يوسف يعقوب يوسف الهولي 84.13 ٭

عبداهلل العسعوسي الثانوية للبنني   ٭
احمد سالم عبداهلل سالم البغيلى 89.23 ٭
احمد شهاب أحمد شهاب الداود 76.59 ٭
احمد عبدالكرمي حسني العباد 81.14 ٭
احمد محمد ابراهيم حسني 64.23 ٭
جاسم محمد جاسم محمد العباسى 66.24 ٭
حسني رياض داود سليمان العون 74.17 ٭
حمد عادل عبدالعزيز مجيد العطار 77.95 ٭
حمزة يعقوب حسن غلوم مقيم 76.29 ٭
حيدر على حسني العمران 71.5 ٭
خالد حسن رشيد مليح 68.24 ٭
خالد عبدالعزيز ابراهيم املكيمي 77.02 ٭
سعد فتحى سعد عبداهلل القطامى 68.68 ٭
سعود عبدالعزيز فهد معتوق العسالوي 78.28 ٭
سليمان خليل عبد الكرمي على شموه 76.15 ٭
سهيل عبداحلليم نصر عطار 80.12 ٭
ضارى فهد حمزه جمعه اجلميعى 63.79 ٭
طه علي منصور العطار 81.84 ٭
عادل جمعة محمد اخلليفي 71.87 ٭
عبدالرحمن علي محمد حسني الكندري 80.21 ٭
عبدالعزيز انور محمد علي الكندري 73.64 ٭
عبدالعزيز حسني احمد محمد دشتي 75.76 ٭
عبدالعزيز حسني علي عباس دشتي 77.62 ٭
عبداهلل احمد ابراهيم قطينه 70.21 ٭
عبداهلل احمد ابراهيم محمد جورو 70.81 ٭
عبداهلل سالم سرور سالم العامر 82.43 ٭
عبداهلل عادل عبداهلل عبداحلافظ 82.81 ٭
عبداهلل على عمر على الطراح 71.18 ٭
عبداهلل يوسف علي تقي غلوم 70.36 ٭
عبدالهادي احمد ابراهيم عبداهلل 67.12 ٭
عثمان امير صالح عبداهلل العوضى 72.64 ٭
عدنان محمد صالح علي العبدالرحمن 74.6 ٭
علي حسن فتحى كربوج 68.83 ٭
عمر بدر احمد محمد طاهر 77.15 ٭
عيد محمد عيد مبارك عميره العازمي 82.65 ٭
فهد سالم محمد احمد مسيح 69.4 ٭
فيصل عادل علي عبد اهلل بلند 82.58 ٭
محمد جاسم مبارك مونس املونس 85.52 ٭
محمد علي عمر على الطراح 72.61 ٭
محمد فهد أحمد عبداهلل البلوشى 79.28 ٭
محمد يوسف علي تقي غلوم تقى 75.59 ٭
مشاري جاسم محمد علي السعيد 69.76 ٭
مشعل احمد سعدون ياسني عبداهلل 66.71 ٭
منذر مبارك موسي القرطوبي 75.12 ٭
هاني امير حسني اخلرس 75.07 ٭
وليد خالد جاسم خلف اجلاسم 67.84 ٭
يوسف محمد كمال يتيم 70.8 ٭
حيدر حسني فرج اخلضرى 68.18 ٭

عبداهلل عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنين 
ابراهيم معجب عبداملانع معجب العجمى 79.33 ٭
احمد عبدالسالم جاسر عبداهلل العنزي 82.04 ٭
احمد عبدالكرمي يحيى يعقوب الغضبان 75.37 ٭
احمد عبداهلل حسني حسن عبداهلل 74.22 ٭
احمد محمد مبارك دعسان القنور 75.87 ٭

احمد مهدي محمد غلوم محسن 78.17 ٭
ادم حسني علي محمد غلوم 68.59 ٭
بدر احمد حسني عباس الكندرى 68.23 ٭
بدر سليمان عبداهلل سيف القطان 73.97 ٭
براك علي احمد على القبندي 66.53 ٭
جاسم محمد احمد كرم احمد 84.06 ٭
جراح وليد سالم محمد عبداهلل 78.36 ٭
جعفر محمد عبداحلسني محمد عباس 79.67 ٭
حسن ايوب غلوم محمد البلوشي 77.26 ٭
حسن محمد احمد عبدالعالي الرامزي 84.65 ٭
حسني سلمان حسني علي احلداد 74.48 ٭
حمد محمد حسني محمد الدريع 70.96 ٭
حمد محمد عباس محمد قاسم 73.85 ٭
حمود خليل ابراهيم حسن االستاذ 75.39 ٭
حيدر اشرف عبداهلل علي امليرزا 72.38 ٭
خالد أحمد بدر عبدالعزيز املطوع 83.72 ٭
خالد محمد ابراهيم حسن حاجيه 82.96 ٭
خليفة حسن علي كاظم القالف 80.8 ٭
راشد حسني راشد عيد الغريب 82.58 ٭
زبن محسن عفاش العنزي 63.67 ٭
سعد صادق احلاج حسن سعيد 80.1 ٭

س���عود جاس���م محمد ش���مس الدين عبدالرحمن   ٭
80.06

سعود خليفة مساعد عيد خليفة املجرب 80.94 ٭
سعود عبدالعزيز علي عبداهلل احلقان 77.66 ٭
سعيد محمد عبداهلل محمد العجمي 72.97 ٭
سلطان محمد سليم صالح العنزي 73.33 ٭
سليمان خالد علي جمعه العلي 75.12 ٭
شاهني عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل الشاهني 73.29 ٭
طالل سعود مناحي ماجد العتيبي 82.72 ٭
طالل مصطفى عبداهلل خالد ابراهيم 78.73 ٭
عامر حسني عيسى محمد البلوشي 68.41 ٭

عبد احلميد خالد عبد احلمي���د حجي عبد الرحيم   ٭
74.18

عبدالرحمن حمد مسفر سيف العنزى 80.54 ٭
عبدالرحمن عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز البالول   ٭

73.48
عبدالرحمن عبدالعزيز فيصل خالد املشاري 71.52 ٭
عبدالعزيز اسماعيل ابراهيم علي عرب 83.59 ٭
عبدالعزيز بدر محمد حسن الزيد 74.55 ٭

عبدالعزيز ش���عبان عبداهلل ش���عبان البلوش���ي   ٭
78.57

عبدالعزيز عدنان صالح حسني اللقمان 76.97 ٭
عبدالعزيز محمود محمد احمد حيدر 74.23 ٭
عبدالعزيز وليد عبدالعزيز يعقوب النهام 69.4 ٭
عبدالعزيز ياسني اسماعيل مراد الشطي 76.71 ٭
عبدالكرمي درج سعد شريعان العازمي 72.11 ٭
عبداهلل احمد حمزه عباس كرم 73.86 ٭
عبداهلل احمد صالح غلوم حسن 83.79 ٭

عبداهلل ب���در عبدال���رزاق عبدالرس���ول بوعباس   ٭
74.27

عبداهلل جاسم عبداهلل العلي 67.07 ٭
عبداهلل جاس���م محمد ش���مس الدين عبدالرحمن   ٭

77.19
عبداهلل حسن ابراهيم محمد طالب 68.21 ٭
عبداهلل حسني عبداهلل محمد الكندرى 73.97 ٭
عبداهلل سامي جاسم احمد ماليوسف 61.26 ٭
عبداهلل سعود علي سالم املرجتي 81.96 ٭
عبداهلل طامى عبداحملسن الطامي املقاطع 65.02 ٭
عبداهلل عباس خليل عبداهلل القبندي 78.22 ٭
عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل محمد الهزاع 70.4 ٭

ابراهي���م بوطيبان  عبداهلل عبداللطي���ف عبداهلل   ٭
85.56

عبداهلل فيصل مجيد حسني حياة 81.5 ٭
عب���داهلل محمد عب���داهلل محمد صال���ح اخلميس   ٭

81.57
عبداهلل محمد عبداهلل منصور اخلليفي 87.16 ٭
عبداهلل محمد عزيز ساطي العتيبي 69.86 ٭
عبداهلل محمود يعقوب محمد الشطي 77.85 ٭
عبداهلل منصور عبداهلل ناصر الدوسري 79.69 ٭
عبدالوهاب محمد عباس عبدالرحمن حسني 68.08 ٭
عدنان يوسف صبري يوسف الغربللي 79.29 ٭
عقيل محمد ميرزا صالح عبداهلل 75.08 ٭
على محمد عزيز ساطي طلق العتيبى 72.3 ٭
على يوسف جزاع فهد الشعالن 70.84 ٭
علي ابراهيم غلوم ابراهيم العلي 74.1 ٭
علي باسل علي حسني بوحمد 79.01 ٭
علي عيسى عبدالرضا محمد جمعه 70.08 ٭
عمر رياض فيصل سالم املطوع 78.27 ٭
عمر سعود عمر نايف العتيبي 88.61 ٭
عمر على حسن خليل فيلكاوى 71.74 ٭
عمر هاشم حاجي محمد الفيلكاوي 74.1 ٭
عيسى عباس حسني عباس البلوشي 83.62 ٭
فهد احمد مفرح نصار الغريب 75.11 ٭
فهد عبدالعزيز سعد مساعد املجمد 80.3 ٭
فهد فيصل سعيد نافل الغريب 91 ٭
فهد وليد موسى سلمان الداوود 87.99 ٭
فهد ياسني علي حسني عباس 73.67 ٭
فيصل خالد علي ابراهيم البشر 72.96 ٭
فيصل خضير زايد خلف 75.39 ٭
قتيبة بدر محمد علي بوهندي العلي 81.71 ٭
مبارك فيصل يوسف سعداهلل 75.03 ٭
محمد احمد فاضل عبدالرحمن الكندري 79.56 ٭
محمد صالح عبد الرزاق مبارك الديهان 71.1 ٭
محمد عبدالرضا سلمان محمد السلمان 69.69 ٭
محمد عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل الشاهني 69.22 ٭
محمد عبدالنبي خليفة علي املجادي 82.28 ٭
محمد على محمد على اخلميس 80.87 ٭
محمد فوءاد عاشور عيسى عاشور 64.85 ٭
محمد مجيد عبداهلل محمد احلداد 77.91 ٭
محمود عدنان عبداملجيد صالح اجلدي 70.68 ٭
مشاري اسامه على احمد البشارة 74.65 ٭
معاذ ابراهيم حسني العود 76.44 ٭
مهدى برويز هيبه اهلل محمودى 68.5 ٭
مهنا جاسم محمد حسني املهنا 72.09 ٭
ناصر بدر عبداهلل محمد علي 67.09 ٭
نايف عبداهلل حاضر فهد السبيعي 81.57 ٭
نواف مطر منير عكام جهيمان 76.46 ٭
هاشم عبداللطيف حسني عبداهلل كاكولي 79.54 ٭
يعقوب يوسف على حسني دشتي 66.51 ٭
يوسف احمد عيسى احمد اليعقوب 64.69 ٭
يوسف ناصر عبدالرزاق يوسف حسن 72.64 ٭

يوسف ناصر يوسف عبداهلل الكندري 72.7 ٭ 

فاطمة الصرعاوي الثانوية للبنات 
اسماء خالد حسن خليل فيلكاوى 79.29 ٭
االء عبد املنعم أحمد راشد الفزيع 78.42 ٭
اجلازى صالح مطر عوض عبيد العنزى 71.61 ٭
العذوب ابراهيم محمد ابراهيم احمد 85.93 ٭
العنود فيصل جاسم محمد يوسف العثمان 66.61 ٭
امل السيد محمد عبداهلل ابراهيم السيد 67.37 ٭
انفال بدر عبد اهلل احمد العمار 82.34 ٭

انفال خالد عبد الواح���د عبداجلليل ابراهيم الزاير   ٭
75.9

انفال غامن صقر غامن الشاهني 84.23 ٭
انفال محمود احمد علي ابراهيم الفارسي 87.05 ٭
ايثار يوسف عبداهلل على حسن الكندرى 73.8 ٭
اميان فايز منصور عبداهلل الغامن 78.46 ٭
اميان وليد عبدالكرمي عبدالعزيز الشيحه 82.11 ٭
بتول مهدى على حمود املتروك 65.22 ٭

بدري���ه أحمد حس���ن عبد اهلل محم���د عبدالرحمن   ٭
العلي 79.42

بدور سهيل محمد طاهر س���ليمان عبداهلل البناي   ٭
69.4

بيبى عبداهلل عيسى احمد العلى 73.86 ٭
جنان عبدالعزيز محمد حاجيه باقر 80.54 ٭
دانه بدر حمد عبداهلل اجليران 66.17 ٭
دالل خالد راشد محمد بورسلى 75.4 ٭
دالل محمد عبداهلل محمد حبيب 74.43 ٭
رغد فريد عبداهلل احمد العصفور 92.46 ٭
روان جمال خضر عبداحملسن السويدان 68.2 ٭
روان خالد احمد عبداهلل خميس الراشد 85.14 ٭
رمي عباس نورى جبار محمد 83.69 ٭
ساره جاسم حميد محمد بوعباس 69.55 ٭
ساره جمال عاشور عيسى عاشور 78.47 ٭
ساره عبداهلل احمد سعد القطان 70.4 ٭
ساره محسن عبدالرضا محمد عوض 74.13 ٭
ساره موسى محمد مندنى 92.2 ٭
ساره يعقوب يوسف غلوم القطان 79.13 ٭
سندس بدر سليمان سعد الفرحان 86.4 ٭

شريفه عبد العزيز يوس���ف عبد العزيز السلطان   ٭
83.71

شهد عادل محمد عبداهلل بوصخر 76.87 ٭
شوق وليد عبداحلميد البغلي 78.22 ٭

شيخه عبداهلل سليمان دغيم اخلالدى 68.17 ٭
شيخه هانى احمد عبداللطيف املاص 68.16 ٭

شيماء عبد العزيز عبد الوهاب عبد العزيز اخلراز   ٭
75.46

ضحى بدر عبداللطيف يوسف اليعقوب 68.04 ٭
طيبه عبداهلل حسني محمد الكندرى 61.56 ٭
عائشه مرزوق على مرزوق السالم 83.51 ٭
علياء محمد عبداحملسن محمد تقي 91.78 ٭
عهود عبد السالم شاكر عبيد سباع 80.23 ٭
فاطمة محمود عبداخلالق محمود 87.12 ٭
فاطمه ابراهيم صقر غامن الشاهني 83.27 ٭
فاطمه حسني على غلوم البلوشى 64.29 ٭
فاطمه خليل اسد سلطان محمد 73.22 ٭

فاطمه محمد حسني عبد اهلل عبد احملسن احمليسن   ٭
75.38

فاطمه يوسف محمد على الغيث 90.23 ٭
فجر صالح احمد محمد العبيد 80.86 ٭
لطيفه على حسني جمعه جمال 74.68 ٭
لولوه بدر عبداهلل مظفر راشد 74.67 ٭
لولوه جاسم عبد اللطيف جاسم السجارى 89.46 ٭
مروه محمد حسن محمد طالب الكندري 70.54 ٭
مرمي جواد حسن عباس قمبر 76.18 ٭
مرمي راشد سالم حماد سالم 73.6 ٭
مرمي عيسى مطلق دبى العدوان 61.71 ٭
مرمي فؤاد حسني ابراهيم التوره 81.53 ٭
مرمي فؤاد سعود حسني ابراهيم االنصاري 72.21 ٭
منال جاسم سليمان خلف اجلاسم 69.39 ٭
موضى احمد حسني على السليم 68.15 ٭
نور جمال على عمر العمر 68.7 ٭
نورا خالد ناصر ردعان العتيبى 63.57 ٭
نوره اسامه احمد برجس البرجس 84.71 ٭
نوف خالد محمد راشد احلملى 86.86 ٭
هبه عبداهلل محمد سعد الهران 79.72 ٭
هديل طارق ابراهيم عبداملجيد احملمد 71.38 ٭
هيا عبدالرحمن خليفة سعود املويجد 69.59 ٭
هيا مازن عبداهلل ابراهيم اخلضر 70.09 ٭
هيله يوسف احمد يوسف العميرى 92.77 ٭
ياسمني عدنان صالح على حسن 81.61 ٭
ياسمني عدنان محمد عبداهلل العبداهلل 75.6 ٭

فرحان الخالد الثانوية للبنين 
ابراهيم عبدالواحد ابراهيم عبداهلل احمد 79.52 ٭
احمد صادق محمد احمد املهنا 69.67 ٭
احمد عبدالقادر محمد احلبيل 79.99 ٭
بدر احمد حماد عايض عومير العازمى 76.98 ٭
حمد عادل جابر موسى العطوان 69.21 ٭
خالد حسن محمد عباس العباسى 76.77 ٭
خالد عادل ابراهيم سعد احلوطى 87.58 ٭

عبد الرحمن الف���ى عبد الرحمن ع���وض العازمى   ٭
79.78

عبدالرحمن غامن على حمد املرى 83.87 ٭
عبداهلل خليل ابراهيم سيد محسن القالف 70.92 ٭
عذبى احمد عثمان حجى محمد العصفور 70.99 ٭
علي صاحب السيد مجيد شكر 78 ٭
فهد اسامه اسماعيل فهد الفهد 69.04 ٭
فهد خالد عثمان احمد اسماعيل 72.6 ٭
فيصل عبداهلل احمد فهد املالك 76.2 ٭
محمد عبدالرحمن على محمد احمد 69.68 ٭
محمد كاظم عباس الزامل 74.9 ٭
محمد هادى ابراهيم احمد املرزوق 78.13 ٭
محمد هاشم مهدى فاضل املوسوى 74.41 ٭
مشعل صالح جاسم محمد اللنقاوى 82.88 ٭
مصطفى رضا مصطفى سيد احمد 77.41 ٭
ميثم حسن محمد احمد مهنا 73.92 ٭
ناصر محمد ناصر علي الصالح 65.14 ٭
نواف عبد الكرمي يعقوب جاسم الوزان 73.03 ٭
يعقوب حميد عبد الرزاق يوسف جرخى 69.88 ٭

فلسطين الثانوية للبنين 
احمد خالد شعبان غلوم باقر 69.53 ٭
احمد خالد محمد جبر خلف 72.18 ٭
احمد راشد زنكى غلوم حسني 74.04 ٭
احمد عبداحلسني غلوم شاه سوز على 64.77 ٭
احمد عبداحملسن فهد عبداحملسن الدليمي 71.29 ٭
احمد عبدالوهاب أحمد عبدالعزيز حاجيه 65.99 ٭

احمد عماد احمد حس���ن احلاج عب���داهلل الكندري   ٭
75.56

ايوب عماد خليل ابراهيم الشطى 63.69 ٭
بدر محمد عبداهلل سعد القطان 64.89 ٭
بدر يعقوب محمود حسني دشتى 66.14 ٭
حسن محمد حسن محمد 59.94 ٭
حسن محمد راضى محمد املطرود 74.95 ٭
حسني بدر ناصر مسيب عباس 62.4 ٭
حسني عبدالرسول علي بدرخان 78.62 ٭
حسني عبدالوهاب حميد محمد صادق 64.43 ٭
خالد طالل جاسم محمد عواد 70.3 ٭
خالد قيس محمد عباس راشد 81.54 ٭
خالد وليد مطلق سيف اخلتالن 76.97 ٭
خليفه عادل محمد شالل فرج الشالل 74.73 ٭
راشد عبداهلل محمد املذن 68 ٭
زيد يوسف صالح مهدى الوزان 67.97 ٭
سعود احمد عبدالعزيز على املسعد 89.33 ٭
سعود عبدالعزيز وارد فياض عمر 81.64 ٭
سلطان عصام سلطان على السمحان 61.25 ٭
سلمان عادل على حسن بارون 65.57 ٭
سليمان عبداللطيف عبداهلل حيدر 89.7 ٭
سيد ميثم محسن طالب كاظم االسماعيل 69.35 ٭
سيف عبداحملسن محمد املدعج 63.2 ٭
طالل حمد ابراهيم الناصر 72.83 ٭
طالل عبداحلميد أحمد البناي 65.3 ٭
طالل عبداهلل احمد عبدالرحمن الفارسى 87.18 ٭
عادل حيدر جاسم محمد حسن 73.67 ٭

عبداحلميد عبداخلالق عبداحلميد احمد مال جمعة   ٭
78.78

عبدالرحمن احمد سعود مطلق العازمى 70.89 ٭
عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن املزين 66.42 ٭
عبدالرحمن محمود عبداهلل محمد الهزاع 66.55 ٭
عبدالعزيز عالء عبود عبدالعزيز املنصور 83.35 ٭
عبدالعزيز هانى على ابراهيم العامرى 70.69 ٭

عبدالكرمي عيس���ى محم���ود عب���داهلل االنصارى   ٭
84.55

عبداهلل صالح قاسم ميرزا حسني 65.3 ٭
عب���داهلل عبداحملس���ن عبدالرزاق حس���ني حيدر   ٭

75.86
عبداهلل على عبداهلل حاجى احمد 67.05 ٭
عبداهلل فاضل عباس حسن رمضان 68.7 ٭
عبداهلل فهد علي سالم السحيب 68.87 ٭
عبداهلل محمد حسن محمد احمد 64.52 ٭
عبدالوهاب عارف عبدالرسول طاهر البغلى 73.12 ٭

عبدالوهاب عبدالعزيز عاشور عبداللطيف عباس   ٭
60.89

على حسني عبداهلل حسني البلوشى 70.39 ٭
على خالد احمد صالح الشمالى 73.68 ٭
على رحمان كاظم كرمي 82.89 ٭
على عبدالرضا طاهر ابراهيم البغلى 68.87 ٭
على عدنان حسن الصايغ 65.74 ٭
علي جنم عبداهلل حسني الصراف 68.38 ٭

عمر يوس���ف على عبدالرحيم االبراهيم الفيلكاوي   ٭
71.1

عوض جابر عوض جمعان الدواى العازمى 69.72 ٭
فهد عبدالسالم احمد صالح الضليعى 71.38 ٭
فهد فايز سعود مطلق العازمى 70.18 ٭
فيصل أحمد ابراهيم محمد احمد 66.53 ٭
فيصل خالد خيراهلل ناصر عبداهلل 65.64 ٭
فيصل خالد عوض سعيد 75.6 ٭
مبارك بدر فالح سيف العازمي 68 ٭
مبارك يوسف احمد سليمان احلساوى 69.32 ٭
محمد جاسم محمد حسني الصراف 69.2 ٭
محمد حسن على خلف البناى 79.75 ٭
محمد سليمان محمد سليمان حماد 64.26 ٭
محمد عادل حبيب محمد حسن رضا 75.4 ٭
محمد عبداللطيف ناصر عباس عبدالعزيز 67.51 ٭
محمد عمار محمد جعفر الفيلي 75.95 ٭
محمد فيصل حيدر عبدالرحيم بوشهرى 72.41 ٭
مشعل حامد احمد عبدالرحمن الفارسي 64.12 ٭
مصطفى عبدامللك محمد على حسني احلطب 76.81 ٭
مهدى خالد احمد صالح الشمالى 62.48 ٭
ميثم عدنان ابراهيم محمد العطار 66.37 ٭

ناص���ر وليد أم���ني عبداهلل احمد محم���د العوضى   ٭
76.29

نواف خالد محمد مبارك العازمي 64.45 ٭
يعقوب يوس���ف محمد غلوم س���بت حسني دشتى   ٭

61.39

يعقوب يوسف محمد يوسف الصقر 66.58 ٭
يوسف حامد عبداهلل حبيب احلبيب 80.52 ٭
يوسف حبيب شناوه حسني محمد املهنا 87.82 ٭
يوسف خالد عايش مرزوق اجلويسري 66.27 ٭

فهد الدويري الثانوية للبنين 
احمد عبداهلل محمد رضا عبداهلل 78.08 ٭
احمد محمد عبداهلل الصالح 80.13 ٭
بدر ناصر خضر الساملى 72.41 ٭
بندر خالد راشد صالح 79.65 ٭
حسن حسني كارون السيد 81.76 ٭
حسن راضى جعفر عبداهلل ابومجداد 69.17 ٭
حسن طالب عبد الرضا عاشور القالف 68.47 ٭
حسني ابراهيم خليل بوحمد 77.79 ٭
حسني عادل حسني عباس حسن 68.71 ٭
حسني مصطفى احمد حاجيه 67.69 ٭
حمد وليد عبد اهلل املرطة 77.04 ٭
خالد صقر محمد على املصيجر 69.32 ٭
سامي بدر مشاري عبداهلل 68.91 ٭
سلطان عبد اهلل احمد اخلضر 81 ٭
طالل ناصر محمد اللهو 67.94 ٭
عامر محمد طالل محمد 76.27 ٭
عبدالرحمن داود النصار 74.14 ٭
عبدالرحمن محمود منيب الشلبى 78.08 ٭

عبدالعزي���ز عدن���ان عيدان يوس���ف عب���د الرزاق   ٭
75.47

عبداللطيف محمد عبداهلل السعيد 72.4 ٭
عبداهلل احمد كرم دشتى 75.55 ٭
عبداهلل حمد عباس السنافي 81.63 ٭
عبداهلل خضير عبد اهلل مبارك 69.23 ٭
عبداهلل عبداحلميد عبدالكرمي الصفار 64.91 ٭
عبداهلل محمد علي العبد الهادي 75.22 ٭
عذبي صالح عبد الكرمي الشيحة 77.53 ٭
على حسن محمد عبد اهلل 68.62 ٭
على خالد على اللهو 67.4 ٭
علي عبد الكرمي موسى شموه 73.58 ٭
فهد ابراهيم احمد املهنا 79.3 ٭
فهد حسني على البلوشى 72.95 ٭
فهد طالل خالد عبد الرزاق عبد اجلبار 82.94 ٭
فهد محمد على العبدالهادى 74.31 ٭
فواز طارق سالم هاشم 84.11 ٭
فواز كارم محمود الشلبى 67.03 ٭
فيصل حسني محمد الذهب 74.67 ٭
محمد أيوب عبد اهلل فتح اهلل 80.05 ٭
محمد خليل إبراهيم الصفار 74.31 ٭
محمد عبدالعاطى عبدالسميع عبدالناصر 69.29 ٭
يوسف حسني على البلوشى 70.17 ٭

فهد السالم الثانوية للبنين 
ابراهيم احمد ابراهيم العازمي 74.87 ٭
احمد راشد صقر مبارك الغوينم 79.71 ٭
احمد عبدالصمد احمد حسن 75.17 ٭
احمد عدنان عباس غلوم دشتى 68.28 ٭
احمد محمد عبداللطيف فاخر عطوان 72.53 ٭
جراح احمد صايل ثوينى احلزمي 76.36 ٭
جراح محمد علي الصواغ 69.32 ٭
حسن عاشور خضير حاجيه محمد 71.41 ٭
حسني هاني عبداهلل حسن 69.79 ٭
حمد فهد حجي رجا مطلق اخلياط العازمي 74.54 ٭
حمد نظام شاكر العبداالله 63.87 ٭
خالد ابراهيم اسماعيل الشطي 84.63 ٭
راشد محمد احمد سالم مسلم 71.21 ٭
راكان احمد نهار العجمى 75.41 ٭
سالم راشد سالم العازمي 75.01 ٭
سعد سالم سعد الغريب 82.02 ٭
سعود ماجد سعود سعد اخلتالن 70.35 ٭
سلمان تركي احلميدي العتيبي 78.82 ٭
سلمان سعد محمد مهدي اجلبعة 78.31 ٭
سليمان انور على عبداخلالق الفرج 70.23 ٭
سليمان حسني غامن ناصر الغامن 79.06 ٭
صقر فالح خلف العنزي 72.23 ٭
صالح سعد محمد مهدي اجلبعه 76.34 ٭
طالل علي حسني قمبر على 71.23 ٭
عامر مجيد فالح الرشيد 71.14 ٭

عب���د الرحمن خالد مطلق س���عد غري���ب العازمى   ٭
76.35

عبد الرحمن كاظم محسن قاسم البالم 74.03 ٭
عبد العزيز احمد علي املانع 74.02 ٭
عبد العزيز عجيل ساير طياح الشمرى 66.87 ٭
عبد العزيز فوزى جاسم محمد السنى 85.8 ٭
عبد العزيز مفرح حمدان حمود احلميدى 73.77 ٭
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الهران 72.24 ٭
على احمد عطيه الشمري 80.11 ٭
على جاسم محمد جعفر 72.27 ٭
على حمد فالح حمد الرشيد 70.84 ٭
علي اسماعيل محمد على نور الدين 83.67 ٭
فهد احمد عقيل خليفه عقيل 72.63 ٭
فهد حسني نظر حسني محمد 72.69 ٭
فهد خالد محمود محمد مال اهلل 71.98 ٭
فهد سعد مطلق العازمي 71 ٭
فهد عبداهلل مبارك راشد الروق 71.16 ٭
فهد وليد عيد املزرم 76.77 ٭
فيصل جابر سيف سالم اجلروان 71.22 ٭
محمد جاسم محمد حمود املجرب 74.16 ٭
محمد جاسم محمد ناشي عنزه 78.02 ٭
محمد زكريا محمد حنيف علي محمد مراد 83.3 ٭
محمد طارق عايض محمد العازمي 76.04 ٭
محمد علي مثعي الصواغ 70.83 ٭
محمد عماد سالم عبدالكرمي عبدالهادى 78.03 ٭
محمد الفي حمدان منير العازمي 74.01 ٭
محمد مزيد سعد ادغام العازمى 69.09 ٭
محمد وحيد عباس علي 67.48 ٭
مشارى حمد عيد حمد املزرم 80.71 ٭
منصور فالح منصور سعد العازمي 70.36 ٭
نواف شاكر محمود محمد طاهر 70.64 ٭
هيف مطلق حسن العجمى 83.39 ٭
يوسف سعد طلق العازمي 73.68 ٭

ماريا القبطية الثانوية للبنات 
آمنه محمد عبداهلل عيسى الوزان 86.27 ٭
ابرار فهد عيد مرزوق املخاجنى 87.87 ٭
اسراء يوسف عبداهلل جاسم الهدهود 85.37 ٭
اسماء ناصر سالم ناصر الصميعى 90.54 ٭
امينه عادل سالم احمد احلبيل 78.85 ٭
انفال صالح عبداهلل محمد الشايجى 72.56 ٭
انوار عبدالرحمن دخيل علي العوض 81.02 ٭
انوار وليد داود سليمان العبيدان 66.38 ٭
اميان سالم فالح عالى العازمى 77.04 ٭
بدريه ناصر عبداهلل ابراهيم املزين 85.07 ٭
بشاير صادق حسني باشا محمد 69.63 ٭
بشاير عادل ابراهيم محمد الرباح 72.97 ٭
بشاير علي احمد عبداهلل خلف 68.52 ٭
بشاير يوسف احمد يوسف اخلشتى 67.25 ٭
حنان محمد يوسف راضى احلميد 70.2 ٭
حنان يحيى عبداهلل يحيى القحطانى 72.76 ٭
حنان يوسف محمد ابراهيم السند 79.48 ٭
خلود انور يعقوب هاشم حسن 86.99 ٭
دانه ابراهيم مبارك العرفج 76.91 ٭
دانه حسن عبداهلل حسن القرينى 81.76 ٭
دالل صالح جاسم محمد الزايد 76.75 ٭
دالل عادل عباس حمزه ابراهيم 75.07 ٭
دالل عدنان عبداهلل عبدالعزيز املسعود 95.72 ٭
دالل يوسف عبداهلل جاسم الهدهود 71.31 ٭
روان سعود عبدالعزيز فراج احلربى 68.78 ٭
روان ماجد حبيب سلطان بوفتني 74.04 ٭
رمي احمد سالم احمد احلبيل 76.41 ٭

رمي عبدالرحم���ن محم���د عبدال���رزاق النصراهلل   ٭
79.39

زهراء عبدالرضا حمزه اسيرى 77.85 ٭
زهراء ناصر موسى محمد الهزمي 71.01 ٭
زينب موسي حاجيه حسني حيدر 83.45 ٭
سارة سليمان جاسم عبداحملسن العبوه 78.06 ٭
شمايل فهد زيد عبداهلل الناصر 67.68 ٭
شهد خالد عبدالرحمن محمد الرويح 74.94 ٭
شهد عبداهلل محمد عبداهلل الدليم 76.25 ٭

ش���هد عبدالوهاب حمد عبداهلل حمد العسعوس���ي   ٭
87.78

شيخه عبد اهلل احمد عبدالوهاب الوهيب 88.68 ٭
شيخه مشارى حسن يوسف حسن الزنكى 76.13 ٭
صفيه فوءاد احمد ابراهيم على الصايغ 74.75 ٭
عائشه عبداهلل سالم على السنافى 76.97 ٭
عائشه يوسف ابراهيم درويش اخلميس 59.44 ٭
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عسالء سعود صالح عبدالهادى الضمير 66.35 ٭
فاطمة محمد غريب حاجى حسن 88.71 ٭
فاطمه جاسم محمد عباس بوعباس 87.8 ٭
فاطمه عماد عبداهلل عبدالواحد الرشود 61.47 ٭
فاطمه فهد عبدالعزيز فهد املسعود 66.96 ٭
فاطمه محمد رمضان عبداهلل الكندري 84.61 ٭
فاطمه يوسف ابراهيم درويش محمد اخلميس 64.2 ٭
فرح شريف محمد السيد يوسف احمد 75.99 ٭
فرح فوزي احمد عيسى عاشور 74.57 ٭
فرح محمد فالح فهاد فراج الظفيرى 67.02 ٭
كلثوم عادل على محمد درويش 78.06 ٭
لولوه صالح محمد خالد املذن 90.32 ٭
لولوه وليد يونس محمد احلامت 67.85 ٭
مرمي بدر على حسن حمادى 77.86 ٭
مرمي عبداهلل حسن عبداهلل العباد 84.46 ٭
مرمي عبداهلل عبدالرحمن مال حسني التركيت 91.46 ٭
مرمي فيصل صفر حسني عباس 81.93 ٭
مرمي وليد على احمد صالح احمد االنصارى 72.85 ٭
نوره ابراهيم عبدالرحمن احمد الشرقاوى 82.58 ٭
نوره كمال راشد مزيد املعوشرجى 85.75 ٭
نوره ناصر عبدالرحيم حسن العوضى 66.32 ٭
نوره يعقوب يوسف برجس البرجس 65.49 ٭
نوف يوسف عايد سوعان العنزى 93.39 ٭
هبة سليمان حنون سليمان السلطان 64.36 ٭
هديل حمدان مبارك حمدان العازمى 76.85 ٭
هلل ابراهيم سليمان ابراهيم الدهيم 81.63 ٭

وسميه فهد عبدالرحمن سعد الشيتان 83.8 ٭ 

مدرسة حولي ثانوي منازل بنات 
ساره عادل خليفه راشد الراشد 73.02 ٭

مدرسة حولي ثانوي منازل بنين 
عبدالرحمن ناصر عباس عبداهلل عبدالعزيز 72.35 ٭
عبداهلل حسني سبت على السبت 82.15 ٭

على عبد الوهاب عبداهلل بحروه 72.96 ٭ 

مركز الرجاء الثانوي رجال 
عبد الكرمي ناصر محمد ليلي املطيري 64.92 ٭
فواز مسير غنيم فالح اخلالدي 75.42 ٭
نواف خالد ناصر الشهري الرشيدي 70.13 ٭

مركز ام سلمة الثانوي نساء 
آمنه أمين يوسف جعفر 73.37 ٭
ابرار ثامر محمد الرشيد 60.46 ٭
ابرار فاضل عبدالرحمن السكوني 69.57 ٭
اسراء عامر عبداحلميد املطوع 73.98 ٭
اجلازي محمد نعيس رميض 75.96 ٭
الشيخه عائشه جابر فهد الصباح 66.81 ٭
امل ظاهر طاها 74.16 ٭
بشاير فهد حمد املطيري 64.82 ٭
بنت الهدى سالم مبارك احلسن 67.99 ٭
حوريه فكادو فسهاي 75.74 ٭
حياة عصام فليح حسن 85.63 ٭
راويه مهنا البحري 86.78 ٭
رغده جالل دعير 85.68 ٭
زينب ابل حسني 66.56 ٭
سوزان محمد ماجد ابوزالم 64.29 ٭
سوسن حسن محمد عباس 76.19 ٭
شيماء عادل عبدالرضا الفرج 67.58 ٭
شيماء عبداحلليم عبداهلل املتروك 91.39 ٭
شيماء يوسف عبداهلل العيدي 77.06 ٭
عاليه محمد عبداهلل عباس 89.76 ٭
غزاله املهنا حسني سعيد خلف 74.93 ٭
فاطمه حسن عبداهلل حسن محمد 78.34 ٭
فاطمه خالد براك الصواغ 63.81 ٭
فاطمه عبدالرضا علي حاجيه بوصخر 80.03 ٭
فاطمه علي حمزه عابدي 87.08 ٭
فاطمه غزاي وصل اهلل العتيبي 73.19 ٭
فاطمه يعقوب يوسف القالف 69.54 ٭
ليلى اسامه حبيب سعاده 75.36 ٭
مرمي فؤاد هاشم البدر 63.48 ٭
مرمي ناصيف شهاب 68.35 ٭
نبيله عبداحلسني ضاهر 80.59 ٭
نسرين اسماعيل محمد العريبي 75.89 ٭
نوره محمد منصور حسني 68 ٭
هبه مصبح عقيل عقيل 78.89 ٭
هدى حكمات ياسني 76.66 ٭
هدى عبدالكرمي احمد بوصلحه 73.69 ٭
هنادي سعيد شنني البريكي 64.86 ٭
وفاء خميس عبداهلل خضير 71.22 ٭
ياسمني نواف محمد قداره 75.28 ٭

مركز فرحان الخالد الثانوي رجال 
احمد محمد حسن بركة 71.34 ٭
احمد نعمت اهلل بهروز شيري 60.95 ٭
اياد محمد بشير محمود 62.08 ٭
ايهاب عبد احلكيم عبد الغفور اسماعيل غيث 63.37 ٭
بدر عبد الكرمي بدر الشبلي 72.57 ٭
جعفر حسن ماشاءاهلل يدملت 76.7 ٭
خالد حسني محمد صادق 57.12 ٭
خالد يحيي خزعل هزاع 69.97 ٭
زهير حسني عبد اهلل طرادة 68.92 ٭
سيد محمد احمد سيد عبد اهلل الرفاعي 62.35 ٭
طارق عزام فتوح سليمان 72.34 ٭
عبد الرؤوف احمد غالم جنف الكندري 66.35 ٭
عبد العزيز حمدان حسني احلمدان 65.81 ٭
عبد العزيز سعود عايش اجلويسري 71.99 ٭
عبد العزيز محمد حسن االستاذ 62.74 ٭
عبد اهلل احمد عبد العزيز املسلم 65.73 ٭
عبد اهلل حسني خلف حسن عبد اهلل 71.1 ٭
عبد اهلل صبحي جعفر حسني 59.22 ٭
عبد اهلل علي حسني علي 70.88 ٭
عبد اهلل محمد فاضل الدوسري 69.72 ٭
عبد اهلل ناصر بدر حسني محمد العدواني 79.8 ٭
عبد اهلل نوري عبد اهلل املطيري 68.85 ٭
علي اياس راضي حماد 62.53 ٭
علي رومل عيسى ابو عباس 61.89 ٭
علي غسان فقيه 63.97 ٭
علي محمد طلحة مطشر 68.89 ٭
عمر محمد محمود ماجد 78.77 ٭
فارس بسام محمد موفق السقا 65.85 ٭
محمد حسني ضاهر 68.82 ٭
محمد حسني عز الدين 62.48 ٭
محمد عبد احلسني كرم ناصر 72.03 ٭
محمد عبد الفتاح محمد جراوش 65.44 ٭
محمد محسن بور محسني 70.06 ٭
محمد يوسف محمد احلمود 66.19 ٭
نواف مبارك عيد العليوي 73.5 ٭
وليد عبد اهلل جنم عبد اهلل الظفيري 67.55 ٭
يوسف سعود عبد العزيز احلربي 75.15 ٭

مشرف الثانوية للبنات 
أميمه حامد محمد عثماني 93.53 ٭
اسراء سعد الشيخ صالح عبداحلسني الهندى 85.87 ٭
افنان ناصر عطيه فرج احلربى 80.93 ٭
االء على حسني محمد العبد الرحمن 83.99 ٭
اجلازى جاسم محمد ابراهيم الوهيب 68.88 ٭
امانى طالل تركى نادى الديحانى املطيري 60.4 ٭
امل حسني موسى محمد الصايغ 69.15 ٭
انفال سعود خليفه الدريعى 60.69 ٭
اميان عبدالرضا حمزه عباس السماك 83.19 ٭
جنان عيسى احمد عنان احمد 72.39 ٭
حصه حامد محمود داود العبداهلل 65.38 ٭
حنان عباس امني عبدالرحمن عباس 91.18 ٭
حوراء خالد فوءاد عبداحلسني حسن 79.98 ٭
خلود مصلح سعدون جابر العتيبى 86.59 ٭
دانه جاسم محمد عبدالعزيز املهنا 84.53 ٭
دانه خالد خليفه خضر اخلضر 79.38 ٭
دانه خالد على عثمان ابو قماز 61.89 ٭
دانه يوسف عبدالعزيز عبداهلل املطوع 82.33 ٭
دالل جمعه مرزوق خميس بورسلى 63.71 ٭
دالل عبدالعزيز جاسم فضاله الفضاله 82.82 ٭
دالل عدنان عبداهلل محمد خلف 66.02 ٭
دالل نبيل يوسف يعقوب النهام 88.88 ٭
رقيه عبداهلل ناصر عبدالعزيز الدريويش 85.9 ٭
روان منصور علي عبداللطيف احمد الظبيرى 87.03 ٭
رمي محمد يوسف عبداهلل السبيعى 79.17 ٭
زهره صادق حمزه محمد السلمان 83.26 ٭
ساره ابراهيم محمد فهاد اجلافور 72.8 ٭

ساره اياد احمد شعبان العميرى 72.46 ٭
ساره جمال يوسف مبارك الرومى 90.58 ٭
شمائل عبدالعزيز حماد مصلح املطيرى 69.32 ٭
شهد خالد يوسف جمعه درباس 72.23 ٭
شهد يوسف محمود عبد اخلالق النجار 79.85 ٭
شوق عبد السالم سامى عبد الرزاق عبد السالم 75.97 ٭
شيخه سلمان ناصر سلمان بوطيبان 68.32 ٭
شيخه سمير عيسى عبداهلل عيسى 85.7 ٭
عائشه تيسير صالح عبداهلل محمد 71.33 ٭
عائشه حسني اسماعيل احمد اسماعيل الفيلكاوى 96.04 ٭
عايده احمد ناصر عبدالرسول محمد 80.82 ٭
غنيمه فواز سالم تومي الدواى 66.04 ٭
فاطمه جابر عبد احلسني رضا اشكناني 69.92 ٭
فاطمه سيد حسني سيد على سيد حسني احلسينى 79.84 ٭
فاطمه طه سعيد محمد سعيد الفيلكاوى 78.66 ٭
فاطمه عادل ناصر عباس عبد اهلل 72.96 ٭
فاطمه فوءاد كاظم محمد املتروك 80.22 ٭
فجر الصباح عدنان عابدين حبيب الصائغ 66.72 ٭
فجر حامد على عبداهلل احمد 83.33 ٭
فجر خالد عباس على جمال 90.02 ٭
فى محمود يوسف عبدالرحيم على 77.07 ٭
كفاح سليمان فهد عبدالرحمن الرجيب 63.13 ٭
لطيفه عبدالرحمن محمد عبدالعزيز السريع 90.57 ٭
لولوه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن النتيفى 62.11 ٭
لولوه محمد صياح بدر العازمى 85.53 ٭
ليلى خليل اسماعيل محمد اسماعيل 88.65 ٭
مرمي احمد بكر احمد النجار 80.41 ٭
مرمي احمد صالح مطلق احلمود 70.93 ٭
مرمي صالح عبدالعزيز محمد اجلاسم 75.54 ٭
مرمي مساعد عبدالعزيز زيد السبيعى 76.81 ٭

مرمي مش���ارى عبداللطي���ف عبداللطي���ف ابراهيم االيوب   ٭
87.39

منيره بدر أحمد عبداهلل الطراح 77.34 ٭
منيره سليمان حمد محمد الصهيل 79.52 ٭
منيره عثمان حمد يحي اليحي 66.34 ٭
مها عادل جعفر جاسم عبدالرحيم 66.38 ٭
ناديه حسني طارق يعقوب الشاهني 86.37 ٭
جند عبدالعزيز على سعود العراده 75.7 ٭
جنيبه محسن احمد على احلداد 72.89 ٭
نور احمد عبدالكرمي عباس محمد مطر 85.17 ٭
نور عادل خليفه شاهني الشاهني 79.31 ٭
نور ناصر أحمد عوض العلى 90.14 ٭
نوريه عبدالرزاق على سعود العراده 84.08 ٭
نوف عبدالرزاق خلف ادريس مبارك احمد 82.83 ٭
نوف عهدى محمد صالح عبداللطيف اجلسار 87.38 ٭
وضحه أيوب خالد أيوب االيوب 81.31 ٭
وضحه ناصر عبدالرحمن خزام العتيبى 71.51 ٭
ياسمني حجى طاهر حبيب بوفتني 71 ٭

ناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنين 
ابراهيم احمد سليمان سعد العلي 87.72 ٭
احمد خالد صالح يحي اليحيى 64.61 ٭
احمد شهاب احمد شهاب احمد العثمان 64.51 ٭
احمد صباح نوري عطيه الراشد 73.67 ٭
احمد عبد العزيز احمد محمد عبداهلل الزاير 69.48 ٭
بدر عماد احمد حسن التجلي 79.92 ٭
حسن عبد احملسن حسن عبد الرحمن الكندري 69.06 ٭
حسني جهاد حسني عباس الدشتي 75.82 ٭
حمد عبد اللطيف حسني علي ارديني 71.85 ٭
خالد احمد مساعد احمد احلداد 71.01 ٭
دعيج خليفه حمد عبدالرحمن العوفان 77.38 ٭
راشد عبداهلل راشد سعد الرقدان 62.55 ٭
سليمان حامد راشد عبدالرحمن النجدي 71.05 ٭

سيد يوس���ف عدنان السيد عبداهلل الس���يد احمد الرفاعي   ٭
86.97

صالح محمد صالح بالل الصالح 85.02 ٭
ضاري مزعل ابراهيم مزعل الشمري 77.04 ٭
ضاري نبيل خالد احمد السليمان 84.38 ٭
عبدالرحمن عبد القادر حمد عبدالرحمن البعيجان 79.24 ٭
عبدالرحمن يوسف اسماعيل محمد ارحمه 86.33 ٭
عبدالعزيز حسني عبد احملسن عبد احلسني العلي 75.05 ٭
عبدالعزيز سعد سلطان سلمان املزعل 82.29 ٭
عبدالعزيز علي محمد حسن محمد 75.19 ٭
عبدالعزيز وليد على عبدالرسول ابراهيم 80.09 ٭
عبداللطيف وليد عبد اللطيف عبداهلل الشطي 79.24 ٭
عبداهلل احمد سلمان سعد صالح العلي 72.68 ٭
عبداهلل عبد الوهاب عبد اهلل عبد احملسن الصانع 72.5 ٭
عبداهلل عماد عبد اهلل صالح احلملي 73.97 ٭
عبداهلل محمد احمد هزاع الصالح الهزاع 75.19 ٭
عبدالوهاب عبد احلميد تركي حسن التركي 72.16 ٭
علي صالح عبد الرحمن حسني محمد 75.29 ٭
علي عبد احملسن علي سعد الرومي 73.61 ٭
علي محمد علي محمد فرج 86.79 ٭
عمر سلطان علي سلطان بن عيسى 75.36 ٭
فهد عبد الرحمن حسني صالح العباد 93.05 ٭
فهد محمد جاسم محمد الطيار 69.74 ٭
فيصل خالد محمد عبداهلل النامي 69.02 ٭
محمد خليفه يوسف عبد اهلل 79.77 ٭
محمد علي عبداهلل البلوشي 63.53 ٭
محمد وليد محمد غلوم طالب 69.18 ٭
مسفر انور مسفر هملول مبارك العتيبي 75.07 ٭
مشاري مهند عبداحلميد الرمضان السني 69.96 ٭
ناصر عبد اللطيف عبد الرزاق عبد اللطيف الهاشم 66.81 ٭
ناصر علي محمد حسن محمد 68.86 ٭

نواف عماد عبدالرحمن جاسم عبدالرحمن اليوسف الدليجان   ٭
64.83

يوسف حامد احمد محمد البالول 81.48 ٭
يوسف صالح خالد صالح الرومي 64.36 ٭

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية 
ابرق خيطان الثانوية للبنات 

اسماء محمد شيحان عقيل العنزى 75.9 ٭
البندرى أحمد خلف على احلربى 70.7 ٭
امل محمد محسن سعد العتيبى 86.64 ٭
انفال تركي محمد تركي العنزي 73.41 ٭
بدور جمال أحمد عبد الكرمي اجلطيلي 64.29 ٭
بدور هشام راضي محمد القطان 65.56 ٭
حصه محمد ابراهيم غزاى العتيبى 80.36 ٭
حنان سليمان سعيد محمد سعيد 76.9 ٭
روان عيد سعد عيد العتيبى 73.51 ٭
زهراء هشام راضى محمد جاسم القطان 87.9 ٭
ساره خالد اسماعيل محمد ارحمه 77.9 ٭
ساره سالم صالح عبداهلل السالم 74.15 ٭
ساره سامى سليمان البناى 70.6 ٭
ساره هادى كريدى محمد سهو العجمى 78.39 ٭
شيخه حسني على ارحمه غيث 75.5 ٭
شيماء جمعان عبداللة حسن الرشيدى 72.46 ٭
طيبه خالد عبدالرحمن ناصر القطيفي 76.48 ٭
عاليه عباس ماجد ابداح بوردن 87.87 ٭
عبير نايف ابراهيم غزاى العتيبى 79.68 ٭
عهد سلطان سعود عدم اجلبرى 77.67 ٭
غاليه راشد خالد العازمي 62.04 ٭
غدير براك فهد براك السبيعى 80.51 ٭
غدير راشد خلف هادى العازمى 79.04 ٭
فاطمه ابراهيم محمد عبداللة الكندري 79.17 ٭
فاطمه حسني فهد جديع الرشيدى 85.73 ٭
فاطمه سالم بن محمد بن عبداللة الفارسى 85.77 ٭
فاطمه عبداهلل بدر نادر كرم 89.55 ٭
فاطمه على هدمول ماجد ابو شويربات املطيرى 81.66 ٭
فاطمه محمد شيحان عقيل العنزى 82.02 ٭
فاطمه مسفر شبيب جابر العجمي 89.07 ٭
فرح حسني فهد جديع الرشيدى 83.15 ٭
لطايف محمد سعود عبدالعزيز 84.01 ٭
لطيفه وليد عبداهلل زامل سعود الزامل 94.22 ٭
مرمي سلطان يعقوب جاسم الفودري 76.67 ٭
مرمي صالح شقير فرحان الضفيرى 70.21 ٭
منيره سعود سند حسن الدوسري 89.79 ٭
موضي محمد مجبل ميزر السهلى 83.91 ٭
ميثاء براك عبداهلل براك الوطري 72.54 ٭
نورا خلف مبارك فريج الهاجري 72.2 ٭
نوره سالم عبد اللطيف أحمد 79.26 ٭
نوره فالح محمد ذعار العتيبى 73.66 ٭
نوره محمد فهد محمد خالد 78.52 ٭
هديل خالد عبداهلل محمد الضبيبى 87.2 ٭
هنى محمد أياني 66.58 ٭
وعد سلطان اجلبري 71.52 ٭

ابن العميد الثانوية للبنين 
أحمد صالح افنيطل مزيد البحا 70.77 ٭
أحمد فهد عماش مرزوق الشالحي 76.84 ٭

أحمد محمد اكبر علي تقي 82.97 ٭
إبراهيم علي هاشم علي الكندري 84.41 ٭
بدر جزا جابر راشد الرشيدي 85.37 ٭
بدر ناصر علي فالح العنزي 82.04 ٭
بندر عبداهلل بندر مسلم الديحاني 74.83 ٭
جامع عبيد سويد مساعد الزيديه 78.06 ٭
حسني عادل محمد حسن الزنكي 80.88 ٭
حمد عدنان عبداهلل مزعل عبداهلل 67.25 ٭
حمد علي حمد الفهد احلمد 70.77 ٭
حمد محمد جاسم محمد جاسم 68.35 ٭
حمدان سالمه حمدي رويشد العازمي 79.11 ٭
خليفة صالح عبداهلل محمود يوسف 69.95 ٭
راشد فوزي راشد بن سعيد احملمد 72.84 ٭
سرور محمد سرور جرمان املطيري 71.75 ٭
سطام خالد ناصر صنيتان الزعبي 72.53 ٭
سعدون سعود سعدون سعود احلسيني 71.01 ٭
صالح أمجد عبدالكرمي صالح عسك 76.78 ٭
صالح حمود حمد حامد العلي 72.73 ٭
صقر محمد غنيم قويضي 69.4 ٭
ضاري عبداحلميد كاظم محمد حمود 66.51 ٭
ضاوي حربي سعود ضاوي املطيري 74.88 ٭
طالل فالح غامن عماش املطيري 65.15 ٭
طالل مبارك سعد فالح غريب 82.44 ٭
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن ملفي املطيري 78.44 ٭
عبدالرحمن سامي عبدالرحمن هجرس سالم 72.09 ٭
عبدالرحمن فهد مرضي عوده العنزي 62.55 ٭
عبدالرحمن مزيد سند مزيد املطيري 68.91 ٭
عبدالعزيز بدر محمد خويشان الديحاني 76.73 ٭
عبدالعزيز محمد ابراهيم محمد ارحمه 65.68 ٭
عبدالكرمي عثمان عبدالكرمي سلمان البحوه 83.61 ٭
عبداهلل احمد مناحي علي الدواس املطيري 70.24 ٭
عبداهلل حلو طخي محمد الظفيري 85.38 ٭
عبداهلل حمود عويد مشيلح العضيلة 66.38 ٭
عبداهلل خالد عبداهلل هايف احلربي 71.07 ٭
عبداهلل راشد سالمه راشد الزعبي 63.96 ٭
عبداهلل فيصل نهار سعيد العجمي 83.57 ٭
عبيد مرشد عبيد مجبل عبدون الرشيدي 87.41 ٭
عدنان فهد ظايف الشمري 68.57 ٭
علي جنم عبداهلل عبدالرضى عبدالعزيز 67.4 ٭
فهد عبدالسالم ناصر مرزوق عبداهلل الشطي 88.47 ٭
فهد عبداهلل راشد عبداهلل الهاجري 78.18 ٭
فيصل علي حمدان رويشد العازمي 66.21 ٭
فيصل نخيالن ابراهيم محمد النخيالن 65.93 ٭
الفي مطر عبداهلل الفي الشمالي 83.03 ٭
محمد خالد عوض سالم الوطري 72.19 ٭
محمد خلف فهيد مرزوق أباالقلوب 66.94 ٭
محمد خليل حبيب علي الزيدي 77.29 ٭
محمد شبيب سعد شبيب فالح العجمي 83.09 ٭
محمد كرامه حسن احمد اجلمحي 66.1 ٭
محمد هالل عجيل ظاهر عيد 70.58 ٭
مرضي جمال مرضي صايد ابو كريشه الراجحى 90.56 ٭
مساعد مصلح احلميدي محمد املطيري 64.47 ٭
مشاري شريد محمد نافع الشتيلي 63.44 ٭
مشاري محمد عناد حطاب الهيفي 62.63 ٭
مشعل محمد معجب فراج السبيعي 76.58 ٭
ناصر فالح محمد حسني الرشيدي 70.34 ٭
وليد خالد عبدالصمد شهاب أحمد العلي املغربي 71.13 ٭
وليد محمد علي راشد املري 64.82 ٭
يعقوب حسني يوسف ابراهيم القبندي 63.52 ٭
يوسف عبدالرحمن عواد ربيج العتيبي 69.18 ٭

الرابية الثانوية للبنات 
ابرار محمد جدعان العصوي 75.31 ٭
اريج خالد فهد عيد الوطرى 69.84 ٭
اجلازي يوسف منصور سعد صالح بذال الرشيدى 71.86 ٭
العنود مفلح فالح ادبيس الرشيدى 66.74 ٭
انوار راجي صالح جرار الديحانى 78.54 ٭
انوار ناصر مرزوق ناصر املطيري 69.65 ٭
بدور باتل مبارك دويله مبارك الدويله 67.57 ٭
بدور محمد فالح الناصر املطيرى 62.56 ٭
بشائر خالد رجا البغيلي الرشيدى 68.32 ٭
بشاير نايف سالم عوض اباالقلوب 71.01 ٭
حترير عجمى سلمى مرزوق املطيرى 65.11 ٭
حترير فهد عيد مبارك الرشيدى 65.53 ٭
تهانى سعد مطر مضحي اخلشاب 78.01 ٭
تهاني منران محمد مجبل النمران 64 ٭
جواهر مفرح فالح دغيم الرشيدى 63.73 ٭
خلود عبداهلل هليل طويح امليمونى 88.85 ٭
دانه خالد راشد محمد الغريبه 71.01 ٭
دانه سعد محمد مبارك الرشيدي 80.74 ٭
دانه غنام ناصر عويد الرشيدى 75.85 ٭
رمي راشد شبيب رجا البغيلي 81.49 ٭
رمي محمد غازي معاش املطيري 65.3 ٭
ساره حبيب بندر حبيب املطيري 82.95 ٭
ساره غزاى هزاع رميح العتيبي 66.5 ٭
ساره مضحى سعود عوض الرشيدي 63.5 ٭
شمائل علي عبدالرزاق حسني حيدر 62.66 ٭
شيماء فهد نزال مطلق ابا القلوب 80.35 ٭
عبير رشيد حجي مرضي الرشيدي 71.69 ٭
عنود هادى مسفر عبيد البرازى 63.81 ٭
عهد سعود مساعد ناصر الهاجري 81.78 ٭
عهود سالم عيد فهد الوطري 67.42 ٭
فاطمه نومس عيسى ربيع النومس 81.79 ٭
فجر سعد عباد حسني السوارج 67.53 ٭
فرح خالد احمد علي محمد 79.24 ٭
فرح مساعد مطلق ثوينى العراده 72.1 ٭
فضيه هادى هزاع مطلق الرشيدي 75.54 ٭
فوزيه زيد سعيد سالم الرشيدى 71.19 ٭
فى محمد على هليل امليمونى 75.64 ٭
مثايل غنيم فالح ناصر الرشيدى 63.64 ٭
مرمي جديان ثعيان البغيلى الرشيدى 88.95 ٭
مرمي نزال سفر صايل العازمي 82.72 ٭
مشاعل عوض عوض ماطر العتيبي 82.74 ٭
مشاعل كميخ نايف محمد املطيرى 68.04 ٭
مشاعل مبارك حجي مرضي الرشيدي 77.67 ٭
مضاوى مبارك حمد مبارك الرشيدي 71.17 ٭
منار مطلق جلوي عايض العتيبي 81.24 ٭
منى حمود نزال رشيد املعصب 64.08 ٭
منى مشعل مبارك مضحى اخلشاب 91.94 ٭
مها عجمى متعب فالح الرشيدى 80.24 ٭
مها فردان منشان حسن النمشان 94.13 ٭
ناديه فهد بنيه متعب اخلرينج 68.49 ٭
جند سعود مطلق بداح بجران 67.53 ٭
نور صالح مبارك فهد الوطرى 71.91 ٭
نوره عامر خلف فالح الرشيدى 81.76 ٭
نوره فرج عبداحملسن فرج 68.02 ٭
نوره محمد سند كومي الديحانى 63.72 ٭
نوره مطر حويان راشد املطيرى 66.95 ٭
نوريه ماجد علي صقر مسعود الديحانى 79.69 ٭
هديل جمال خليف شداد الرشيدى 83.68 ٭
هديل عيسى على عوض ابا القلوب 67.43 ٭
هند حمود حمود حمدان الدويله 66.8 ٭
هيا سعود مليجان عمير الرشيدى 67.65 ٭
هيا على عبداهلل متعب النويهض الرشيدى 74.28 ٭

الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات 
آيات علي ابراهيم عبدالرحمن دشتي 69.41 ٭
أبرار سعيد علي حسني محمد 86.44 ٭
اريج سعد هالل شريف 61.77 ٭
اسرار مسفر هجاج دوسان مسفر 69.64 ٭
اسيل حامد فايز قاطع العنزى 71.14 ٭
اجلازي فهاد سالم ناصر الدوسري 68.74 ٭
الكوثر صالح محمد تاج املوسوى 73.26 ٭
انوار سهيل عبد رومى 71.91 ٭
انوار صالح حمود زعير الضفيرى 85.76 ٭
جوارح محمد داخل جنديل 76.8 ٭
دانه بدر حسن عبداهلل الظفيري 66.79 ٭
دالل راشد حمود الرشيدى 79.67 ٭
دالل عبدالعزيز عبداللطيف املقهوي 63.68 ٭
دالل محمد حمدعبداهلل الزيد الناصر 86.15 ٭
دالل يعقوب يوسف راشد املسيليم 81.09 ٭
رمي محمد سمير الظفيرى 80.28 ٭
زهراء حسني عبداهلل علي حيدر 82.32 ٭
ساره حبيب خلف نعمه حبيب 75.15 ٭
ساره فالح بدر الوهف 86.43 ٭
ساره ملفى مطلق الرشيدى 81.15 ٭
شروق صباح جبارة طاهر الشمري 74.5 ٭
شهد جري رباح مفرح الرشيدي 82.43 ٭
شيماء راشد عبدالواحد عبداهلل طاهر الهندال 82.97 ٭
غدير بدر معيض املطيري 67.13 ٭
فاطمة فرحان شقير الشمري 66.96 ٭

فاطمة محمد جابر نايف العتيبى 88.28 ٭
فاطمه حمد يوسف بوطيبان 80.16 ٭
ليالي فالح راجح طامي املطيري 75.38 ٭
مروه علي حسني محمد طالب 69.55 ٭
مرمي فهد صالح علي الرشيدي 80.16 ٭
منيره بدر ناصر الشمري 69.49 ٭
مها شهاب دوشان الشمرى 83.63 ٭
مها عيسى دغيمان فدغم املطيري 71.12 ٭
مها وقيت منور الشمري 62.4 ٭
مى عبدالرحمن وليد املطيرى 69.97 ٭
نوره راشد علي قماز املري 70.63 ٭
هاجر احلميدى متعب احلربي 70.95 ٭
هال هادي نزال مهدي الهرشاني 87.61 ٭

الصباح الثانوية للبنين 
أحمد بخيت مطلق بخيت الرشيدى 77.56 ٭
أحمد مضحي عبداهلل عوض املطيري 76.17 ٭
احمد سالم صالح محمد العنزي 70.53 ٭
احمد على عوض ناصر الرشيدى 70.42 ٭
احمد غالب هادى العنزى 66.14 ٭
احمد متعب فيحان دغيم املطيري 63.72 ٭
احمد محمد بطاح صميع العازمي 75.94 ٭
جابر سليمان عايض رجا الوهيده 66.63 ٭
جابر مضحى دحام مسباح سميان السويط الظفيرى 76.48 ٭
جهيم سالم اشتيل محمد الدوسرى 67.69 ٭
حسني سعدون عبداحلسني محمد 71.92 ٭
خالد سلطان عبدالرحمن شريد املطيرى 70.33 ٭
خالد طالع مبروك سهل الشالحي 83.47 ٭
خالد غازى عبداهلل الفى الديحانى 72.43 ٭
خالد فالح برغش باتل محمد 67.88 ٭
خالد فالح عبداهلل باتل الرشيدي 72.81 ٭
خالد فهيد فارس الدواى الرشيدى 86.29 ٭
خالد مبارك جمعان مسلم الرشيدى 73.83 ٭
خلف خالد خلف علي خلف 65.58 ٭
راكان عايد حمد الفى الشمرى 77.1 ٭
سالم عبداهلل سالم علي الشختلي 70.84 ٭
سعد شلهوب متعب املطيرى 64.19 ٭
سعد محمد عايض صنيتان الرشيدى 72.78 ٭
سعود سليم خزعل سلمان الضويحى 67.29 ٭
سعيد سعود سعيد شمروخ املطيري 65.82 ٭
سالمه سعد دهش بخيت الشمرى 73.15 ٭
سلطان سعد فراج عجاج الظفيري 65.28 ٭
سلطان عسم رباح كميخ رباح املطيرى 67.93 ٭
سند على سند عويض الديحانى 67.79 ٭
طالل خالد فهيد صفران الرشيدي 75.43 ٭
طالل فيحان ذعار ذائر العبدلى 63.34 ٭
عادل رحيل فالح دخيل اهلل الرشيدى 69.99 ٭
عبدالرحمن احمد معيض ملفي املطيري 70.75 ٭
عبدالرحمن حزام مطلق جمعان املطيري 67.08 ٭
عبدالرحمن عنيزان حمدان ثامر الهلفي 75.3 ٭
عبدالرحمن فالح يوسف جابر العنزي 70.02 ٭
عبدالعزيز احمد صالح سالم العتيبى 73.24 ٭
عبدالعزيز عايض باين فراج املطيرى 67.04 ٭
عبداهلل حمدي محمد عايض الرشيدي 69.95 ٭
عبداهلل زيد محمد غامن املطيرى 83.88 ٭
عبداهلل عايض قبالن مقبل الرشيدي 79.45 ٭
عبداهلل عبد احملسن رفاعي عجاب العتيبي 80.02 ٭
عبداهلل مشرع شارع مذكر العتيبي 77.61 ٭
عبداهلل ناصر محمد برجس املطيري 71.18 ٭
على معال على ناجى الرشيدى 68.49 ٭
علي نواف علي نويجي الرشيدي 63.83 ٭
عمر مخلد محمد ضيف اهلل العتيبي 61.58 ٭
فايز ماجد الرميثي حوال املطيرى 66.68 ٭
فالح خلف برغش منش الديحانى 66.38 ٭
فهد جمعة محمد علي كياي 70.51 ٭
فهد دهام هجاج دغيمان الرشيدي 82.29 ٭
فهد سلطان رشدان بنيان املطيري 71.75 ٭
فهد شافى دخيل فراج املطيرى 64.54 ٭
فهد عبد الهادى محمد دبيسان الشمرى 71.3 ٭
فهد عوض مثقال عبداهلل املطيري 60.22 ٭
فهد عيد حمود راشد الرشيدي 77.16 ٭
فهد فالح سالم ثقل الرشيدي 66.96 ٭
فهد فهيد صفران حريبى الرشيدى 85.5 ٭
فهد مجبل نزال جمعان الظفيري 67.1 ٭
فهد مدله فهد فدعوس الدوسري 74.89 ٭
فهد مزيد عبدالعزيز ظما املطيرى 69.45 ٭
فهد ناصر غازي زايد املطيري 76.56 ٭
فواز محمد جريدي علي الرشيدي 77.43 ٭
فيصل جندي حايف عبود الظفيري 77.53 ٭
مبارك علي محمد رغيان العازمي 73.16 ٭
محمد احلميدي محمد راشد املطيري 71.29 ٭
محمد جاسم عبد اهلل محمد الكندري 61.91 ٭
محمد جواد حسني محمد اجلدي 79.02 ٭
محمد رشيد شبيب بخيت مطلق الرشيدي 73.59 ٭
محمد سليمان عبد الرزاق عبد الهادى راشد 66.55 ٭
محمد عبداهلل بركه جايز املطيرى 73.75 ٭
محمد عبداهلل محمد الرثيع الصانع 62.83 ٭
محمد على رحيم فيصل املطيرى 64.09 ٭
محمد مبارك صلبي ضيدان املطيري 68.55 ٭
مرزوق محمد مرزوق حسن املطيري 75.31 ٭
مشاري عايد مصلح صويان املطيري 68.5 ٭
مشعل خالد سلطان محمد شالش 69.81 ٭
مشعل يحيى مهنا مبارك الرشيدي 65.79 ٭
مطلق علي سويد دويهان الرشيدي 69.23 ٭
ناصر بدر ضيف سويد الدملاني 67.15 ٭
ناصر سعود هاجد مشعف املطيري 80.92 ٭
ناصر صياح مشعل بنيان العدوانى 70.7 ٭
ناصر عاصى عويهان معيض العازمى 72.4 ٭
ناصر متروك حسن بداح املطيرى 64.13 ٭
نايف عبداهلل محمد شطيط العنزي 77.77 ٭
نواف شامي علي شامي الراجحي 72.99 ٭
نواف عيد راشد شحيبان راشد البطحاني العازمي 65.02 ٭
وليد خالد تركى عايض املطيرى 72.24 ٭
يوسف غديفان حمدان غديفان الرشيدي 71.88 ٭

الطاهرة بنت الحارث الثانوية للبنات 
ابتسام جمال هاضل سالم اجلالوى 83.26 ٭
ابرار بدر مغيران جاسى املطيرى 68.9 ٭
احرار مناحي زيد مناحي بعيجان 69.3 ٭
اريج الفى مرزوق مطلق العازمى 79.38 ٭
اسراء عبد احلميد حمد زامل الفجى 67.4 ٭
اسرار بدر حسني احمد السميط 69.12 ٭
اسماء خالد جنم عبداهلل اخلال 80.36 ٭
اسماء طلق ضيدان خلف العارضى 77.96 ٭
اعتزاز محمد محده مطلق املطيرى 91.26 ٭
اجلادل هادى صالح دويالن الديحانى 88.08 ٭
العنود زيد ماجد زيد املطيرى 84.05 ٭
العنود سعود عبيد سعدون الرشيدى 69.84 ٭
العنود عبداهلل خالد اخلرينج الرشيدى 79.29 ٭
العنود محمد على حسني اخلالدى 82.59 ٭
امانى رشيد حامد مرزوق الرشيدى 76.36 ٭
امانى عيد عبداهلل صنت دخيل اهلل البراعصى 67.66 ٭
امانى مشعل سعود عايد العازمى 89.52 ٭
اميره فالح مجرى مسحل الشعالنى 76.24 ٭
انفال عارف على عباس زكريا 76.91 ٭
انفال عبدالرزاق حجاب بريسم احلميدى 80.11 ٭
انفال مجبل فهيد حراس املطيرى 84.71 ٭
انوار حمود مناور زبن املطيرى 75.12 ٭
انوار رباح مبارك مذكر القوبع 81.15 ٭
اميان مبارك محمد مساعد العازمى 90.81 ٭
اميان وليد خميس عطيه اخلشتي 69.76 ٭
بدرية خالد راشد محمد الفقعان 87.24 ٭
بشاير مطلق محمد فضيل الهبيده 71.91 ٭
تهانى سعود محمد فالح العازمى 70.35 ٭
تهانى فاضل سعيد سمران البطحانى 67.81 ٭
حنان جاسم محمد صنهات مبارك الرشيدى 68.87 ٭
حنان عبداهلل مهدى غريب 66.83 ٭
حياه حسني ابراهيم على حيدر 64.6 ٭
خلده محمد سالم محمد العازمى 86.74 ٭
دالل خالد فالح دراج الشمري 84.12 ٭
دالل معاذ محمد حمود بويابس 78.34 ٭
دالل ميثان مجبل ميثان الرشيدى 70.46 ٭
دالل ناصر عيد عبداهلل املرجتى 75.27 ٭
رقيه احمد محمد جاسر العماوى 75.2 ٭
رقيه على غامن راشد الرشود 63.67 ٭
روان محمد جاسم مبارك جمعه 66.28 ٭
ساره احمد خنيفر سعد الرشيدى 76.63 ٭
ساره صالح عبداللة محمد الصانع 82.35 ٭
ساره عبداهلل أحمد عبداهلل القبندى 73.86 ٭
ساره غازى احمد على مندى 72.11 ٭
ساره فهد محمد سعيد مندنى 88.38 ٭

سجى محمد مزيد عبداهلل بوشيبه 88.36 ٭
سعاد عبدالقادر عبداهلل علي كامل الروقى 75.74 ٭
سلمى عثمان احمد عبد الرحيم احمد 78.43 ٭
شهد احمد يوسف عباس العنزى 75.71 ٭
شوق ابراهيم جاسم محمد على منصور 86.08 ٭
شوق بداح حسن بداح املطيرى 73.17 ٭
شوق خالد فهد عبداللة املطوع 70.92 ٭
شيماء احمد محمد مرجاح براك املطيرى 71.47 ٭
ضحى فايز الفي كميخ املطيرى 80.61 ٭
عائشه الفي نايف حمد بجية الديحانى 69.84 ٭
عائشه محمد عوض عتيق مترك 87.81 ٭
عاليه عبدالسالم ذياب محمد حجى 69.43 ٭
عاليه عبداهلل سلمان حطاب الهيفى 85.77 ٭
علياء ناصر عواد على املثيب 76.31 ٭
غدير جمال مرزوق فهد العنزى 80.22 ٭
غدير عبد الوهاب حسني عبداهلل محمد 74.95 ٭
غدير فالح حمود عامر املطيرى 85.96 ٭
غدير مطلق مبارك مطلق الرشيدى 74.95 ٭
غنيمه ابراهيم أحمد يوسف ابراهيم خليل 71.5 ٭
فاطمة مضحي كميخ حمد 72.21 ٭
فاطمه ابراهيم حسني شاه صوار محمد 83.07 ٭
فجر صباح أدهم فارس سطام العنزى 77.81 ٭
ليالي صنيتان ردن دندن املطيرى 74.8 ٭
ليلى محمد عبداهلل فالح الدوسرى 84.36 ٭
مرمي خالد غازى مجبل العدوانى 85.11 ٭
مرمي وليد حسني غلوم سند 74.12 ٭
منال محمد عوض مزيد املطيرى 70.21 ٭
منى بدر مبارك هاضل اجلالوى 69.16 ٭
منيره عايد فالح حزام السبيعى 86 ٭
منيره ماجد خالد عبيد بوحواس 68.99 ٭
ناي احمد محمد خليفة عقلة 79.17 ٭
نفود عبداللة مثعى فالح الرشيدى 74.52 ٭
نور أحمد سالم محمد الشمرى 79.8 ٭
نور مشعل عبداهلل جاسم احلمود 85.21 ٭
نورا مطر زويد عوض مطر 84.06 ٭
نورا نايف محمد معصب شعوف املطيرى 68.81 ٭
نورة خالد محمد سالم العارضى املطيري 69.92 ٭
نوره سعد ناصر عبداللة الصانع 89.27 ٭
نوره سليم ابراهيم احمد السليم 69.57 ٭
نوره صالح ابراهيم ناصر املريخى 76.67 ٭
نوره صالح عبداهلل مطلق املسيلم 71.37 ٭
هدى عبداهلل رجب على رجب 81.07 ٭
هديل نايف محمد معيض العازمى 78.11 ٭
هند أحمد خنيفر سعد الرشيدى 77.12 ٭
هند يعقوب يوسف محمد الشعبان 64.65 ٭
وعود فالح مرزوق فهد العفتان 66.13 ٭

العمرية الثانوية للبنات 
آالء عبدالرسول كاظم على صالح 94.88 ٭
اجلازى فراج مبارك ضحوى الرشيدى 86.16 ٭
الطاف انور عبداهلل حسني املال 72.53 ٭
الطاف عبدالرحمن محمد عثمان عبد صالح اجلاسم 90.25 ٭
العنود مسلم فالح مسلم العدوانى 75.33 ٭
امل ناصر رجعان ناصر الرشيدى 78.26 ٭
امالك عبد العزيز عبداهلل فهد الرشيدى 76.64 ٭
انفال حسني على محمد الكندرى 71.74 ٭
تهاني أحمد سودان صالح الكعمي الضويحي 73.23 ٭
حصة خالد ناصر عبداهلل احلامد 88.09 ٭
حصه على حسني عباس رضا اشكناني 86.56 ٭
خولة عبدالكرمي عبداهلل حسني آل هالل 78.1 ٭
دانه سعد محمد غازى احلربى 92.2 ٭
دانه عبيد عبداهلل سرحان الرشيدى 80.51 ٭
دالل محمد لؤي نعال 74.53 ٭
دالل مصطفى عيسى مجرن اللوغانى 77.99 ٭
دمية فهد عبدالرحمن هجرس اجلحجوح 72.37 ٭
رمي عادل سند غلوم سند 69.83 ٭
رمي عبداهلل راشد صالح الهاجري 85.52 ٭
زينب عماد سيف سالم على 62.91 ٭
شيماء محمد عبد حاجى حسني العوضي 72.31 ٭
عائشه جمال حجى فارس املعصب 70.82 ٭
عائشه سعد تعيان نافل البغيلى 72.73 ٭
عائشه يوسف عامر محمد النجدى 84.04 ٭
عهود محمود عبداهلل عاشور املصيليخ 66.82 ٭
غدير عبداهلل حمد على الشدوخى 83.03 ٭
فاطمه جواد ناصر سالم مبارك النصار 72.78 ٭
فجر جمال على سليمان محمد 67.46 ٭
فرح داوود سليمان رزوقى الشراد 79.08 ٭
فرح مطلق محمد مفلح الصعيد 90.87 ٭
لطيفه طه ياسني اسماعيل ارحمه 81.63 ٭
لولوه خالد عبداهلل فهد عبداهلل ابوعجيم 77.04 ٭
مشاعل غازى غزاى نافل العتيبى 74.95 ٭
مني حمدان حمد عنيزان الرشيدى 78.41 ٭
مها سعد مفرج عاص املسيلم 82.57 ٭
نورة عادل مثعي فالح الرشيدي 66.06 ٭
نوره عبد العزيز عبد اهلل فهد الرشيدى 78.52 ٭
نوف عبداهلل مساعد ادغيم الرشيدى 73.89 ٭

الفردوس الثانوية للبنات 
ابرار محسن احلميدي مجحم املطيري 79.27 ٭
افراح بدر ناصر سعود املطيري 70.78 ٭
البندري يوسف ذاعر صنيهيت املطيري 68.91 ٭
الطاف عبداهلل راشد عبداهلل الرشيدي 72.43 ٭
العنود سعد مبارك سعدون العدواني 75.06 ٭
العنود عمهوج حمدان حمير الرشيدي 73.94 ٭
امثال عبداهلل صنيدح هادي الديحاني 64.71 ٭
انتصار غنيم غنام حيالن املطيري 72.4 ٭
انتصار محمد فهد عباس العتيبي 73.42 ٭
انوار عمير طبالن سعد الرشيدي 69.21 ٭
انوار فهد درويش يوسف اخلالدي 74.59 ٭
بدور سعد علوش خصيوي العتيبي 71.66 ٭
بيادر غزاي ناهس املطيري 64.26 ٭
جواهر جابر فاضل جابر املري 81.1 ٭
جواهر طراد مريجب فرحان العنزي 81.23 ٭
حصه طرقي سعود نهار املطيرى 84.74 ٭
دانه فرحان غافل محمد جدعان 70.9 ٭
دالل سعود صالح سعد اجلالوي العتيبي 76.82 ٭
دالل فهد عالي علي املطيري 81.66 ٭
رمي سالم حمود درويش اخلالدى 69.85 ٭
رمي فهد محماس مهدي العدواني 76.2 ٭
رمي مطلق جيران جناب الرشيدي 83.64 ٭
ساره خلف مسعود علي املطيري 88.78 ٭
ساره راشد مبارك سعدون العدواني 73.24 ٭
ساره محمد عبدالرحمن مرزوق العتيبي 75.95 ٭
ساره مسعود نويران رمثان الرشيدى 85.68 ٭
ساميه ناصر راشد رويشد احلربي 70.52 ٭
شروق صعب مزيد حسن السريحي 67.5 ٭
عائشه خلف مطلق سالم الرشيدى 72.75 ٭
عائشه خليفه عواد خليفه املطيري 77.48 ٭
عائشه ضيف اهلل مزيد ماشع املطيري 67.02 ٭
عائشه عويد عوض طينان العنزي 68.36 ٭
عبير غازي صالح راشد املطيري 88.67 ٭
عبير مطلق صفران حريبي الرشيدي 72 ٭
عذبيه عواض عويد راشد الرشيدي 70.83 ٭
عهد قاعد مسلم مناور املطيري 70.6 ٭
عهود محمد عبدالرحمن مرزوق العتيبي 81.01 ٭
مرمي حسني علي سعد عراده الرشيدي 76.78 ٭
مشاعل جهز ضيف اهلل عيد املطيري 69.7 ٭
مشاعل عبداللطيف فهد حماد ظاهر الشمرى 72.86 ٭
مشاعل عبيد عتقاء جويعد العازمى 75.26 ٭
مشاعل فالح حمود مطر املطيري 72.99 ٭
معالي حمود مطر شديد املطيري 64.91 ٭
منال علي مليح علي الرشيدي 62.84 ٭
منال مشعل مناور عواد الرشيدي 73.72 ٭
منيره رشيد عواض راشد الرشيدي 74.87 ٭
مها عبداهلل احتيان مريخان الرشيدي 65.54 ٭
مها فياض محمد عواد العنزي 64.48 ٭
نشوى عيد بطاح صميع العازمى 76.1 ٭
نوره عيد عبداهلل ضميد محمد 72.5 ٭
نوف إكتيب عبداهلل كتيب املطيري 77.38 ٭
هديل عزام عون عوض الرشيدي 71.77 ٭

الفروانيه الثانوية للبنات 
آمنه على كرم عباس حيات داودى 66.55 ٭
أسماء حمود عقاب وقاع العنزي 92.5 ٭
أماني عبداهلل سالم فهد البغيلى 82.07 ٭
أمينه حطاب مبارك خليفه الهيفى 66.41 ٭
أنوار عبداهلل سعود عبداهلل الرشيدي 69.73 ٭
إميان عبداخلضر محمد رضا حسني 90.35 ٭
إميان نزال اعجمى محمد الهاجرى 78.68 ٭
اسماء مفرج سبهان محمد الديحانى 77.12 ٭
افراح هادى سعد غنام فالح 61.9 ٭

الطاف حسني على خلف البناى 72.5 ٭
الطاف خالد محسن هبر 85.57 ٭
العنود عبداهلل فهد جهار العدوانى 76.61 ٭
العنود هادى مليح مهل الرشيدى 73.82 ٭
امثال حسن مسلم عيد الرشيدي 74.3 ٭
امالك على فهد على الرشيدى 70.17 ٭
اميره على موسى رئيسي سرحدي 65.46 ٭
انتصار حامد حمود سالم الرشيدى 80.82 ٭
انتصار عبداهلل محمد سليمان احلمود 63.8 ٭
انفال حسن احمد خالد محمد 78.55 ٭
بدريه فرحان سعد سهو الرشيدى 69.51 ٭
بدور راشد ثامر عبد الهادى اجلمهور 79.52 ٭
تهانى حطاب حمود مطلق عراده 65.85 ٭
جنان محمود على محمود النخى 65 ٭
حنان حامد هاضل سالم اجلالوى 81.3 ٭
دانه ثامر الهاده ثعيان الرشيدى 78.82 ٭
دالل ايهاب على حبيب الشويعى 85.56 ٭
زهراء شاكر محمود على البغلى 83.51 ٭
زينب حسن عباس قمبر النجار 77.22 ٭
ساره بدر ناصر صحن الرشيدى 75.01 ٭
ساره خالد ابراهيم يوسف حقي 67.64 ٭
ساره على فهد على الرشيدى 62.96 ٭
ساره فالح ضحوى دخنان الرشيدى 78.61 ٭
ساره مسعى عوض سعد مسعى الرشيدى 86.62 ٭
شهامه فالح محمد هادى النمران 93.15 ٭
شوق رزاق رجاء عايد العنزى 69.64 ٭
شوق عدنان على حسن الصابرى 79.24 ٭
شيخة محمد بن سعيد بن عبد اهلل الغيثى 73.88 ٭
شيخه عقاب شمروخ عقاب العدوانى 67.22 ٭
عائشه احمد عبدالرحمن احمد سليمان احمد الفيلكاوى 87.52 ٭
عائشه فراج حسني على املرشاد 67.4 ٭
عاليه عبداهلل فهد مطلق هزاع احلمد 83.85 ٭
عاليه مرضي سعد سعود الرشيدي 63.23 ٭
عايدة رشدى توفيق بيومى عمر 86.34 ٭
عال مأمون عبدالكرمي فندى 82.06 ٭
عهد سالم قناص سعود النمران 72.26 ٭
غالية على هايف حمود الرشيدى 78.85 ٭
غدير خالد صقر محمد حمدان اجلمهور 89.73 ٭
فاطمه فهد عبدالرحمن حميد العبدلى 78.4 ٭
فاطمه مبارك فالح قنيفذ جفيدان 82.56 ٭
فاطمه يوسف عبداهلل شريده حسني املعصب 73.65 ٭
فجر فراج عبداهلل محده املطيرات 88.44 ٭
فرح عوض طلق مبارك الرشيدى 77.35 ٭
فوز فهد صفوق محمد املطيرى 76.68 ٭
قيروان نزال خالد نزال رشيد املعصب 81.41 ٭
كوثر هانى جنف حيدر بهمن 79.35 ٭
مرمي حسن مسلم عيد الرشيدى 78.98 ٭
مرمي غامن مشلح مناحى الرشيدى 77.41 ٭
مرمي فالح محمد سعدون سالم الكريش 67.65 ٭
منى غازى الهاده ثعيان الرشيدى 86.57 ٭
منى محمد منيع اهلل باتل البغيلى 69.01 ٭
منى هاضل سالم هاضل اجلالوى 66.29 ٭
منيرة مبارك بنية متعب اخلرينج 82.63 ٭
منيره خالد مشرف املشارى املطيرى 85.47 ٭
مها محمد عدس صالح النمران 62.9 ٭
موضى سعود محمد سعود النمران 86.42 ٭
ناديه خالد شبيب محمد املبايع 71.27 ٭
نوره احمد سعيد سعد العازمى 79.77 ٭
نوره اسماعيل ابراهيم عبداهلل اسماعيل 68.1 ٭
نوره سليمان محمد سليمان احلمود املطلق 64.93 ٭
هبه عبدالفتاح عبدالروءوف علي عوض 76.47 ٭
وعد صعفك غالب غالب املطيرى 68.19 ٭

الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات 
ابرار حسني على حسن بوعباس 71.91 ٭
ابرار خلف هذال محسن العازمى 83.98 ٭
اسراء بندر ضاهر حنيتم عبداهلل العدواني 77.4 ٭
اسراء عبدالعزيز محمد غلوم دشتى 69.64 ٭
اسراء عمر ابراهيم حسني علي 90.67 ٭
اشراق نايف عواض محارب الديحانى 67.94 ٭
افراح حسني على مهنا عبداحلى 70.74 ٭
اجلوهره مبارك عويض عوض الديحانى 72.26 ٭
العنود احمد فراج تركى الغنيمى 69.59 ٭
اماني فهد عقاب ضبيب املطيري 73.04 ٭
امل محمد عبيسان احلميدي املطيري 75.58 ٭
امنه عبيد مثعى فالح الرشيدى 75.97 ٭
انوار بدر نافع الدملاني 66 ٭
انوار خالد عبداهلل هاشم الزامل 75.52 ٭
اوضاح فالح باتل فالح شوق الرشيدى 68.65 ٭
بشاير محمد على حسن القالف 68.94 ٭
حنني ابراهيم اسماعيل جمعه أحمد اخلميس 76.84 ٭
خلود برجس محمد مفرح املطيرى 74.71 ٭
دانه جمال حسني موسى العطار 78.81 ٭
دانه سامى عيسى حيدر حسن 66.67 ٭
دانه صالح ابراهيم محمد احلبيل 74.46 ٭
دميه احمد دليبح مطلق دليبح الشالحى 92.59 ٭
رحاب فواز عبداهلل صنيدح الديحانى 78.26 ٭
رشا محمد هزاع سمره املطيرى 72.42 ٭
روان ابراهيم حسن حسني املقصيد 72.43 ٭
رمي محمد فالح عبداهلل العازمي 79.2 ٭
زينب عادل على اكبر عابدين 89.81 ٭
زينب عبداحملسن شباب محسن ضويحي احلربي 68.28 ٭
ساره عبداهلل محمد عبداهلل جرمن 70.92 ٭
ساره مبارك مسيعيد ناشى الرشيدى 76.29 ٭
ساره ملفى محمد عايش املطيرى 82.77 ٭
شذا مبارك مسند عايد عيد املطيرى 69.7 ٭
شهد خليل ابراهيم محمد الفارسى 72.67 ٭
شهد عبداهلل جمعه مبارك الدوسرى 84.66 ٭
شهد ماجد عبدالوهاب عبدالرزاق الدليمى 67.76 ٭
شهد محمد جابر مخلف العازمى 86.61 ٭
شوق حسني محمد حسني عباس 87.88 ٭
شيخه وليد جاسم الغريب 76.97 ٭
عائشه عبداملجيد احمد عبداهلل احمد 76.05 ٭
عائشه منديل محمد منديل الفيحان 67.19 ٭
عايشه عزيز مطلق مانع الهدبه 75.53 ٭
عزيزة طارق جاسم الشطي 65.49 ٭
عهد خليل ابراهيم محمد الفارسى 77.6 ٭
فاطمة عبدالهادى نهار االشرم املطيرى 65.8 ٭
فاطمه احمد جاسم الكندرى 83.13 ٭
فاطمه جاسم محمد غلوم حسني 74.1 ٭
فاطمه سالم عبدالعزيز عبدالنبي حسن 88.9 ٭
فاطمه عماش عوض عماش العتيبي 88.94 ٭
فاطمه محمود مراد محمد على البلوشى 70.22 ٭
فاطمه هشام على عبداهلل القطان 76.25 ٭
فتون خالد صالح ابراهيم احملارب 68.45 ٭
فجر جاسم على حسني باقر 79.76 ٭
فجر عمر عبداهلل علي محمد الكندري 68.3 ٭
لطيفه وليد محمد احمد الهجرس 64.18 ٭
ليلى غزاي متعب صلبى املطيرى 73.56 ٭
مرمي جمال احمد صالح احلالوه 68.31 ٭
مرمي حسن سالم حسن علي 82.69 ٭
مرمي طالل طالب عبداالله القناعي 66.89 ٭
مرمي محمد جاسم حسن اللنقاوى 79.07 ٭
منال محمد صالح سليمان مبارك 77.37 ٭
منيره سعد محمد سعد الدالى العدوانى 72.5 ٭
منيره علي سعود عبداللطيف العروج 67.82 ٭
منيره محمد مسفر جابر حسني احليان 79.34 ٭
مها مبارك فهد ضاوى العازمى 74.71 ٭
ناديه عصام على محمد قاسم 77.25 ٭
نور حاكم عبيسان احلميدى املطيرى 75.55 ٭
نوره خالد عبداللطيف عبداهلل الفوزان 76.42 ٭
نوره عدنان عبداهلل علي خضير 65.16 ٭
نوره منصور بطاح سعد الرشيدى 74.78 ٭
نوف مضحى نيف مرزوق اخلالدى 73.28 ٭
هديل حمود على نافل العازمى 67.13 ٭
هنادي فؤاد عبدالعزيز غفران فضل 74.15 ٭
هيا شبيب مبارك شبيب الرشيدى 78.01 ٭

المباركية الثانوية للبنين 
أحمد حمود حميدي العدواني 66.42 ٭
أحمد عبداهلل عباس حبيب مناور 76.38 ٭
أحمد علي صلبي مطلق العدله العنزي 74.64 ٭
أحمد هزاع مفرج العدواني 77.11 ٭
أكرم احمد محمد اإلبشيهى 65.31 ٭
بدر ألف كل خادم كل 72.92 ٭
بدر ناصر صلبى مطلق العدلة العنزي 72.12 ٭
جراح وليد عبد الوهاب غريب الشطي 62.87 ٭
حازم صالح عبد اجلبار علي رمضان 79.88 ٭
حسام سيد أحمد عثمان حسن 94.41 ٭
خالد قناص حمد العدواني 64.03 ٭
رامى عماد الدين عامر خليل عامر 86.51 ٭

زايد فهران عبد اهلل العدواني 61.49 ٭
سعد مطلق صلبي مطلق العنزي 74.94 ٭
صالح عوض بندر عوض 82.48 ٭
عامر نهار مجبل املطيرى 74.34 ٭
عبد الرحمن جمعة عبده السالطيني 83.86 ٭
عبد العزيز البني مفرج الدملاني 81.51 ٭
عبد العزيز سعود جليدان محمد احلمد 62.6 ٭
عبد العزيز عبد اهلل محمد مطلق شعلة الرشيدي 66.84 ٭
عبد العزيز محمد غامن محمد الزعبي 65.79 ٭
عبداهلل حسني علي عبداهلل العيسى 75.26 ٭
عبداهلل عبدي هابس عبدي السويفان 64.53 ٭
عبداهلل مرفاع محمد فالح املطيري 75.88 ٭
علي صالح مهل املطيري 77.51 ٭
علي مطلق عباس حبيب املناور 76.57 ٭
فهد عبداهلل علي مبارك املعصب 71.59 ٭
فهد مرزوق رباح املطيري 77.86 ٭
فيصل غشام فهد البصمان 66.93 ٭
محمد عبداهلل متعب بنيه اخلرينج 67.01 ٭
ناصر سليمان ناصر سليمان الشعيل 66.15 ٭
ناصر محمود ناصر علي الصالح 70.02 ٭
نور الدين محمد نور الدين محمد السيد 89.92 ٭
يوسف علي صلبي مطلق العدله العنزي 75.6 ٭
يوسف فاضل عبد اهلل يوسف 81.76 ٭

النهضه الثانوية للبنات 
أمال محمد محمود 64.87 ٭
ابتسام محمد موسى وارسمى 94.84 ٭
اسرار عبد الل�ه سعود محمد احلوال 73.97 ٭
اسماء ناصر عبد اهلل مسلم العتيبى 86.32 ٭
الطاف خالد عبيد حمد الشمرى 82.09 ٭
اميره حسني على سعود العراده 75.84 ٭
بشاير احمد عبد اهلل احمد هجرس 87.13 ٭
بشاير صالح ابراهيم خزام العتيبى 83.73 ٭
بشاير عادل حمد عبد اللطيف الرمضان 78.49 ٭
دانه عبد اهلل احمد عيسى 74.36 ٭
دالل بدر عبيد حمد حابس الشمرى 79.64 ٭
دينا أحمد نبيه محمد صادق دراج 88.83 ٭
رقيه فؤاد عبداهلل أحمد هجرس 74.75 ٭
روان بدر عوض مرزوق العتيبى 74.28 ٭
روان عبداهلل غلوم عبداهلل العوضى 95.29 ٭
روان على حسني سلمان العنزى 78.65 ٭
روان فهاد محمد عبد اهلل العرميان 93.5 ٭
روان فهد جلوى ضاوى العتيبى 79.88 ٭
رمي جنيب احمد محمد العبيد 95.88 ٭
ساره عبد اهلل عمر مبارك خليفوه 84.02 ٭
شهد محمد سيد امام رفاعى 77.29 ٭
شهد مصلح حمود مصلح العتيبى 84.92 ٭
شوق محمد عبد اهلل ابراهيم اسماعيل االنصاري 70.46 ٭
شيماء سالم حمود عبد الرضا 80.07 ٭
عنود عبد االله على محمد 81.36 ٭
فاطمه جمال خلف 84.61 ٭
فاطمه صالح على محمد املستكى 78.05 ٭
فاطمه عبداهلل عوض 83.19 ٭
فجر سعود فرحان مطلق املطيري 72.66 ٭
فجر عبد اهلل شالش عبد صفوق 81.11 ٭
فرح عبد احلميد عيسى احمد معرفى 63.71 ٭
فردوس جامع حسن عيسى 76.33 ٭
فى محمد يوسف محمد ذكراهلل 96.42 ٭
قماشه صالح الدين جاسم محمد الشهاب 80.77 ٭
لولوه محمد احمد عمر املال 83.95 ٭
مراحب رعد محمد خاطر 65.7 ٭
مرام محمد عبد الرحمن عايد العتيبى 82.4 ٭
مرمي رياض جمعه سبتى جمعه 69.39 ٭
ندى عدنان سعد عبد العزيز احلسينان 90.28 ٭
نور أحمد خلف هضيبان العتيبى 72.47 ٭
نور اسماعيل عباس حسني حاجى 81.18 ٭
نوف وليد فرج حسني الفاضل 77.1 ٭
هدى عبد اهلل فاضل ياسني حمد خليفه الدوسرى 81.43 ٭
هدي موسى جامع 77.56 ٭

ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبنات 
أسماء محسن ماجد محسن الرشيدي 74.43 ٭
أنفال عبدالعزيز احمد حسني احمد 74.78 ٭
أنوار جابر باقر حسن عبداهلل صالح 84.8 ٭
ابتسام عيد مشاع الديحاني 73.67 ٭
ابرار احلميدى حمود نعيس الديحانى 74.08 ٭
ابرار سعود شبيب اجعيالن الدقباسى 87.3 ٭
ابرار علي حمود علي الدخيل 81.25 ٭
ابرار فهد دغيم بطى املطيرى 79.47 ٭
ابرار نفاع سعود مشعان الرشيدى 79.82 ٭
اسماء عيسى ناصر سالم الظفيرى 80.33 ٭
اسماء فهاد عايض صالح العجمى 73.3 ٭
اسيل خالد نايف جزاع الديحاني 62.04 ٭
اشواق عشق علي سيف املطيري 78.6 ٭
افراح ضاحي محسن دهميان الظفيرى 81.54 ٭
افراح عبيد سمير عواد الظفيرى 72.88 ٭
االء عبد فرج فراس العنزى 80.27 ٭
البندرى سعد غيث غامن الظفيرى 74.68 ٭
العنود خالد فالح مصلح البالود 85.76 ٭
امثال صنت عايض صنيتان الرشيدى 81.16 ٭
امل نزال عبيد شبيب 68.3 ٭
امالك نواف منير بريكان املطيرى 71.6 ٭
انتصار غصاب سعد شديد املطيرى 77.83 ٭
انفال خالد مشوط راكان العجمى 76.75 ٭
انوار باتل دغش بويتل املطيرى 70.3 ٭
انوار ماطر مجبل مطير الرشيدي 65.8 ٭
بتول عبداللطيف سعيد بشير البلوشى 77.69 ٭
بدور عيسى طنف متعب املطيرى 87.77 ٭
بدور فالح رفاعى مفلح العدوانى 76.79 ٭
بشاير دليم غزاى غنيم املطيرى 68.39 ٭
بشاير ربيع مسلوب الرشيدي 70.02 ٭
بشاير عايض مطلق فرهود الرشيدى 64.79 ٭
بشاير عبيد عبداهلل مخيط املطيرى 76.45 ٭
بشاير مشعان ماطر عويض الديحانى 68.22 ٭
بطحه خلف محمد راجى الرشيدي 71.71 ٭
حترير راشد محمد مرزوق الرشيدى 71.71 ٭
حترير عيد مشاع محمد الديحانى 76.51 ٭
تسنيم بدر عبدالقادر يوسف اليعقوب 86.51 ٭
تهاني عوض غازي عوض املطيرى 65.91 ٭
حسنة ربيع مسلوب الرشيدي 69.84 ٭
حصه اسماعيل عبداهلل اسماعيل عبداللة السماعيل 58.32 ٭
حصه حنس شباب رفاعى الديحانى 91.48 ٭
حصه زيد حمد ماجد الرشيدى 65.79 ٭
حصه زيد محمد عيد املطيرى 67.22 ٭
حليمه محمد يوسف جمعه الدرباس 77.78 ٭
حنان عواد نهار عجالن اخلالدي 76.01 ٭
حنان مطلق فالح مطلق الرشيدى 78.42 ٭
حوراء اسماعيل حسن عبداهلل اتش 81.16 ٭
حوراء مختار محمود عبداهلل حسني 74.4 ٭
خديجه حسني علي حسني بوعباس 73.4 ٭
خلود دهام دغيم على الرشيدى 79.48 ٭
خلود سبيل زايد سحلول العازمى 76.62 ٭
خلود عوده عشوان فرحان الشمرى 80.75 ٭
خلود ناصر مجبل عبدالل�ه املرجتى 69.93 ٭
دالل تركى ناصر تركى املطيرى 77.1 ٭
دالل محمد حسني دهش العنزى 74.83 ٭
دالل نداء سعيد سالم الرشيدى 78.56 ٭
رشا فرحان سعد سودان الرشيدى 76.6 ٭
روان عبداهلل سلمان عبداللة الظفيري 77.02 ٭
روان علي رخيص خلف املهمل 82.89 ٭
روان مشعل عبد احملسن شومي العدواني 67.09 ٭
روان ملفى مطلق محمد املطيرى 69.77 ٭
رمي زايد عامر عبداهلل املطيرى 78.61 ٭
رمي سويرى عياد سعيد الرشيدى 88.9 ٭
رمي منذر عادل يتيم العنزى 75.45 ٭
رمي منصور فالح محارب اجلسار 80.46 ٭
رمي هزاع عايض محمد الرشيدى 75.8 ٭
زينب اسماعيل أحمد محمد شمس الدين 63.43 ٭
زينب عيد عياد معتاد الرشيدي 67.54 ٭
سارة عبدالهادي سالم مبخوت العجمي 60.56 ٭
سارة فالح مبارك خليف بصمان الرشيدي 68.81 ٭
ساره حمود مهنا سالم الرشيدى 79.93 ٭
ساره رياض شداد عايد الظفيري 71.03 ٭
ساره سالم عيد ثامر الرشيدى 76.91 ٭
ساره سرحان عبدالل�ه ناصر الظفيرى 81.17 ٭
ساره صالح عبيد عبدالل�ه الرشيدى 80.35 ٭
ساره علي جهيم زويد املطيرى 68.22 ٭
ساره محمد سعد دخيل اهلل العدوانى 83.43 ٭
سلمى حمود جنم رخيص الشمرى 66.28 ٭
شروق سالم متروك فواز العنزي 90.48 ٭
شروق عوض فرحان نافع العنزى 72.18 ٭
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شريفه شامان عايد عيد العضيله 79.25 ٭
شمايل ضيف الل�ه ياسني منوخ املطيرى 80.41 ٭
شيخه لؤى كمال صخيل العنزى 77.78 ٭
شيخه مبارك نايف محمد 61.6 ٭
صغيره عبيد مطلق عتيق حميد الهاجري 70.71 ٭
ضاويه عبيد عوض نصار اخلالدى 84.83 ٭
طيبه عبداهلل سعد محمد النخيالن 92.21 ٭
عائشه فوزى مرزوق عوض العدوان 65.77 ٭
عزيزه الفى حميد محمد العازمى 66.67 ٭
عليا غنام غزاى غنيم املطيرى 77.58 ٭
عنود عايف عشوان دواس العنزى 77.32 ٭
عهد جزاء سليمان سعد املطيرى 85.7 ٭
عهود خالد عبيد شارع الظفيري 70.75 ٭
عهود مفلح رفاعى مفلح العدوانى 70.16 ٭
عيده عويد ضيف اهلل محمد الديحانى 78.44 ٭
غاليه سعود منير بريكان املطيرى 67.32 ٭
غدير عبدالل�ه مرضى فالح الرشيدى 69.96 ٭
غزوه على دغيمان الهيب العدوانى 71.9 ٭
فاطمة سعود مهاوش محمد الدويش 78.73 ٭
فاطمة عباس حجى على احمد املهدى 74.38 ٭
فاطمه حسني هاشم محمد حاجيه 65.59 ٭
فاطمه خليل ابراهيم مزعل الدوسرى 92.68 ٭
فاطمه عايد حمود عبيد الهاجرى 74.17 ٭
فاطمه عبداملنعم عائد عوض الطرقى 77.33 ٭
فاطمه فاضل محمد صالح املبارك 71.65 ٭
فجر خالد سعد مغير عاصى القحطانى 76.59 ٭
فجر عبداهلل داود سليمان اخلريف 74.61 ٭
فج�ر عبد الرحمن سعد فالح املطيري 84.61 ٭
ف�ي عبدالرحمن شقير فرحان الظفيرى 76.76 ٭
قيروان غامن غيث غامن جليدان السويط الظفيري 68.52 ٭
قيروان مطلق راشد املرشد النمالن 74.46 ٭
كنوز عقاب جفران عقاب املطيري 67.64 ٭
لطيفه حسني محمد احمد محمد 76.69 ٭
لولوة عبد العزيز راشد محمد الدريعي 60.02 ٭
ليالي مشعل محمد محيميد العتيبي 68.18 ٭
مرام سفاح مطارد خشمان عشيان 75.58 ٭
مرمي حمود حسن سعد املطيري 78.44 ٭
مرمي سلطان صقر عايض املطيرى 94.5 ٭
مرمي فهد عيد محمد ساير الرشيدى 62.49 ٭
مرمي فواز محسن جاسم العنزى 89.08 ٭
مشاعل مجعد سالم طامى املطيرى 73.62 ٭
منار عبدالرحمن موسى املطيري 74.2 ٭
منال مسفر عبيد مسفر الشالحى 76.44 ٭
منى حماد ماجد محسن الرشيدى 80.12 ٭
منى حمود نادر مسعود الشمرى 74.14 ٭
منى حوران عائد عوض الطرقى 68.94 ٭
منى نايف ذعار فالح املطيرى 90.56 ٭
منيره جبار مقعد بن جبر السبيعى 72.49 ٭
منيره الفى حمود شداد املطيرى 73.74 ٭
منيره محمد ذيبان مطلق املطيرى 71.16 ٭
منيره مطلق هذال مطلق املطيرى 87.13 ٭
منيفه عبداهلل عواد فهد املطيرى 68.7 ٭
مها خالد ملفى مجبل املطيرى 69.77 ٭
مها عبدالل�ه ناهى عسكر الرشيدى 76.17 ٭
مى بدر مبارك سعد البيدان 78.32 ٭
نور سعود مطلق دهش األزمع املطيرى 76.21 ٭
نور فالح بدر فهاد الوهف 74.95 ٭
نوره بدر ناصر العصيمى 76.77 ٭
نوره حمود حسن سعد املطيرى 72.92 ٭
نوره عبداهلل مجبل عبداهلل املسيكان 72.61 ٭
نوره فرحان فالح سرور الرشيدى 70.48 ٭
نوره قتيبه على مبارك حمد الدوب 81.55 ٭
نوره محمد خلف دهش املهمل 86.8 ٭
نوره محمد عيد رجعان املطيري 65.79 ٭
نوره محمد ناشى صايل املطيرى 81.49 ٭
نوره مشعل محمد محيميد العتيبى 85.5 ٭
نوف نايف خالد محمد املتلقم 74.25 ٭
هاجر اسماعيل محمد يوسف 83.03 ٭
هبه حسني مضحى زيد املطيرى 79.99 ٭
هدبا سعد سعيد زعل الرشيدي 76.66 ٭
هنادي ركاد دليم عامر العازمي 79.85 ٭
هنوف عايض على مطر املطيرى 76.98 ٭
هيا محمد تركى سليمان الصالح 74.96 ٭
وضحه فيصل عبد اهلل حسني الزعبى 77.06 ٭

ام عامر األنصارية الثانوية للبنات 
أنوار مساعد صالح فالح الطويل 64.01 ٭
ابرار ابجاد فيحان ابجاد العتيبى 76.87 ٭
اسماء ماجد مدله صعيجر ماجد 69.14 ٭
افراح سعود عتيق ناصر املويزرى 66.1 ٭
افراح فرج سعد فالح العازمي 75.53 ٭
افراح مرزوق سعد ناشي حميد الرشيدى 65.16 ٭
االء محمد بطى زويد احلريبى 79.76 ٭
العنود سليمان مطلق راشد دعسان 67.61 ٭
امانى غازى سعود على عراده 80.56 ٭
امانى محيسن مرزوق شروق الرشيدى 82.56 ٭
امثال عبيد فالح عبيد الراجحى 73.05 ٭
امل فا رس نوار جويزى العتيبى 84.91 ٭
انفال حبيب محمد حسن حبيب احلبيب 86.37 ٭
انفال عبدالكرمي مطلق عبدالكرمي صالح 71.43 ٭
انفال مبارك حمد صنيتان املطيرى 90.02 ٭
انوار دبيس مبارك فا لح الرشيدى 83.78 ٭
انوار سعود سعد دايس الرشيدى 81.1 ٭
انوار غزاى صالح عايض الرشيدى 74.06 ٭
انوار محمد ماطر مطلق الرشيدى 80.35 ٭
اميا ن عبد اهلل فرا ج صقر الرشيد ى 77.82 ٭
بدريه عبداهلل سعود على العراده الرشيدى 69.88 ٭
بشاير خالد مبارك خالد الدويله 72.53 ٭
بشاير سالم سعيد مبارك الهاجرى 71.18 ٭
بشاير موسى احمد عبد الرحمن ابراهيم 76.37 ٭
تسنيم عبداهلل احمد حسني الشمالى 82.16 ٭
تفانى عبداللطيف عبداهلل عيسى صالح املويزرى 74.97 ٭
حصه ملفى عبيد اهلل سند الديحانى 69.17 ٭
دانه احمد بطيحان فالح الرشيدى 76.58 ٭
دانه عبد اهلل عايد عبيد العميره 70.66 ٭
دعاء حسني على مطلب كرم 62.57 ٭
دعاء مجيد خيراهلل مرزوق الشريفى 87.02 ٭
دالل حمد مبارك حميدان الفجى 72.91 ٭
دالل صالح سعد طالع البخيت 67.57 ٭
دالل فهد حسن سلطا ن اخلالدى 86.5 ٭
روان سعيد سعود صنيدح الرشيدى 81.94 ٭
رمي فهد طحيشل مضحى اخلشاب 71.83 ٭
رمي نايف صنيهيت متعب شرار 97.32 ٭
ساره خالد دخيل محمد الدخيل 73.13 ٭
ساره على سويد مساعد الزبديه الرشيدى 78.71 ٭
ساره فيصل على سا لم املرجتى 70.84 ٭
ساره محمد يوسف عثمان ابراهيم 72.06 ٭
ساره محيميد مشعان عمر الرشيدى 72.34 ٭
سعاد حمد احمد حمد العليان 92.22 ٭
سكينه اسماعيل جاسم عبد اهلل كرم 85.07 ٭
شروق بتال تومي رجا الرشيد ى 90.08 ٭
شروق على عبد اهلل فراج املطيرى 74.77 ٭
شمائل خليل حامد شريان العنزى 70.65 ٭
شوق فايز راشد دعيج الركيبى 83 ٭
ضحى بدر سالم طامى املطيرى 79.03 ٭
طيبة عبدالرضا إبراهيم حسن إسماعيل 70.96 ٭
طيبه متيم سعيد محمد احلسن 66.94 ٭
عائشه احمد يوسف السعيد 85.7 ٭
عائشه فرج عبداخلالق حسني فرج 70.08 ٭
عائشه مزيد مرزوق مزيد العامر 68.2 ٭
عبير فهد على نافل العازمي 81.44 ٭
عذارى سياف مطلق عيدان الرشيدى 76.01 ٭
عنود سالم نزال رشيد املعصب 81.37 ٭
غزالن عبد اهلل فهد محمد فهران 82.41 ٭
فاطمه خالد راشد مبارك العازمى 77.42 ٭
فاطمه شمس مراد شمس الدين مراد 91.28 ٭
فاطمه عبد الرزاق مشقاص على الفجى 85.21 ٭
فوزيه نايف عبد الرحمن زيد الشمرى 86.62 ٭
فى سعد حامد محمد الرشيدى 91.95 ٭
لطيفه محمد حمد عنيزان الرشيدى 88.31 ٭
ليلى ناصر ابراهيم عواد الرشيدي 72.25 ٭
مرمي غازي عبد اهلل معلث الرشيدي 84.23 ٭
مرمي الفي مفرح دغيمان الرشيدي 85.25 ٭
مرمي وليد عبدالواحد راشد السدره 69.76 ٭
مالك محمد ذعار على الرشيدى 67.53 ٭
منا ير على ايو ب خليل اخلوارى 82.84 ٭
منار خليل ابراهيم محمد على احمد االنصارى 66.41 ٭
منال ناصر عبدالرحمن سالم احلريص املطيرى 71.73 ٭
منى عبداهلل فراج صقر الرشيدي 76.7 ٭
مني ثامر مفرح رباح الرشيدي 83.55 ٭
منيره فهد مبارك همالن الرشيدى 69.33 ٭

منيه سالم عبداهلل سالم احليان 65.15 ٭
مها سالم محمد كاظم الشمرى 81.07 ٭
مها عيد مبارك عبداهلل العراده 77.86 ٭
مها مناع سرور جرمان املطيري 73.43 ٭
مهلة مناع سليمان مناع الرشيدى 80.27 ٭
ندى عايد سعد سليمان العتيبى 93.98 ٭
نوال مرزوق عبداهلل نيال العتيبى 80.93 ٭
نورة فهد صنت دابان الديحاني 81.25 ٭
نوره خالد عبداللطيف محمد الشتيل 64.08 ٭
نوف خالد سائر ذياب العنزي 74.16 ٭
نوف رشيد صباخ خلف العنزى 78.07 ٭
هدى على منسى على الدملانى 73.72 ٭
هديل صالح محمد حسني الفودرى 90.92 ٭
هنوف سعود جبرين سعود العصيمى 82.54 ٭
هيا علي مطلق حطاب عراده الرشيدى 77.99 ٭
هيا فهد حسن جبجوب الرشيدي 72.03 ٭
هيا مرزوق هد يب مرزوق الشنفاء 77.25 ٭

هيا ناصر مبارك مضحى اخلشاب 70.21 ٭ 

انس بن مالك الثانوية للبنين 
احمد جابر على حاجيه بوزبر 75.05 ٭
احمد جاسم محمد عيسى اخلميس 83.65 ٭
احمد عبداللطيف عطيه سالم احلمدان 81.24 ٭
بدر بن عبداهلل بن ناصر عبداهلل السويدان 75.45 ٭
بدر سليمان عبدالعزيز سليمان الرندي 77.19 ٭
بدر نايف عبدالعزيز سليمان الرندي 80.78 ٭
بدر نواف هدمول ماجد أبوشويربات املطيري 84.89 ٭
بسام عبداهلل بندر حبيب املطيري 70.71 ٭
بالل محمد عبداهلل ابراهيم بلوشي 75.7 ٭
بندر سلمان مبارك سلمان العصيمي 70.78 ٭
جاسم خلف جاسم خلف اجلاسم 81.01 ٭
جاسم محمد ابراهيم محمد عياده 74.62 ٭
جراح عادل عبدالعزيز شهاب الدوب 80.21 ٭
خالد احمد سالم عبداهلل بوتلف 72.84 ٭
خالد طالل عايض مصلح الشالحي 73.35 ٭
سالم احمد صالح سالم السعد 74.78 ٭
سالم ناصر سالم فزع الشمري 65.5 ٭
سعد مبارك سعد جاسم اخلضارى 89.29 ٭
سعود سعود مطلق فهد الضويحى 65.74 ٭
سلطان على سلطان على اخلصيوى 86.44 ٭
سلطان علي عسكر زايد احلربش 68.7 ٭
عادل سامي ابراهيم احمد محمد 89.3 ٭
عبدالرحمن بدر مجبل عوض الغضورى 76.75 ٭
عبدالرحمن عبدالعزيز عبداهلل محمد احمد 73.53 ٭
عبدالرحمن محمد شيحان عقيل العنزي 77.9 ٭
عبدالعزيز احمد حميد درويش كنعان 74.14 ٭
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز جاسم الشطي 73.77 ٭
عبدالعزيز عبداهلل سعد فهيد الظفيري 80.29 ٭
عبداهلل احمد سعيد عبداهلل مفلح 74.39 ٭
عبداهلل خالد محمد جاسم الفهد 74.24 ٭
عبداهلل راشد حامد مقطوف العبداهلل 78.93 ٭
عبداهلل محمد مناحي صنهات العصيمي 71.28 ٭
عبدالوهاب احمد محمد اكبر 82.71 ٭
عثمان يوسف عبداهلل إسماعيل الفيلكاوي 84.78 ٭
علي اسماعيل احمد عبداهلل القابندي 68.72 ٭
عمر ابراهيم عبداهلل ابراهيم احلبيتر 74.41 ٭
عمر علي عبدالرحمن احمد محمد 69.81 ٭
غازى نواف غازى صقر العتيبى 74.02 ٭
فالح عبداهلل فالح نايف املتلقم 70.87 ٭
فهد محمد عدم بصيص اجلبرى 85.46 ٭
فواز عذبي مرزوق فهد العنزي 75.26 ٭
فواز مبارك عايض مبارك الصنوين 74.27 ٭
فواز نشاء سعود مرزوق العتيبى 75.76 ٭
فواز وليد حسني محمد السليطني 80.37 ٭
فيصل طراش علي الكيادي 68.96 ٭
مبارك ناصر بدر ناصر الرندي 74.61 ٭
متعب فهاد شنار مسلط الشعالن 69.96 ٭
محمد بن سلمان بن مبارك بن سلمان العصيمي 71.37 ٭
محمد سلطان عبد اهلل النهام 77.96 ٭
محمد عبدالكرمي محمد عبد الكرمي السعد 76.03 ٭
محمد نبيه حسن حسن حال 73.15 ٭
مساعد عبداحلميد خلف محمد الدعاس 82.82 ٭
مشارى احمد عبداهلل ابراهيم العبداهلل احلبيتر 77.79 ٭
مناور على مناور على اجلدعى 76.46 ٭
نواف احمد عبدالعزيز عبداهلل الهاجري 79.55 ٭

جليب الشيوخ الثانوية للبنات 
ابرار بدر عبد الرسول علي سعد 89.24 ٭
اسرار سالم حميد علي العنزي 80.24 ٭
اسرار صالح عبداهلل صالح البلوشي 82.08 ٭
اسماء حجاب مطلق عبداهلل املطيري 77.45 ٭
اسيل عدنان حمد العيسى العدواني 66.79 ٭
اشجان فواز غالب رشيد املطيري 75.95 ٭
افراح عبد اللطيف احمد داغر اخلرس 68.86 ٭
افنان عبدالعزيز صباح ضاحي الفضلي 75.17 ٭
اجلوزه عواد بخيت مران الشمري 74.63 ٭
الدانه فهد محماس سيف الدوسري 84.33 ٭
امل جزا خلف غازى املطيرى 89.83 ٭
امل راشد علي راشد املطيري 83.58 ٭
انفال احمد غالب الفي املطيري 80.36 ٭
انفال جمال احمد محمد النجار 64.5 ٭
انوار ماجد عثمان علي بن عون 71.05 ٭
اوضاح سالم حمد السهيل 72.72 ٭
بدريه محمد هميج خلف املطيري 77.07 ٭
بدور ناصر غويزي العويد املطيري 75.53 ٭
بشاير عيسى ظاهر راشد الرشيدي 68.84 ٭
بشاير محمد ماجد محسن الرشيدي 75.47 ٭
حنان محمد سالم خليفه املطيري 82.82 ٭
حوريه بداح حزام محمد الدوسري 82.95 ٭
خديجه محمد جابر عباس عزيز 80.38 ٭
خزنه مخلد سعيد صقالن الصواغ 79.46 ٭
دانه الفي عبداهلل فهران العدواني 79.41 ٭
رغد مرداس محمد عبدالوهاب اجلاسم 60.98 ٭
رمي سلطان مزيد محمد الديحاني 88.75 ٭
رمي مبارك محمد مانع مرزوق الشالحي 68.31 ٭
رمي محمد مفلح علي العتيبي 86.57 ٭
ساره راشد احمد راشد الصيخان 82.29 ٭
ساره فالح محمد منصور املطيري 92.84 ٭
ساره محمد ملفي مطلق املطيري 81.19 ٭
شهد حامد مطني مطلق 94.08 ٭
شيماء عبداهلل جعفر جاسم جعفر الكندري 66.54 ٭
عذاري محمد جابر عباس عزيز 69.07 ٭
عزيزه خالد ذياب جغيثم الديحانى 89.56 ٭
عواطف حمود بلهان سعيد العنزي 79.89 ٭
عواطف مسفر مرزوق شري العبدلي 83.91 ٭
غدير عبداهلل متيم عبدالهادي الدوسري 68.66 ٭
غربيه فهيد سريحان مطلق العوني املطيري 76 ٭
فاطمه خلف سلطان نايف الذراعي الظفيري 70.61 ٭
فاطمه عبدالرضا احمد مهدي البلوشي 84.69 ٭
فايزه صقر ناصر اربيج العتيبي 79.12 ٭
فجر مطلق ملفى مطلق املطيرى 81.57 ٭
فرح مناحى دغش صياح املطيرى 85.52 ٭
مرام ضاوي سعد سليمان العتيبي 79.43 ٭
مرمي جاسر بداح شافى فراج املطيري 75.47 ٭
مرمي محمد ردن راكان املطيري 74.58 ٭
مشاعل كميخ بندر صحن الديحانى 80.82 ٭
معالي خالد سعيد صقالن الصواغ 95.82 ٭
مالك صالح سلمان نصار اخلالدى 84.99 ٭
منار محمد عرهان عكشان العجمي 72.87 ٭
منيره عقاب مطلق عقاب عوض 95.31 ٭
منيره نادر مضحى زيد املطيرى 79.04 ٭
مها دخيل اهلل فالح دخيل اهلل العدواني 81.49 ٭
مها عوض نايف كثير اخلالدي 77.01 ٭
موضى سعيد رباح سعيد العتيبي 85.81 ٭
ميثاء منصور عبداهلل محمد الشويع 73.86 ٭
ناديه رياض خيراهلل سلطان 67.05 ٭
نعمه عبدى سليمان داد هايد 86.38 ٭
نوار فجر فازع مثيب العتيبي 64.47 ٭
نور حامد مطنى مطلق 75.12 ٭
نور صالح عبدالنبي مكي الصيرفي 89.12 ٭
نوره طالب راشد علي العويدي 79.25 ٭
نوف زيد محسن عبيد الدوسري 86.01 ٭
هبه حمد على حامد العنزى 82.91 ٭
هنادي الفي عثمان عتيق الديحاني 72.55 ٭

جليب الشيوخ الثانوية للبنين 
احمد مبارك جمعان ابراهيم العيبانى 79.38 ٭
احمد نهار محمد ضيدان املطيرى 70.6 ٭
بدر عجيل محمد حديد عراده 66.59 ٭
بدر ماجد عثمان على بن عون 74.44 ٭

بدر محمود موسى عقله البشايره 68.95 ٭
جعفر ساير جابر مهنا 68.58 ٭
خالد بطي مهلي مبارك الرشيدي 77.7 ٭
خالد مبارك عبد اهلل بردي املطيري 66.91 ٭
سعود عواض عويد عايض عايد املطيري 77.59 ٭
صالح خويلد عاصم مرزوق املطيري 89.74 ٭
طالل فليح عوض عويض املطيري 67.85 ٭
عامر مطر محمد سعد املطيري 81.95 ٭
عباس محمد بدر عبدالعزيز القالف 81.14 ٭
عبدالعزيز محمد سعد محمد املطيرى 66.78 ٭
عبداهلل عامر هالل مفلح املطيري 73.34 ٭
عبداهلل هادي عودة 70.61 ٭
علي خالد سالم يوسف الشمري 73.47 ٭
فراج خالد فراج معزى فراج املطيرى 58.54 ٭
فهد سعد عجيل محمد عراده 67.33 ٭
فهد عبدالكرمي سامى عبدالكرمي صالح 64.78 ٭
مبارك صالح بركه صالح امليمونى املطيري 82.1 ٭
محمد خضر عبدي نور 65.05 ٭
محمد صالح حمود مطلق عراده 77.78 ٭
محمد عبدالرحمن عقاب فهد املطيري 74.27 ٭
مزيد سلطان مزيد محمد الديحانى 65.59 ٭

حمود الجابر الصباح الثانوية للبنين 
أحمد بسام خالد قاسم حب الرمان 72.01 ٭
أحمد مبارك محمد شبيب اجلبري العتيبي 67.54 ٭
ابراهيم الفي صقر جعيثن سرور املطيري 70.72 ٭
بدر سالم أبوبكر امل�ه�ري 71.5 ٭
جراح تركى عبداهلل تركى العنزى 64.24 ٭
حسني علي عيد عايض الرشيدي 62.57 ٭
حمد علي فهد محمد املسحلك 65.38 ٭
حمد ناصر يوسف حادور الشمري 74.4 ٭
خالد عبد العزيز خالد مسفر املسفر 62.68 ٭
خالد نابى شايع فهد الرشيدى 75.33 ٭
خليفة بركة صقر معيض املطيري 65.37 ٭
راشد ناجي حسني مهدى العجمي 64.58 ٭
رياض فهد ابراهيم فهد سمحان 72.52 ٭
ساير عيسي مطلق عيد الرشيدي 81.81 ٭
سلطان ثامر مجيد صاهود املقيحيط 65.07 ٭
ضاري عبد اهلل حمد ناصر البراك 62.6 ٭
عبد الرحمن حمود محمد حمود التوحيد 68.97 ٭
عبد الرحمن عبد اهلل مرزوق بدر العتيبى 64.15 ٭
عبد العزيز محسن عطا اهلل محسن بخيت 62.8 ٭
عبد العزيز ناصر محمد ابراهيم املزين 62.59 ٭
عبد اهلل جمال مشارى محمد الرفدى 74.17 ٭
عمر محمد عمر عبدي 67.05 ٭
غازي حمود مصلح املورجي العتيبي 82.07 ٭
فهد سعد دغيم سعد العدواني 67.53 ٭
فهد طامي فيصل جريبيع املطيري 65.16 ٭
فهد ماهر حميد عبد السيد الشطي 87.47 ٭
فهد محمد عبد اهلل محمد احمد 70.48 ٭
فهد نايف عيد ملفى العتيبى 68.23 ٭
ماجد غازي ماجد بداح بوردن 62.72 ٭
ماطر مطلق ماطر البغيلي الرشيدي 78.32 ٭
محمد حسني عبد العزيز العودان العتيبى 85.33 ٭
محمد سالم عبدالرحمن عبداللطيف بوعلوا 72.98 ٭
محمد سعد محمد حسن محمد 75.92 ٭
مهنا محمد سعد العدواني 68.6 ٭
ناصر بدر فيحان أبجاد العتيبى 77.31 ٭
وليد حربي موجي 75.33 ٭
يوسف عيد سليمان سمير العتيبى 76.46 ٭

حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية للبنات 
آالء عدنان محمد عيسى بوحسن 65.76 ٭
ابرار درزى سلطان دهام اجلرواني الشمرى 86.25 ٭
افراح فهد دخيل حماد احلربي 89.69 ٭
العنود محمد عياض غازي العنزى 69.96 ٭
امل صالح عبد اهلل البالز 74.71 ٭
انتصار عذل ماجد غضيب البرازي 78.35 ٭
انفال سعد محمد سعد املطيرى 79.63 ٭
انوار سالم نصار عبطان راضي 83.07 ٭
انوار عبدالرضا درويش علم صادق 68.54 ٭
اميان مطر معتق بداى املطيرى 71.53 ٭
بلقيس جابر بالى علوان الشمرى 71.41 ٭
خلود مبارك على خضر العنزى 66.49 ٭
خلود مبارك نافل العازمي 67.91 ٭
دانه خليل ابراهيم احمد الفيلكاوي 64.11 ٭
دالل حسن سعد فالح خضير 87.36 ٭
رحاب مبارك حمود مطلق أبو شيبه 63.76 ٭
رفعه حامد محمد الشمرى 80.05 ٭
روان محمد ضويحى دغش املطيرى 69 ٭
رمي عبداهلل مجبل العصيمى 86.86 ٭
زهره على عبداحملسن عبدالرضا عبداهلل 77.18 ٭
سارة ربيح مفرح رباح الرشيدي 82.13 ٭
ساره حسني سعد حمد 74.99 ٭
ساره خالد مالك سالم فهد املالك 77.46 ٭
ساره سامى عبد الفتاح السيد شتا 79.87 ٭
ساره عماد احمد عبداهلل املسلم 79.69 ٭
شعاع راشد يوسف مدوخ دخيل 79.81 ٭
شوق نواف فهد مرزوق العازمي 64.6 ٭
شوق هزاع مطلق ذاعر املطيرى 69.36 ٭
شيخة نبيل سالم علي أحمد 62.15 ٭
شيخه عبد اهلل محمد عبداهلل الشرهان 70.19 ٭
شيماء خالد عبدالرحيم محمد العوضى 67.34 ٭
ضحي عبدالرحمن عبداهلل احلميدي الهوالن 67.15 ٭
عالية ماجد سليم الديحاني 93.12 ٭
عاليه محمد حميان عبيد العتيبي 70.68 ٭
عبير حسني حمد كردوش 70.1 ٭
عبير سعد مبارك شديد املطيرى 71.63 ٭
عنود بدر عبداهلل املرد 72.21 ٭
عهد حمود منوخ حمود املطيرى 75.75 ٭
فاطمة شريف مطر 72.52 ٭
فاطمة عبدالعزيز مشاري الدخيل 65.96 ٭
فاطمه هانى حبيب طربوش مطرود 68.07 ٭
لطيفه سليمان عبد اهلل دخيل العوض 76.46 ٭
لولوه محمد عبد العزيز مسعود عبدالعزيز املسعود 85.79 ٭
مرمي عبد اهلل جاسر الطواش 79.19 ٭
مرمي عبداهلل عبيد نواف العنزى 79.89 ٭
مرمي فرهاد نصراهلل أصغر عبد اهلل 74.83 ٭
منال حربي حمود زغير الضفيري 73.13 ٭
منيره عبداهلل صباح دخيل العدوانى 74.95 ٭
مها شنيف ماجد علي املطيري 66.88 ٭
مي مرداس مطر عريج املطيري 82.27 ٭
ميعاد فايز مدوخ نهار املطيرى 65.29 ٭
جنالء نايف عبد اهلل فهد املرد 79.52 ٭
جنله حسني محمد راشد الفودرى 83.55 ٭
ندى عبدالهادي عطيه صغير 72.25 ٭

ن���ورا عبدالرحيم عبدالرحمن بن طي���ب بن علي الظهوري   ٭
76.75

نوره فهران عبد اهلل فهران العدوانى 80.26 ٭
هبه حسن كاظم نصر اهلل 66.4 ٭
هديل خالد مالك سالم املالك 78.12 ٭
هديل فهد احمد ثنيان املسيليم 71.33 ٭
هديل مشعل دخيل حماد غتر 78.7 ٭
هلل محمد مضحي العدواني 69.31 ٭
هنوف عبداهلل ابراهيم عبداهلل البراهيم العنزى 72.28 ٭
وهج تركي سلطان تركي املطيري 65.04 ٭
يسرى جاسم قاسم محمد دشتي 64.27 ٭

درة الهاشمية الثانوية للبنات 
ابرار بدر هالل نايف الشمري 79.96 ٭
ابرار شريان مبارك مشارى املطيرى 83.51 ٭
ابرار صالح ظاهر فهيد الرشيدى 72.96 ٭
ابرار عبداهلل راشد نهار املطيرى 70.8 ٭
ابرار متعب نهار متعب سعد العدوانى 66.68 ٭
اسماء فالح خالد ضيف اهلل املطيرى 68.54 ٭
اسماء نقا جزاع ثاني الظفيرى 88.16 ٭
افراح دليم جزاع طلب الهرشاني 78.79 ٭
افراح عبداهلل منور حمود عايد الرشيدي 82.05 ٭
افراح مشعان عيد ماطر العازمي 72.85 ٭
اجلوهرة محمد شريد جاعد املطيرى 65.4 ٭
اماني ثامر مطلق صنيتان العنزي 81.58 ٭
امل حمود مشعان عمر الرشيدى 71.67 ٭
انوار بنيان مناور ناصر الرشيدى 81.38 ٭
انوار عجاب شقير مويعز املطيري 88.89 ٭
انوار فهد غزاى مرزوق املطيرى 75.42 ٭
انوار مطلق عبداهلل فرج الرشيدى 89.6 ٭
باسمه محمد ادخيل صقر املطيري 87.66 ٭
بدور متروك جيران جناب الرشيدى 65.56 ٭

بشاير صالح فواز حالف العنزى 71.16 ٭
بشاير ضيف اهلل عوض عواض الديحاني 79.92 ٭
بشاير فيحان سعد صنيدح الديحاني 71.2 ٭
بشاير مبارك سعد الفى خليفه الشمري 73 ٭
حصه مخلف دغمى مخلف املويزرى 91.64 ٭
حنان خالد عادل يتيم العنزى 73.43 ٭
حنان غالب ماجد ثويني املطيري 83.2 ٭
خلود احلميدى حدجان عثمان املطيرى 65.45 ٭
دانة عبد اهلل مسعد عايد املطيري 85.36 ٭
دالل حجاب سابح فايز الفليج 83.56 ٭
دالل سالم فهد سعد البيدان 65.77 ٭
دالل فالح غنام حماد العازمي 79.31 ٭
رمي حمدان عبيداهلل ثارى الرشيدى 71.96 ٭
رمي حميدى صالح عيد البرازى 81.55 ٭
رمي مجبل افنيطل مزيد البحا 79.09 ٭
رمي محسن محمد فالح العارضى 84.72 ٭
ساره سيف محمد القرعوطه الرشيدى 79.77 ٭
ساره عماش سليم فالح الديحانى 77.07 ٭
ساره فالح يوسف جابر العنزي 63.67 ٭
سليمة عبداهلل ربيعة مطر 72.36 ٭
شروق فرحان حامد شريان العنزي 69.3 ٭
شقحا منيف عبد الهادى راشد الدوسري 61.47 ٭
شمائل شنان شوكه محمد العنزى 68.35 ٭
ضحى حمد دوحان عبداهلل العوشز 85.13 ٭
عايشه سعود مهنا رشيد الرشيدي 69.28 ٭
عايشه فهد ارشيد القفيدى الرشيدي 69.66 ٭
عبير مفلح فهد سعد لبيدان 67.81 ٭
عندل ملحم ساطي طلق العتيبي 86.68 ٭
عنود سعد فالح مطلق الرشيدي 70.37 ٭
عهود احلميدى حدجان عثمان املطيرى 66.8 ٭
غدير حمود مشعان عمر الرشيدى 67.93 ٭
غدير حميدى صنت رباح املطيرى 84.17 ٭
غدير مرشد راشد علي رويشد العازمي 75.7 ٭
غزال فهد عويض خشمان املطيرى 89.41 ٭
غزيل حمود مشعان عمر الرشيدي 79.71 ٭
غنامي سالم مضحى سلمان محمد الهبيده 76.15 ٭
فاطمة ردن عبداهلل سعود املطيري 63.58 ٭
فاطمة فندي محسن عياد املطيري 85.28 ٭
فاطمه راشد على رويشد العازمى 73.25 ٭
فاطمه رحيل فالح دخيل اهلل الرشيدى 78.93 ٭
فاطمه عبدالعزيز علي حسن حمادي 65.88 ٭
فاطمه ناصر محمد على كياى 65.64 ٭
فايزه سعود ثامر صفوق املطيرى 66.56 ٭
فجر جابر محمد ناصر العنزى 63.11 ٭
فجر نويران سعد نويران الرشيدى 77.73 ٭
ليلى وليد اسماعيل مصطفى 70.66 ٭
مرمي عبداهلل مناور عرميان الرشيدى 67.76 ٭
مرمي هالل سويد مرعي املطرفي 69.56 ٭
مستوره مانع راشد اجلهيمان الدوسري 82.27 ٭
مستوره مجبل عوض حويدر مجبل 81.31 ٭
مشاعل مطلق سعود عبيد العتيبى 72.71 ٭
معالي حجاج عبداهلل مسعد فالح عومير املطيرى 73.42 ٭
ملوك بندر جفني كميخ الدويش املطيرى 73.08 ٭
منال فالح يوسف جابر العنزى 67.41 ٭
منيفه سعيد ناصر مضحى ملهاب 69.61 ٭
مها شالش تريحيب ثامر الديحاني 77.76 ٭
مها عوض الدليشه معزى العنزى 71.79 ٭
مها فهد حسن سعد املويزرى 62.24 ٭
مها محمد مجبل مضحى الرشيدى 87.45 ٭
مها مطلق على مصلح العتيبى 90.06 ٭
جنالء فالح مبارك سعدون العدوانى 84.36 ٭
نوال حمود عبدالرحمن سهيل الرشيدي 72.67 ٭
نورا سعد محمد وصل اهلل الديحانى 73.05 ٭
نورة عبدى سعد هجيج الرشيدي 76.98 ٭
نوره سعود فالح غيام سعود 65.15 ٭
نوره صياح مشعل بنيان العدوانى 66.85 ٭
نوره عبدالعزيز منور ضاحى املطيرى 85.32 ٭
نوره عبداهلل غامن محمد جمران 62.95 ٭
نوره فالح مرزوق عقاب 84.27 ٭
نوره محمد مرزوق مزيد الرشيدى 83.97 ٭
نوف خضير فهد مبارك املويزري 88.88 ٭
نوف مطلق هادى مبارك الرشيدى 75.73 ٭
نوف نهار تركى مترك املطيرى 81.04 ٭
هاجر فالح دغيم محمد الزعبي 74.74 ٭
هدى موحان سلمان سنام مفضى 70.84 ٭
هديل شريد عيد شريد املطيرى 61.95 ٭
هديل كرمي ماطر خلف الظفيرى 80.12 ٭
هنادى ماهر مزعل رشيد العنزى 67.98 ٭
هيا صالح مفلح سعيد حمد 76.08 ٭
وضحه صالح عبداهلل مبارك العتيبى 88.69 ٭
وضحه فالح مطلق فالح الزعبي 79.7 ٭

رزينة الثانوية للبنات 
أنوار ماجد عقيل هالل املطيري 65.48 ٭
ابرار عايض عواض غالب املطيري 74.8 ٭
ابرار مناحي جزا مناحي العتيبي 86.78 ٭
ابرار وليد على سالم سعيد باغوث 85.99 ٭
احالم سهل فارع مطر املطيرى 80.33 ٭
احالم مناحى سعد مرزوق عبداهلل العصيمى 75.38 ٭
اسرار مرزوق مسعد سعد املطيرى 82.73 ٭
اشواق فالح على خالد الرشيدى 78.69 ٭
الطاف حمود جديان ثعيان البغيلى الرشيدى 63.63 ٭
العنود أحمد سلمان أحمد اخلليفه 70.19 ٭
العنود مروى مارق محمد العتيبى 69.72 ٭
العنود مطر علي مطر املطيري 83.91 ٭
العنود ناصر غازى حسني اجلدعى املطيرى 79.34 ٭
الهنوف نزال عواد الصقار العنزي 74.51 ٭
اماني عبداهلل عبيد جرمان املطيري 65.2 ٭
امل سعود مرزوق دغيمان الغضوري 87.06 ٭
امل فهيد عبداهلل عقاب املطيرى 76.68 ٭
امينه درويش عوض غامن الركله 84.21 ٭
انتصار مسعد مرزوق رويشد الديحاني 74.13 ٭
انفال جرى جروان سالم 82.38 ٭

انفال حس���ني عبدالرحمن عبداهلل الفرحان بن عريعر البنى   ٭
خالد 79.31

اميان عبداهلل محسن حسني املطيرى 81.31 ٭
بدريه نايف عايش زبار املطيرى 76.66 ٭
بدور فايز عايد عامر املطيرى 80.62 ٭
بشاير رجا حامد حمدى املطيرى 84.68 ٭
حترير رفاعي صنت غريبان الديحاني 71.89 ٭
حترير فالح فهد سعران املطيري 73.88 ٭
ثريا حميد حمود مجبل الديحانى 72.6 ٭
جواهر منيف على معجب خضر املطيرى 80.95 ٭
خديجه مناحى ذعار داير العبدلى 80.88 ٭
دانه حمود محمد سعود العدواني 68.59 ٭
دانه عبداهلل مطلق رجا العنزى 82.38 ٭
دالل حمدان محمد حمدان املطيري 77.8 ٭
دالل على جديان ثعيان البغيلى 74.68 ٭
دمية غازى صفوق محمد املطيرى 64.86 ٭
روان حنس عبيد شديد املطيري 80.76 ٭
رمي احلميدي محمد حمود الديحاني 75.93 ٭
رمي ثويني مطلق سهو اخلالدي 82.99 ٭
رمي خالد غازي حسني املطيري 84.29 ٭
رمي سعد هجاج اذعار املطيرى 71.25 ٭
رمي لفى سعود ساير املطيرى 81.15 ٭
رمي محمد حمود دمخ املطيرى 82.2 ٭
ساره حسني ناصر مطلق املطيري 73.92 ٭
ساره عسم رباح كميخ املطيري 65.81 ٭
ساره مرزوق مزيد قنيفذ املطيري 85.1 ٭
شاهه محمد قطيم عيد املطيري 83.69 ٭
شهد بطاح مطلق بطاح املطيري 70.87 ٭
شهد فهد رجا مسند املطيرى 82.07 ٭
شوق ناصر جزا مناحى العتيبى 76.34 ٭
شيمه سندان عوض راشد املطيري 92.96 ٭
صيته خضير مرزوق مشعان املطيرى 83.34 ٭
عائشه سعد محمد فالح املطيرى 85.54 ٭
عايده سعد طلق عواض الشالحي 80.74 ٭
عذارى حمدان سوعان عبيد العنزى 72.84 ٭
عهد دهام محماس محسن املطيرى 75.62 ٭
عهد شجاع نداء برغش الديحاني 70.96 ٭
فاطمه جاسم هالل نايف الشمري 88.42 ٭
فاطمه خلف فالح زايد العتيبى 73.74 ٭
فاطمه سعود مطلق عيد الديحانى 92.39 ٭
فى سالم مطلق نهار العدوانى 71.32 ٭
مثايل عبد الهادى على عبد الهادى العجمى 70.13 ٭
مراحب محمد على مطر املطيرى 79.51 ٭
مرام فيحان على عتيق الديحاني 80.09 ٭
مرام نداء ناصر هالل املطيري 80.48 ٭
مرمي خضر طعمه صالح اخلالدي 76.92 ٭

مرمي علي غازي مرزوق 85.44 ٭
مرمي غنيم فهد غنيم املطيرى 78.76 ٭
مشاعل جمال محمد غنام العتيبي 87.54 ٭
مشاعل فالح بطيحان عوض املطيري 80.79 ٭
معالى خلف غازى مغيران املطيرى 89.18 ٭
مالك سالم خالد سعران املطيرى 71.12 ٭
منال خالد سلطان خويلد املطيرى 65.3 ٭
منتهى سعود علي عجالن العنزي 81.95 ٭
منيره زيد جعيالن محسن املطيرى 72.23 ٭
مها عواد مزيد قنيفذ املطيري 78.19 ٭
مها فهد سعود مرضى املطيرى 85.01 ٭
موضي حمود محمد حمود سنان العدواني 73.28 ٭
مي ضحوي موهج حامد الشالحى 68.62 ٭
مي ناصر مضحى صالل العنزى 81.03 ٭
نور صياح عماش محمد جربان الديحاني 81.83 ٭
نور فالح محمد سعد العدواني 68.09 ٭
نور مطلق راشد محمد الغريبه 78.09 ٭
نوره عبداهلل دغش بويتل املطيرى 79.13 ٭
نوره عبداهلل سالم عرهان العجمي 73.53 ٭
نوره منصور فهد منصور املطيري 79.24 ٭
هاجر سهو مطلق سهو اخلالدى 94.28 ٭
هدى رشيد مرزوق رويشد الديحانى 75.59 ٭
هنادي محماس عبداهلل غالي 77.22 ٭
هنوف سعود سعد سعود العجمى 84.26 ٭
هنوف سلطان سعود عالى املطرقه املطيري 74.29 ٭
هيا عضيب شليويح العتيبى 78.66 ٭
هيا فالح محمد صياح املطيري 89.51 ٭

سلمان الفارسي الثانوية للبنين 
احمد جابر احمد جعفر سناسيري 64.02 ٭
احمد عبداحلميد خليل احمد 69.09 ٭
احمد فالح بشير محمد سعد 70.98 ٭
بدر عبداجلليل ابراهيم عيسى املسرى 80.58 ٭
بدر منصور متعب نايف جاسم خليف الشمري 61.87 ٭
ثامر عبداهلل سعد ثامر مكمخ املطيرى 71.9 ٭
حمد جاسم محمد حسن ابل 66.95 ٭
حمد عبداهلل مانع حمد مبارك العجمي 70.48 ٭
حمد علي صالح حسني العنزي 65.92 ٭
حمود جابر عبدالرحمن جابر حميدي 64.66 ٭
حمود خالد محمد عبدالرزاق محمد اخلاطر 82.55 ٭
خالد اسماعيل خليل عبد الفتاح اسماعيل 79.35 ٭
خالد عبيد فالح دخيل اهلل العدواني 61.91 ٭
خالد مساعد خالد فهد املطيرات 78.7 ٭
خالد ناصر جاسم ناصر السيوحى 72.34 ٭
راشد عبداللطيف خليفة أحمد املال الرباح 86.66 ٭
سالم محمد عوض سليمان الرشيدي 65.62 ٭
سعد دبيس حسن حسني الدسم 62.85 ٭
سعد راشد عبداهلل راشد القحطاني 69.62 ٭
سعد فالح هادي سفاح الرشيدي 69.42 ٭
سعود فراج حمود مطلق ابو شيبه 76.22 ٭
سلطان جابر فاضل محمد جابر 69.37 ٭
سلطان معدي اصليبي شليويح العتيبي 67.31 ٭
سلمان حسني نايف جاسر املطيرى 62.81 ٭
شايع جاسر نايف جاسر املطيري 69.09 ٭
شمالن مناور جدعان موسى عباس 77.57 ٭
صالح جمال ناصر مرزوق عبداهلل الشطي 82.71 ٭
صقر غازي سعيد عواد محمد الرشيدي 63.73 ٭
ضاري عبداهلل باني حبيب رومي السعيدي 64.81 ٭
ضاري عبداهلل عيد فهيد املطيري 73.83 ٭
طالل حربي مخلف دغمي املويزري 76.69 ٭
عادل اسماعيل داخل سلمان 64.79 ٭
عبدالرحمن سهيل عبد رومي اخلالدي 75.06 ٭
عبدالعزيز حمود سعود طويح املطيري 65.33 ٭
عبدالعزيز رحيم عبداللطيف دخيل العبداللطيف 66.75 ٭
عبداهلل بدر خالد بدر املطيري 71.09 ٭
عبداهلل جعفر عايد سوعان العنزي 63.91 ٭
عبداهلل سعد هالل جبارة العنزي 68.39 ٭
عبداهلل علي شايع منزل املطيري 61.74 ٭
عبداهلل علي يوسف علي املخيزمي 67.96 ٭
عبداهلل فهد عبداهلل زيد الدوخي 68.08 ٭
عبداهلل يوسف عبدالرحيم محمد الكندري 72.14 ٭
عثمان سعد عبداهلل عواد السعيد 67.57 ٭
علي عدنان علي احمد القبندي 72.06 ٭
علي عوده منصور صافي الشمري 88.23 ٭
عناد احمد عناد حطاب براك الهيفي 70.8 ٭
عوض عويد عوض عويد راشد الرشيدي 84.9 ٭
فاضل حماد حمد رويشد العازمي 71.43 ٭
فهد بدر ناصر سالم الرشيدي 64.31 ٭
فهد صالح عبدالكرمي سليمان العنزي 62.05 ٭
فهد عبدالرحيم علي عبدالرحيم حسن 66.22 ٭
فهد علي حسني علي سوارج 68.64 ٭
فهد فالح مصلط فهران العدواني 71.34 ٭
فهد ليلي محمد ليلي املطيري 80.58 ٭
فهد وليد يوسف احمد املكيمي 76.76 ٭
فواز نزال ابن زيد ابن خلف اجلبلي املطيري 69.01 ٭
فيصل محمد عبداهلل يوسف عبداهلل 81.21 ٭
فيصل وليد خالد شارع اللهو 74.39 ٭
مبارك ناجي سلمان شاهر كريدى 77.3 ٭
محمد سالم دوشي شبرم مثقال العراده 63.3 ٭
محمد سعد محمد جاسر عبداحملسن حمود الشمرى 66.89 ٭
محمد صالح عبداهلل مبارك صالح العتيبي 77.96 ٭
محمد عارف حسني عبداهلل يوسف 64.56 ٭
محمد عبدالكرمي محمد عبدالكرمي السيف 87.62 ٭
محمد عبداهلل مبارك حميد العجمي 73.61 ٭
محمد عبدالناصر يوسف عبداللطيف العبداهلل 70.73 ٭
محمد فاضل عباس سبهان اسماعيل 72.21 ٭
محمد ماجد حميد بهلول وادي 82.14 ٭
محمد ناصر محمد ناصر عبداهلل الهوميل 65.03 ٭
محمد نايف محروت الهذال 83.48 ٭
محمد هزاع مرزوق رويشد الديحاني 74 ٭
محمد وليد مجبل صعفك املطيري 83.53 ٭
مساعد صالح محمد ابراهيم الشريج 71.02 ٭
مشاري خلف عبداهلل ضيف اهلل ابو رمية املطيرى 81.5 ٭
مشاري سلطان نايف جاسر املطيري 71.61 ٭
ناصر سيد صالح احمد زكي 61.27 ٭
ناصر مبارك سعد فالح خضير 74.86 ٭

شجاع بن األسلم الثانوية للبنين 
إبراهيم عبد اهلل ابراهيم دخيل املسيعيد 66.55 ٭
احمد إبراهيم علي أحمد الزيد 81.38 ٭
احمد جاسم عايض مرزوق احلربي 65.52 ٭
احمد حسن سالم حسن علي 73.1 ٭
بدر راشد محمد عبد الهادي الشالحي 69.61 ٭
ثامر أحمد عبداهلل فالح املطيري 70.69 ٭
ثامر ناصر محمد عيد املطيري 62.66 ٭
حسن أنور حسن محمد علي احمد االنصاري 74.82 ٭
حسني عدنان إبراهيم طاهر أبو صلحه 74.62 ٭
حمد خالد علي نافل العازمي 81.55 ٭
حمد مبارك عبد اهلل عقاب اخلشاب 68.46 ٭
حمد محمد راشد عبداهلل سويد العجمي 75.32 ٭
خالد أحمد فرحان نافع العنزي 61.57 ٭
خالد راشد عبد اللطيف فهد راشد الرباح 78.86 ٭
خالد غازي مرزوق مبارك املطيري 75.4 ٭
خالد محمد جريس رباح املطيري 67 ٭
دخيل بدر دخيل علي حسني أظبيه 67.39 ٭
سالم أحمد فراج تركي الغنيمي 70.1 ٭
سالم عبد اهلل سالم عرهان العجمى 69.87 ٭
سعود حسن سالم حسن علي 90.44 ٭
سعود شاهني سعود عبدالعزيز الشاهني 62.97 ٭
سعود عبد العزيز راشد تركي املجاوب 66.82 ٭
سلطان نايف مناور عماش العتيبي 70 ٭
سلمان عبداهلل سلمان محمد الهبيدة 73.31 ٭
سليمان ابراهيم خضر علي الفارس 67.86 ٭
سليمان خالد عبد الرحمن احمد سليمان الفيلكاوى 75.59 ٭
سليمان عبدالرزاق فيحان ابجاد العتيبي 68.42 ٭
ضاري عبد اهلل محمد مصلح العتيبي 70.83 ٭
طالل فؤاد يعقوب خميس الغريب 81.25 ٭
عباس محسن ناصر مراد البلوشي 66.58 ٭
عبد الرحمن احمد غلوم عبداهلل غلوم 68.02 ٭
عبد الرحمن تركي فالح علي الرشيدى 65.58 ٭
عبد الرحمن سعد محمد حسن املطيري 72.29 ٭
عبد الرحمن وليد احمد مضف خلفان 68.19 ٭
عبد العزيز جابر فرج متعب املهنا 69.64 ٭
عبد العزيز فهد محمد فهيد الديحانى 80.28 ٭
عبد العزيز ناصر عيد جابر سهيل 71.81 ٭
عبد اهلل احمد عبداهلل محمد النجدي 72.22 ٭
عبد اهلل راكان صالح راشد املطيري 83.6 ٭
عبد اهلل سيف عبد اهلل مدهاس العازمي 78.86 ٭

عبد اهلل فالح جاسم عبد اهلل العدواني 73.21 ٭
عبد اهلل محسن رجب حسن الصراف 68.78 ٭
عبد اهلل محمد هجاج عيد العازمي 64.82 ٭
عبد اهلل وليد احمد مضف خلفان 73.14 ٭
عبد اهلل يعقوب عبد اهلل عبد السيد عبد اهلل 73.64 ٭
عبد الهادي ناصر عبدالهادي فهد العجمي 61.72 ٭
علي بدر داود طاهر الشمري 67.52 ٭
علي حسني علي عبداهلل القطان 63.15 ٭
علي ماجد علي سيف املطيري 69.3 ٭
عيسى ابراهيم محمد عيسى احلمدان 66.55 ٭
فهد جمال حجاب شالش العنزي 71.47 ٭
فهد سعيد ابراهيم عواد الرشيدي 67.9 ٭
فهد مبارك مسند عايد املطيري 66.47 ٭
فواز عبد اهلل سامي عبد الكرمي السنكيس 68.52 ٭
فيصل عطااهلل أذعار عطااهلل املطيري 70 ٭
محمد أحمد علي محمد الفارسي 85.01 ٭
محمد أحمد عيد حمود العازمي 72.63 ٭
محمد جاسم محمد سليمان الباز 66.78 ٭
محمد عبد الرحمن محمد عبد العزيز الهاجري 74.93 ٭
محمد عبد اهلل محمد هاجد نهار الرشيدي 70.59 ٭
محمد علي سعيد حمدان العدوانى 64.47 ٭
مشاري حمود مفلح مسعر الشمري 65.03 ٭
مشاري عبد اهلل حجي الفرحان 68.87 ٭
مشعل خالد سعد زارع احلربي 83.79 ٭
مشعل عبد اهلل عبد العزيز يوسف املشعل 68.39 ٭
ناصر الفى مجرى مسحل الشعالنى 65.82 ٭
ناصر نايف زامل علي العنزي 63.93 ٭
نواف فهد عبد اهلل محمد الشويع 80.16 ٭
وليد هزاع هايف مسعد املطيري 66.96 ٭
يوسف أنور يوسف يعقوب البراهيم 75.78 ٭
يوسف خالد عثمان فريج الفريج 71.54 ٭
يوسف خالد يوسف حسني بوربيع 82.76 ٭
يوسف سمير بدر سالم املطيري 77.97 ٭
يوسف عادل عبد اللطيف احمد املقيط 66.61 ٭
يوسف ماجد عواد عوده العنزي 71.22 ٭
علي خالد محمود عبدالكرمي عبدالرسول 63.54 ٭

عبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية للبنين 
ابراهيم حسن محمد حسن احلبابي 75.28 ٭
ابراهيم رجا حجيالن شباب املطيري 61.63 ٭
احمد محمد احمد عبداهلل السند 83.73 ٭
احمد مشاري سلطان عايض العتيبي 70.25 ٭
احمد وحيد عبدالرضا غريب محمود 63.17 ٭
احمد وليد علي سعود البطاح 65.59 ٭
بدر عيد عايض الفي العتيبي 77.65 ٭
ثامر هاجد هذال جهز العضياني العتيبي 79.49 ٭
جابر سيار فرحان نهار العنزي 66.57 ٭
حمد صالح نور متيم املطيري 67.79 ٭
حمد عواض حراب سماح املطيري 76.26 ٭
خالد زيد محمد زيد العارضي 72.51 ٭
خالد عبيداهلل رابح ماطر الرشيدي 68.44 ٭
خالد عدنان عطيه محمد الشويحان 78.32 ٭
خالد عوض سعد زارع احلربي 80.54 ٭
خالد فواز محمد ناصر مثيب املطيرات 73.98 ٭
دعيج عيد مسلم عيد دعيج 66.35 ٭
راشد مانع راشد مانع املطيري 77.28 ٭
رزقان سليمان ماوي صالح املطيري 60.34 ٭
زيد غصاب سعد شديد املطيري 64.93 ٭
سعد ناصر حيالن خليف املطيري 65.32 ٭
سعود هاجد هذال جهز العضياني العتيبي 81.17 ٭
سلطان سيف عبداهلل عسكر اجلامع الرشيدي 69.1 ٭
سلطان شريده صلبي ضيدان املطيري 67.86 ٭
سلطان مطلق محمد غنيم الشهري 67.77 ٭
صقر عبدالعزيز صقر صنيدح الديحاني 75.65 ٭
ضاري مناحي محسن مناحي املطيري 70.29 ٭
ضاري هادي ضيدان عامر املطيرات 72.63 ٭
طالل عبداهلل منشد ذعذاع 65.78 ٭
طالل نشمي ناجي متعب الرشيدي 79.61 ٭
طالل يحيى كاظم تومان الشمري 69.26 ٭
عباس حسني حسن محمد باقر 72.25 ٭
عبداجلليل محمد سالم لعبوب الرشيدي 73.16 ٭
عبدالرحمن علي فريج علي الفريج 87.09 ٭
عبدالرحمن فهد عايد ناصر املطيري 66.03 ٭
عبدالرحمن ناصر مطلق احليالن املطيري 75.07 ٭
عبدالعزيز جمال محمود مصطفي احمد 66.65 ٭
عبدالعزيز حمود مرزوق غازي املطيري 72.4 ٭
عبدالعزيز ضاحي محسن دهيمان الظفيري 80.53 ٭
عبدالعزيز عوض راشد عواد الهطالني 64.91 ٭
عبدالعزيز ماجد خليف مبارك املطيري 72.84 ٭
عبدالعزيز نياف جزاع رويعي الديحاني 79.76 ٭
عبدالعزيز يوسف يعقوب يوسف بو شهري 67.53 ٭
عبداللطيف دبيسان جوده صالح 69.12 ٭
عبداللطيف سيار ساير حمد الرشيدي 71.32 ٭
عبداهلل احمد عويد ريحان املطيري 63.21 ٭
عبداهلل ثاني فالح عبيد عبداهلل الصواغ 71.19 ٭
عبداهلل جمعان عبداهلل املطيري 69.67 ٭
عبداهلل حمد علي جابر املطيري 64.85 ٭
عبداهلل خالد حمود زيد العدواني 71.14 ٭
عبداهلل عوض مرزوق محمد الرشيدي 66.87 ٭
عبداهلل فهد كاظم موسى 67.38 ٭
عبداهلل محمد مشعل بنيان العدواني 65.5 ٭
عبداهلل محمد مناحي مبارك العلي 69.79 ٭
عبداهلل مصلح فالح دخيل اهلل الرشيدي 69.15 ٭
عبداهلل معطش شبيب معطش الرشيدي 70.27 ٭
عذبي حباب غالب زايد الديحاني 60.86 ٭
عمر عبدالرحمن طالب علي شهابي 89.63 ٭
غزوان عايد سعد هبر الفضلي 77.28 ٭
غنام مبارك نايف محمد 75.19 ٭
فهد جهز محمد عبدالهادي العدواني 73.24 ٭
فهد خليف عوض هزاع العنزي 66.5 ٭
فهد سعد جعالن راشد الزعبي 69.54 ٭
فهد عايد حمود راشد الرشيدي 78.53 ٭
فهد عيد مصلح عايد عمار الرشيدي 78.28 ٭
فهد غثوان راشد فهد املطيري 70.82 ٭
فهد مطلق سليم غازي الظفيري 80.11 ٭
فهد معطش شبيب معطش الرشيدي 69.28 ٭
فهد نايف قضيان عويهان العازمي 72.12 ٭
فهد واصل مرزوق واصل املطيري 84.13 ٭
فوزي حروش مسفر نشاط العتيبي 75.66 ٭
فيصل خالد محمد غنيم الشهري 84.94 ٭
فيصل عالي حمود سالم املطيري 84.92 ٭
فيصل عبداهلل قطيم حامد الشالحي 72.59 ٭
فيصل غازي مرزوق غازي املطيري 69.81 ٭
فيصل مبارك نايف محمد 66.92 ٭
ماجد فالح مطر بطي املطيري 74.12 ٭
مبارك جمعان مطلق جمعان بو سمري 67.71 ٭
مبارك عبيد حمدي محمد املطيري 86.84 ٭
متعب صالح قحطان فهيد العنزي 61.71 ٭
محمد خالد فهد سعد البيدان 86.79 ٭
محمد رجا بركه محمد الديحاني 63.67 ٭
محمد سعود عبداهلل كثيب املطيري 65.99 ٭
محمد صنيدح عايض صنيدح الرشيدي 71.84 ٭
محمد عزيز فيصل الرميض 65.46 ٭
محمد غنيم محمد دعيج الركيبي 83.61 ٭
محمد فارس جربوع فرج 65.15 ٭
محمد ناصر سعد سودان الرشيدي 70.89 ٭
محمد نايف محمد ناصر املطيرات 66.38 ٭
مساعد مبارك عبداحملسن هاجد الرشيدي 75.35 ٭
مسفر فهاد عايض صالح العجمي 66.41 ٭
مشاري احلميدي مطرف محمد املطيري 76.89 ٭
مشاري عوض سعد عوض املطيري 68.76 ٭
مشاري هادي ضيدان عامر املطيرات 71.54 ٭
مشعل مجعد سالم طامي املطيري 66.07 ٭
مشعل مسعد سعد سودان الرشيدي 66.28 ٭
مطلق رجا عامر مطلق الديحاني 74.27 ٭
منيف نفاع سعود مشعان عمر الرشيدي 60.52 ٭
ناصر الهيلم فهد غازي املطيري 69.45 ٭
ناصر صباح سراي هليل الشمري 81.51 ٭
ناصر عبدالوهاب عبدالكرمي يوسف العيدان 60.4 ٭
نايف حميدي عبداللطيف دمخ الديحاني 70.96 ٭
نواف فيصل يوسف محمد العمر 80.66 ٭
نواف يوسف سلطان فيروز محمد 74.47 ٭
وليد خالد مجبل صعفك املطيري 68.24 ٭

لبيد بن الربيعة الثانوية للبنين 
ابراهيم علي مبارك عامر العازمي 61.45 ٭
احمد سامي احمد مطلق السهو 69.34 ٭
احمد معيض عوض معيض الرشيدي 70.29 ٭

بدر جمال سالم جاسم اخلضاري 66.18 ٭
براك محمد براك سالم الهيفي 75.26 ٭
جابر عدنان ابراهيم عبدالوهاب البناي 67.35 ٭
جاسم صالح عبداهلل فهد املنير 64.02 ٭
حبيب صالح حبيب صالح اخلياط 65.28 ٭
حسني ناصر اسماعيل صفر جعفر 73.19 ٭
حمد عادل يوسف احمد السلطان 74.67 ٭
حمد مشعل محمد عويد العنزي 65.94 ٭
خالد سلمان صغير ناصر العازمي 68.31 ٭
خالد عبداهلل خالد عايض املطيري 69.71 ٭
سعد نافل طليحان ماثل املطيرى 66.83 ٭
سعود خالد سعود غامن جمران 75.67 ٭
سعود فايد سالم غنام النومسي 71.52 ٭
سعود فهيد هادي فهيد حزام املطيري 70.11 ٭
سليمان مشعل مسعد فالح شالحي 69.39 ٭
سند عيسى خلف شريان اللوغاني 71.38 ٭
صقر اسامه عبداهلل جعفر محمد الصحاف 60.37 ٭
صالح محمد هندي سمير الشمري 62.33 ٭
ضاري راضي شداد راضي العازمي 63.07 ٭
ضاري عبداهلل عباس محمد عبداهلل 70.43 ٭
عبدالرحمن سامي احمد مطلق السهو 66.11 ٭
عبدالرحمن عامر محمد هذيلي العجمي 73.55 ٭
عبدالرحمن علي العبدي ماضي املطيري 74.01 ٭
عبدالعزيز حامد معتق حمود الرشيدي 74.39 ٭
عبدالعزيز طارق عبدالكرمي عبدالعزيز الشيحه 72.05 ٭
عبدالعزيز عبداهلل ياسني منوخ املطيري 75.76 ٭
عبدالعزيز فهد عبدالرحمن ابراهيم العبدالهادي 75.34 ٭
عبدالكرمي عوض عبداهلل يوسف عبداهلل 80.5 ٭
عبداهلل حمد عبداهلل صالح العنزي 69.68 ٭
عبداهلل عبدالوهاب يوسف عبداهلل الصالح 66.13 ٭
عبداهلل فايز بندر املطيري 71.12 ٭
عبداهلل فايز الفي كميخ جزا املطيري 64.32 ٭
عبداهلل محمد خليفة عبداهلل الدرباس 65.47 ٭
عبداهلل مشعل مسلط ربيج العتيبي 64.58 ٭
علي طالب علي عبداهلل املري 73.93 ٭
فهد خيراهلل قنيطر اللحيدي العنزي 68.51 ٭
فهد سعد درج سعد العازمي 61.74 ٭
فهد عبدالرحمن جاراهلل سليمان احلبيب 75.66 ٭
فهد معتق راشد رشيد الرشيدي 68.38 ٭
فواز فهد عبدالرحمن عبدالوهاب اليوسف 60.2 ٭
فيصل سليمان شافي محمد الصانع 85.7 ٭
فيصل علي مبارك سلطان سعيد 71.64 ٭
فيصل فالح عايش عوض املطيري 63.15 ٭
محمد سحمي منيف فيحان املطيري 70.09 ٭
محمد مبارك عوض مبارك الهبيده 62.22 ٭
مشاري عوض ثامر مرزوق امللفي 64.18 ٭
مشعل احمد اسماعيل درويش إسحاق 68.11 ٭
مشعل محمد غازي فالح االزمع 65.23 ٭
ناصر بدر عبدالرحمن الشريف 67.9 ٭
ناصر دخيل فارس دخيل الرشيدي 69.17 ٭
نهار فهد نهار حمدان العدواني 69.29 ٭
نواف جمال صالح محمد البطحاني 68.21 ٭
يوسف بدر عوض مبارك الهبيدة 69.23 ٭

مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات 
اميان سليم امني عبداملوسى 86.62 ٭
عاليه عواض عبداهلل عواض املطيري 65.61 ٭
فاطمه مبارك فالح مبارك املطيري 66.74 ٭

مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنين 
راشد حسني محمد عطااهلل املطيري 77.16 ٭
سعود جوده هالل كوزان 71.86 ٭
شبيب سعود سعد سعود الرشيدي 71.42 ٭
طارق محمد شاجي عماش العنزي 73.1 ٭
عبدالرحمن الفي مفرح دغيمان الرشيدي 73.43 ٭
عبداحملسن محمد مسفر جابر احليان 73.31 ٭

مرشد سعد البذال الثانوية للبنين 
أبراهيم ثامر أبراهيم عواد رويشد الرشيدي 65.51 ٭
أحمد حمود فراج حمود العازمى 64.35 ٭
أحمد شمس مراد شمس الدين مراد 79.5 ٭
أحمد مبارك عايض اجلسار 69.05 ٭
أحمد مرضي حسني مرضي الشريكه 70 ٭
أحمد مطلق حوفان دخنان الرشيدي 87.15 ٭
باسل نواف فراج حمود اسميران 72.63 ٭
بدر خالد مخلف دابان الديحاني 68.7 ٭
بدر ناصر محمد حمود زامل الفجى 72.4 ٭
براك مبارك براك سالم الهيفي 76.28 ٭
جابر ابركه حمد حمدان البغيلي 70.57 ٭
حسني ياسني حسني سطم سعد العنزي 65.41 ٭
حمد حمود محمد فهيد الرشيدي 73.94 ٭
حمد عبداهلل حمود زامل الفجى 80.75 ٭
حمود فيصل عبد العزيز فريح الكوح 63 ٭
حمود محمد حمود سعد الرشيدى 65.13 ٭
خالد حامد سند سعد دبي الرشيدي 70.03 ٭
خالد رفاعي محمد مصلح الرشيدي 69.25 ٭
خالد سعد ضيف اهلل عيد املطيري 63.43 ٭
خالد صالح عدس صالح النمران 68.26 ٭
خالد فهد طلق مبارك الرشيدي 68.72 ٭
خالد محمد ثويني عراده العراده 70.21 ٭
خليفة رشيد صباخ خلف العنزي 61.29 ٭
زيد طالل زيد متعب البصمان 74.53 ٭
سالم ناصر سالم فالح الشالحى 68.07 ٭
سعد سعود حسن مرضي الرشيدي 76.71 ٭
سعد عبداهلل هالل بادى الصواغ 69.72 ٭
سعد فالح سارى مناور الرشيدى 70.81 ٭
سعد فهيد سعد مسعد املطيري 73.17 ٭
سعد محمد سعد صنيدح سالم 70.21 ٭
شرهان عماد شرهان عبدالوهاب الشرهان 76.92 ٭
ضارى سعد ضحوي دخنان الرشيدي 74.47 ٭
طالل حامد غزاي محمد شوق الرشيدى 68.91 ٭
طالل عوض مطلق غنام املطيري 66.62 ٭
طالل مشعل حسني علي جديع ابا الصافي 69.35 ٭
طالل نواف جديع رشيد جديع الوشيتان 64.33 ٭
عبدالرحمن راشد علي راشد املري 74.53 ٭
عبدالرحمن سعد فجري وراد مرزوق 63.56 ٭
عبدالعزيز محمد عبدالكرمي محمد املطيري 59.5 ٭
عبدالعزيز محمد عبداهلل محمد الديحانى 69.08 ٭
عبداهلل صالح يحيى صالح الرشيدي 71.35 ٭
عبداهلل عبيد مثال هذال الرشيدى 75.67 ٭
عبداهلل عماد شرهان عبدالوهاب الشرهان 79.89 ٭
عبداهلل فيصل عبداهلل زيد الغضوري 63.63 ٭
عبداهلل محمد صالح على الرشيدي 68.23 ٭
عبداهلل مشوح فهد مشوح الرشيدي 82.92 ٭
علي احمد علي صقر مسلم 66.83 ٭
عمر عجمي سعود محمد املعصب 88.45 ٭
غازى عبداللة دهام عبداللة الشمرى 67.57 ٭
غامن راشد غامن راشد الرشود 64.81 ٭
فالح حمود حسني الشريكة الرشيدي 71.93 ٭
فهد حمود محمد فهيد الرشيدي 70.57 ٭
فهد خالد مسلم على الرقاص 68.55 ٭
فهد سعود رميح مهدي العازمي 66.36 ٭
فهد صقر فهد الزعيبي الرشيدى 75.27 ٭
فهد محمد طرقي شعيب العنزي 66.12 ٭
فواز حمد زيد علي املنير 60.25 ٭
فيصل رزقان فريح راشد الرشيدى 76.06 ٭
فيصل عشق علي سيف املطيري 73.69 ٭
فيصل فهد عايض فالح املسيلم 70.39 ٭
فيصل مبارك عبداهلل مناور الرشيدي 80.36 ٭
فيصل نايف جديع رشيد جديع الوشيتان 74.89 ٭
فيصل هادي باني منشان النمشان 64.96 ٭
مبارك خالد مبارك خالد الدويلة 67.27 ٭
محمد حامد محمد املطيري 68.65 ٭
محمد رشيد محمد رشيد عقيل 73.42 ٭
محمد سالم محمد عوض الرشيدي 62.19 ٭
محمد عبدالهادي راشد براك الشالحي 72.85 ٭
محمد ناصر حمدان محمد الرشيدي 69.14 ٭
محمد ناصر مساعد ناصر الهرشاني 69.81 ٭
مرضي مطلق مرضي صايد الراجحي 79.49 ٭
مشاري احمد مرشد نابي الدويله 65.85 ٭
مشاري مرزوق سعود عالي املطرقه 69.22 ٭
مشعل علي خالد منشان النمشان 72.45 ٭
ناصر جمال على سليمان محمد 61.43 ٭
ناصر سند سعد سند السيحان 74.15 ٭
نايف خلف حواس كميخ الديحانى 80.57 ٭
نايف عطا اهلل ضيف اهلل محمد الرشيدي 66.69 ٭
نواف صالح مطلق صالح منران 67.45 ٭
يوسف على ضحوى دخنان الرشيدى 74.31 ٭
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علي مهدي حسني فيصل 83.68 ٭
عمرو صالح الدين شافعي أحمد 71.4 ٭
عوض نايف سويدان فرج العتيببي 79.79 ٭
غازي جابر راشد عبيد 68.31 ٭
غسان علي عبد العزيز علي إبراهيم 68.88 ٭
فهد بخيت شبيب الرشيدي 66.76 ٭
فهد محمد عبيداهلل ثارى الرشيدي 67.42 ٭
فهد وليد خالد فهد اخلرجي 70.62 ٭
فواز علي دويله دويله 77.9 ٭
فواز فهد ماطر ماجد 66.17 ٭
فيصل خالد ناصر حازم منصور العتيبي 68.47 ٭
فيصل فهد مطلق هزاع احلمد 76 ٭
مبارك شبيب عماش الرشيدي 73.49 ٭
مبارك عوض فندي براك الرشيدي 69.71 ٭
مبارك مرضي حسني الشريكة 79.65 ٭
محمد جاسم حسني علي العباد 68.53 ٭
محمد حمدان صقر سديران 72.35 ٭
محمد عادل شوكت عثمان 69.9 ٭
محمد عواد محمد ثامر 73.92 ٭
محمد غني محمد حسني العنزي 74.35 ٭
محمد كمال محمد عبد اللطيف 78.84 ٭
محمد ياسني جمعه علي الفودري 71.72 ٭
محمود أحمد محمد عبد اهلل 66.65 ٭
محمود عدنان فتحي حسن السوقي 78.89 ٭
مرضي سند حسن مرضي شريكه 73.63 ٭
مساعد محمد لفته حسني 78.29 ٭
مشاري خالد مشرف املطيري 80.73 ٭
مشاري صالح إبراهيم العمران 79.52 ٭
مشاري فالح ناصر الرشيدي 82.72 ٭
مشعل سعد فهد الوسمي املطيري 76.58 ٭
مصطفى سامي مصطفى حسن 67.98 ٭
مطلق علي مطلق سعد دغيم الرشيدي 82.96 ٭
منصور محمد عدس النمران 77.74 ٭
مهني فالح مهني الرشيدي 80.3 ٭
موسى حمدان صقر سديران 71.9 ٭
ناصر طعمه جابر سليمان 84.05 ٭
ناصر عوده ناصر مهلهل 70.14 ٭
نزال مطلق نزال ابا القلوب 66.86 ٭
منير عبد اهلل جاسم محمد املسباح 69.33 ٭
نواف أحمد إبراهيم حسني إبراهيم البحراني 70.07 ٭
نواف سعود مهاوش الدويش 64.19 ٭
نواف عيد جمعان مسلم الرشيدي 74.52 ٭
نواف محمد صالح شعبان العربيد 79.57 ٭
نواف ناصر عبد اهلل حجي 86.91 ٭
وليد ناصر مهنا نصار السهلي 76.73 ٭
ياسر محمد حسن العنزي 70.93 ٭

منطقة األحمدي التعليمية 
االحمدي الثانوية للبنين 

حمد مطلق جلوي عوض جلوي 65.54 ٭
عبد اهلل خالد أحمد املخموش 69.72 ٭
عبد اهلل مبارك عبد اهلل محمد شايع 69.26 ٭
علي منصور علي محمد العجمي 79.13 ٭
فالح عبيد فالح عايض العجمي 75.04 ٭
فهد مضحي عايض مصلح العتيبي 78.78 ٭
محمد بسام عبداهلل علي عبداهلل 76.46 ٭
محمد فهيد ناصر رثوان العجمي 77.71 ٭
مشاري عوض جار اهلل محمد العجمي 77.11 ٭
ناصر علي محمد منصور العجمي 77.21 ٭

أحمد محمد عبد الونيس قنديل 68.85 ٭
أحمد محمد مراد الشطي 72.14 ٭
أحمد ناصر علي العنزي 79.3 ٭
أرشيد عبد اهلل إرشيد القفيدي الرشيدي 67.54 ٭
أرشيد عبد اهلل ذياب القفيدي 66.32 ٭
إبراهيم عبد الرزاق إبراهيم الرقم 77.84 ٭
بدر منصور أحمد الشمالي 70 ٭
ثامر ساطي عبدالرحمن املطيري 71 ٭
جابر عبد اخلالق حسني الفرج 79.5 ٭
جراح مبارك مداد ردعان شويخ الرشيدي 69.32 ٭
جراح نافل عوض املطيري 69.12 ٭
جميل عبداهلل السبع جبر 73.45 ٭
حامد عبداهلل سعيد عبداهلل حبشي 75.72 ٭
حسني عبد اهلل حسني الرشيدي 70.32 ٭
حسني علي خليف شريده زاده 70.49 ٭
حسني علي زويد العدواني 78.35 ٭
حمود عدنان حمود املساعيد 68.22 ٭
خالد سليمان عبيد علي 70.75 ٭
خالد ظاهر سعد العازمي 71.25 ٭
خالد علي مصلح الرشيدي 68.13 ٭
خالد عيسى ياسني عيسى الصفران 78.36 ٭
خالد فاضل غليفص مقطوف 81.17 ٭
خالد كامل بطلي احلمد 70.01 ٭
خالد مطر عبيد عجيل 69.85 ٭
خالد نوري عبد اهلل محمد 70.14 ٭
رامي سامي مصطفي فيات 66.87 ٭
رامي محمود محمد سعيد 74.33 ٭
سعد عوض مهدي سعد الرشيدي 72.79 ٭
سعد فرحان سعد سهو 74.55 ٭
سعد محمد عبداهلل علي 76.65 ٭
سعود بدر سعود اجلري 73.15 ٭
سعود حمود حميدى ناصر العدواني 70.33 ٭
سعود مبارك محمد العدواني 75.67 ٭
سعيد مضحي جهجاء بصمان الرشيدي 71.33 ٭
سلطان نايف عبد الرحمن زيد الشمري 75.43 ٭
شايع عبد اهلل عبد الهادي عبد املجيد 72.42 ٭
شبلي حناوى غامن 81.79 ٭
صالح راجي صالح الديحاني 72.64 ٭
صالح سعد صالح العازمي 72.1 ٭
صنت فهد صنت دابان منزل الديحاني 72.98 ٭
عادل أحمد حريز علي مهاوش 62.92 ٭
عبد الرحمن رمضان ابراهيم خليل 70.16 ٭
عبد الرحمن مفلح فالح اديبس الرشيدي 78.11 ٭
عبد الرزاق سلمان عبد الرزاق طالل السويد 62.95 ٭
عبد العزيز حسني وقود مصبح خلف 65.9 ٭
عبد العزيز حميد مفرح الرشيدي 80.1 ٭
عبد العزيز صباح عواد غازي 66.09 ٭
عبد العزيز عيد ساحب الشمري 77.13 ٭
عبد اهلل صالح مصلح الرشيدي 71.15 ٭
عبد اهلل صباح فرج املطيري 65.9 ٭
عبد اهلل عبد احلميد سليمان الشمري 74.46 ٭
عبد اهلل فهد عبدالرحمن صالح الريش 73.31 ٭
عبد اهلل محمد عواد سبع الشمري 74.64 ٭
عبد اهلل ناصر جعيالن الرشيدي 86.31 ٭
عبد اهلل وليد ابراهيم سالم عمران احمد العمران 76.9 ٭
عثمان سليمان الهيلم شتيوي 67.14 ٭
عدي محمد مرعب اخلطيب 76.71 ٭
علي صالح عيد سعد 80.25 ٭
علي عويد محمد العويد الرشيدي 73.77 ٭

ابرار احمد سالم احمد الشمرى 72.86 ٭
احالم حامد مصبح عويد محمد 60.34 ٭
الهنوف سفر مريخان عايض الديحانى 64.3 ٭
بدور تركى قطامى فرحان 76.83 ٭
بدور غازى ابراهيم كاظم 74.49 ٭
بشائر عجيل حمدان العميرى 72.77 ٭
بشاير احمد سالم احمد الشمرى 72.76 ٭
بشرى حامد عبداهلل دايل الفضلي 63.6 ٭
بشرى خلف عقال عيسى 73.02 ٭
جميله عسل فرهود رضا العنزى 77.45 ٭
حمده محمد عبد اهلل ضيف اهلل 76.31 ٭
حميده علي حمود عويد 70.88 ٭
حنان محمد يحيى سليمان يحيى 63.81 ٭
خديجة صغير هذال سعدون 69.14 ٭
خلود خليفة فارس عبيد 62.87 ٭
دالل خميس عبد اهلل قيطان 77.96 ٭
دالل صبيح حمدان رحيم 74.27 ٭
رفعه سالم ابراهيم سالم 68.84 ٭
رمي ملفي مجبل نومان املطيرى 72.01 ٭
زهرة وليد طاهر عبد اهلل املرى 65.1 ٭
ساره طاهر بدر طاهر الوزان 62.41 ٭
ساره عبد اهلل حسني عبد الوهاب الفودرى 71.17 ٭
شديدة مسفر مرزوق العبدلى 65.14 ٭
شيخه عويد حماد ظاهر 81.78 ٭
شيماء فالح عبار عوض 78.38 ٭
صبيحه صالح مهدي طابور 62.88 ٭
عائشه محمد بطاح العازمى 64.84 ٭
عائشه محمد هديب حمدان الرشيدى 75.48 ٭
عائشه ملحق زايد حباب الديحانى 62.69 ٭
عذارى ماجد عبدالرحمن أحمد احلربى 67.51 ٭
عذارى وادى راشد هنيدى الفضلى 68.67 ٭
عواطف غالي ناصر صنهات الرشيدى 77.44 ٭
فاطمه عبداحلسن حجى علي احمد املهدى 66.29 ٭
فاطمه فرحان خليف سرحان العدواني 85.63 ٭
فاطمه محمود غزال 86.1 ٭
فاطمه نافع سالم الرشيدى 67.72 ٭
لطيفه مثيب جويد شنيف املطيرى 75.98 ٭
ليلى حميد شهاب محمد 67.57 ٭
مرمي سعود خالد دريج مظهور 63.35 ٭
مرمي عايد حسن بطوش العنزى 67.94 ٭
معالى خالد عويض الديحانى 82.37 ٭
منال ثامر غدير الظفيرى 70.42 ٭
منال حمود حجار عايض 63.32 ٭
منال خصيوى مرزوق عواد امليمونى املطيرى 78.43 ٭
منى علي حسني موسى 66.83 ٭
نوار مشعل مناور عواد الرشيدى 76.96 ٭
نوف ترحيب جعيتر النصافى الرشيدى 66.64 ٭
نوف فرحان سلمان فرحان 62.38 ٭
وضحه صعفق هليل فياض 71.91 ٭
وضحه صيوان حسن بدر 78.69 ٭

مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال 
أحمد تركي فالح الظفيري 70.51 ٭
أحمد جمعان فالح الهبيداء 74.88 ٭
أحمد سعد نايف اخلالدي 77.89 ٭
أحمد عبد الصمد عبد اهلل عبد الصمد 72.68 ٭
أحمد عبد الكرمي أحمد بحري 76.12 ٭
أحمد علي عبدالعزيز اللهو 65.41 ٭
أحمد فنيطل سحلي محمد 81.1 ٭

عبدالكرمي محمد سفاح عبدالكرمي املال 66.7 ٭
عبداهلل ضايف دايخ عدوان 73.58 ٭
عبداهلل مسفر الدويان الشمري 61.6 ٭
عبيد عباس صالح عبيد العتيبى 67.17 ٭
على رفدى فارس على املطيرى 77.47 ٭
على عيد غايب مجرى الرشيدى 75.57 ٭
على فهد عباس كزار الشمرى 71.71 ٭
علي صالح جوده ساير 71.18 ٭
عماش فالح عبد اهلل املطيري 68.54 ٭
عوض سعود عوض العنزى 73.46 ٭
عيد حمدان صقر املطيري 67.62 ٭
غالب محمد غالب سلطان 75.94 ٭
فالح فالح محمد فالح الرشيدي 62.37 ٭
فهد بدر ناصر فهد ابراهيم املطوع 67.66 ٭
فهد سالم مديد ردن القحطانى 66.46 ٭
فهد عبد العزيز سليم فالح الديحانى 73.35 ٭
فهد مطر مطني مخلف الشمري 77.71 ٭
فواز صقر فالح املطيري 69.67 ٭
فواز محمد خلف معلف املطيرى 70.96 ٭
فيصل جمال راضي قيطان 73.72 ٭
فيصل عبد الرحمن فرحان خلف 77.38 ٭
فيصل على برده احمد 71.33 ٭
فيصل علي مصلح عبداهلل الرشيد 64.89 ٭
فيصل عياد بليهيد سفر العازمى 66.88 ٭
فيصل ماطر جزا العصيمي 70.96 ٭
فيصل منشد جابر عابر 71.11 ٭
فيصل جنا مفلح الرشيدي 78.71 ٭
مبارك فهاد حجاج املطيري 70.62 ٭
مبارك ناظم مهلهل شمخي 69.99 ٭
محمد ابراهيم ثامر سعود السعيدى 66.82 ٭
محمد باتل دغش املطيري 70.04 ٭
محمد حسن جبار سرحان 75.62 ٭
محمد حسن علي موسى 69.06 ٭
محمد خالد عبداهلل خالد الديحاني 67.33 ٭
محمد رحيم محمد زيد العارضى 64.61 ٭
محمد سعد مسلم حمود الزوم 71.99 ٭
محمد سمير بدر املطيرى 78.97 ٭
محمد سويلم محمد ناصر الرشيدى 70.08 ٭
محمد طالب جابر بخيت 66.22 ٭
محمد عبد الرضا راضى جابر 67.06 ٭
محمد فالح عيد املسيلم 70.7 ٭
محمد فرج فلجي العنزي 65.91 ٭
محمد محسن كهف دعسان 65.94 ٭
محمد مطلق محمد محسن العدواني 72.13 ٭
محمود على حمود الشمرى 65.33 ٭
مرزوق عايض رزيق العتيبي 67.33 ٭
مرشد حزام بالدي الظفيري 68.75 ٭
مشارى مطلق سيف محمد العدوانى 73.23 ٭
مشعل عبيد شديد نافل املطيرى 75.11 ٭
مشعل فالح غيث احلربي 75.85 ٭
منصور راشد معيوف عليان العنزى 70.21 ٭

مركز حواء بنت يزيد الثانوي نساء 
أماني ماجد عبد الرحمن أحمد احلربي 63.23 ٭
أمل عبيد اهلل شارى جروان الرشيدى 72.52 ٭
أنوار صالح عيد اخلالدى 64.21 ٭

إقب���ال ثامر غديرش���ليويح ج���دالن الذراع���ى الظفيرى   ٭
77.69

ابتهال صالح جابر مالح 72.96 ٭

نواف فياض محمد عواد العنزي 73.3 ٭
يعقوب عوض شبرم جحيل 65.19 ٭
يوسف جابر خميس ملوح 73.4 ٭

مركز جليب الشيوخ ثانوي بنين 
احمد دويخ ضحوى عشوى 69.91 ٭
احمد طالب جابر بخيت 77.5 ٭
احمد عبد اهلل منصور محمد 81.86 ٭
احمد ماطر حسن ربح 65.12 ٭
احلميدى مصلط مطلق حسني السند 67.55 ٭
انس ضاحى محسن الظفيرى 68.19 ٭
بدر ذاعر قطيم ساير احلربى 67.83 ٭
بدر مطلق غازي الرشيدي 77.2 ٭
بندر فالح الفى فالح الديحانى 64.38 ٭
بندر ناصر صبيح الشمرى 73.98 ٭
جابر بندر ماطر الديحاني 66.6 ٭
جبر عقلة جبر زبن 80.52 ٭
جزاء عبيد خصيوي ضاوي الديحاني 80.02 ٭
جالل رويشد جالل رويشد الديحانى 61.84 ٭
حبيب عودة حطاب رحيم 73.92 ٭
حسني شلواح شجاع محمد 78.04 ٭
حمد صالح حمد صالح الهاملي 68.25 ٭
حميد شاهر سمحان خلف 86.04 ٭
خالد احمد زومان ضاحى 79.47 ٭
خالد ثجيل ونان هميم 77.36 ٭
خالد حمد لفته محمد 81.29 ٭
خالد سائر متروك دهش الشمرى 68.95 ٭
خالد سعود برهان ركبان املطيرى 75.8 ٭
خالد عبداللطيف محمد علي احمليطيب 64.21 ٭
خالد محمد ناصر بادي 68.29 ٭
خالد مرعي حسن علي هزاع 75.93 ٭
رايد عيد مهدي حسني 76.38 ٭
ساري حسن فالح مرزوق 82.85 ٭
سالم محمد عبدالعزيز اخلالدي 69.94 ٭
سامى عواد جويعد عجيل الظفيرى 68.43 ٭
سعد خليف راوي احلسن 71.27 ٭
سليمان كايد ناصر كايد 75.02 ٭
سمير طيار زيري عبيد 69.67 ٭
سند عاشور خلف عاشور 75.85 ٭
صالح عبداهلل فالح عبيد الصواغ 65.16 ٭
صقر احمد راشد سالم اليحيوح 68.9 ٭
طالل مهال بندر املطيرى 73 ٭
عادل جابر عاجل بدر 66.89 ٭
عارف ماجد الرميثى املطيرى 74.13 ٭
عايض عايض فالح ادبيس 71.24 ٭
عبد الرحمن مسفر على هليل امليمونى 73.98 ٭
عبد الرحيم جوهر حسن حافظ 72.09 ٭
عبد العزيز صالح جابر حايف 83.9 ٭
عبد العزيز مسلم نهار عقاب املطيرى 68.64 ٭
عبد العزيز مقعد عبد اهلل طامس العتيبى 66.44 ٭
عبد اهلل احمد محمد زبيان الرشيدى 70.51 ٭
عبد اهلل شيحان محان خشفان الشمرى 70.11 ٭
عبد اهلل عيد حنيان شعيب الرشيدى 78.14 ٭
عبد اهلل محمد عبد الهادى مزيد الرخيمى 79.33 ٭
عبد اهلل ملفى منسى محارب 66.67 ٭
عبداحلميد كزار ثميل الظفيري 82.04 ٭
عبدالعزيز دغيليب زايد دغيليب املطيري 71.43 ٭
عبدالعزيز طالب محمد صاحى العنزى 67.41 ٭
عبدالعزيز عبداهلل حمد السهيل 70.88 ٭

سلطان فايز حسني سعيد 78.84 ٭
عادل عواد مطر عشوان 78.36 ٭
عادل محمد ناصر العبد العزيز الناصر 77.24 ٭
عايد عواد عبطان راضى 67.27 ٭
عبد الرحمن حمد عبد اهلل مطلق 72.62 ٭
عبد الرحمن عبد الرزاق مناحى جلوى 62.79 ٭
عبد الرحمن على سرحان الشمرى 75.12 ٭
عبد الرحمن فهاد عوض مرزوق املطيرى 68.26 ٭
عبد العزيز منصور مطر شالش 67.5 ٭
عبد اهلل جابر حوميد جابر 72.44 ٭
عبد اهلل جليل ثجيل عبد 67.78 ٭
عبد اهلل نايف مطر عبد اهلل 66.94 ٭
عدنان حسني دوحان غازى العدوانى 67.14 ٭
عذبى عيسى حمد عيسي العدوانى 71.18 ٭
على طرقى على سالمة العنزى 67.57 ٭
على عبد اهلل على الصدى 74.25 ٭
على يوسف عجيل خزعل اخلالدى 65.24 ٭
عمر محمد عبد اهلل الكندري 68.41 ٭
غازي طنف نامي سمار املطيري 67.01 ٭
غالب النوري حواس ثامر السعودي الشمري 63.78 ٭
فالح مكمى حزل رشيد 72.4 ٭
فهد سالم عبد اهلل حمد املطيرى 60.15 ٭
فهد سعد عواد مطر عشوان 69.56 ٭
فهد سند شداد شديد الرشيدى 63.44 ٭
فهد صباح جابر حوميد 65.54 ٭
فهد على جريوى خرصان احليان 63.77 ٭
فهد عيد عطية محل 77.49 ٭
فهد قطيمان مبارك صنديح العصيمى 66.84 ٭
فهد مبارك ضاحى مفلح العازمى 71.77 ٭
فهد مبارك فاضل العمير 71.3 ٭
فهد مطلق منصور رباح العنزى 64.38 ٭
فواز محسن فريح سعود املطيرى 67.68 ٭
فيصل سعود قاطع العبد اهلل 72.4 ٭
مبارك نصيف عويد صليبى 69.73 ٭
محمد احمد عبد الرحمن حسني ابراهيم 57.97 ٭
محمد ساحب فالح عيد 72.15 ٭
محمد صالح سعيد هادى 73.03 ٭
محمد عايد مراد سلطان 69.45 ٭
محمد عباس احمد خليل 66.46 ٭
محمد عبد الرزاق مناحى جلوى 65.88 ٭
محمد غامن جابر فحيمان 63.48 ٭
محمد مكمى حزل رشيد 80.11 ٭
محمد يوسف اسماعيل محمد اخلميس 71.02 ٭
مساعد جمعة نوار عبد الوهاب 78.27 ٭
مشارى فارس شبرم جحيل 78.36 ٭
مشارى محمد عماش محمد الديحانى 66.62 ٭
مشاري عبيد عتقاء جويعد العازمي 69.14 ٭
مشعل سيار نومان حسن 67.83 ٭
مشعل عايد معجل الصلبى 78.04 ٭
مشعل عايض مزيد ناجى 70.32 ٭
مشعل فارس شبرم جحيل 74.69 ٭
مناحى حمود منصور اخلالدى 68.57 ٭
منصور عويد عجيل ناجى الظفيرى 64.03 ٭
نادر محمد عبد اهلل خميس 79.43 ٭
ناصر جاسر طرفى صقر 68.92 ٭
ناصر فياض محمد عواد العنزى 69.98 ٭
ناصر محسن موحان وبدان 61.15 ٭
ناصر مرعى ناصر على 63.4 ٭
نواف فارس شبرم جحيل 76.27 ٭

منال خلف بطاح 70.47 ٭
منى سعد سعيد اجلريرى 63.46 ٭
منى عبد اهلل مبارك العراده 68.07 ٭
منى محمد بديوي عبد اهلل 77.76 ٭
مها جاسم عبد اهلل دايل 64.9 ٭
ندي عايش شالش مهاوش 62.91 ٭
نوال غازى ابراهيم كاظم 77.58 ٭
نوال محمد عبد اهلل الشمري 57.35 ٭
نور طلب جابر مغير 77.1 ٭
نوره احمد يوسف راشد 79.97 ٭
نوره ساير غازي املطيري 81.69 ٭
نوير ماجد عادى الرشيدى 77.75 ٭
هدى خلف منشد ذعذاع 81.7 ٭
هديل سعد غضبان شاهر 74.77 ٭
هال هادى حمدان غديفان 66.7 ٭
هله بتال صالح البرازي 63.44 ٭
هنوف جهاد صعفق الضفيري 64.44 ٭
هنوف غامن محمد املطيري 81.11 ٭
هيا احمد سلطان ساملني 64.51 ٭
هيا مزعل ضايف راضى 70.57 ٭
وضحه اليش حسني العنيزي 68.4 ٭
وفاء عبد اهلل صالح املهري 68.88 ٭
يسرى جليدان منشان الفعم الرشيدي 69.71 ٭

مركز الصباح الثانوي رجال - 1 
احمد حباب عطا اهلل دويخ املطيرى 68.11 ٭
احمد خلف هيالن عبيد 76.84 ٭
احمد راشد خلف الرفيع 73.08 ٭
احمد صالح احمد محمد غلوم الكندري 64.91 ٭
احمد عبيد هالل عيد 67.66 ٭
احمد عطية عطشان فزاع على 66.94 ٭
اوس يوسف فالح عنيفص الشمري 71.05 ٭
بدر حنيف رفاعي الديحاني املطيري 70.67 ٭
بدر سويد حسن مناع 76.21 ٭
بدر عبد اهلل محمد ضيف اهلل املطيرى 64.04 ٭
بدر فهد رحيم فيصل املطيرى 68.84 ٭
بندر مسير فرج شفلح جازع العنزى 74.39 ٭
جراح فيصل معيض املطيرى 73.49 ٭
حزام غنيم حزام نهار املطيرى 71.58 ٭
حسن ناصر سالم فزع الشمرى 64.55 ٭
حمود حسني محمود الربيع 70.28 ٭
حمود محمد ربيع رجاء 72.14 ٭
خالد سعود قاطع العبد اهلل الشمري 74.25 ٭
خالد صالح جابر مالح 80.61 ٭
خالد عليان جاسم العلى العبد اهلل 71.41 ٭
خالد غالى راشد غازى 71.75 ٭
خالد فهد نهار املطيرى 64.67 ٭
خليفة مبرد خليفة احلنوان املطيرى 68.71 ٭
خليل ابراهيم ثامر سعود السعيدى 72.69 ٭
رشيد ضحوى عوض مرزوق فهاد املطيرى 67.41 ٭
زبن سعد زبن سعيد الصانع 66.54 ٭
سالم عايد معجل الصلبى 69.45 ٭
سامى دخيل قاسم لفتة 74.72 ٭
سامى عطا اهلل منخى دويك 67.63 ٭
سامي حمود عوده بادي 74.72 ٭
سعد حمد كعيد عجيل ناجي الظفيرى 69.42 ٭
سعد عبيد سويد مساعد الزبدية 72.5 ٭
سلطان اكتيب عبد اهلل املطيرى 72.88 ٭
سلطان عبد اهلل طعمه اخلالدي 76.25 ٭

مركز الرابية الثانوي نساء 
ابتسام طعمه مبارك عقال 68.26 ٭
افراح سالم تركى سويدان 65.12 ٭
افراح لهاوه مرتع العازمى 71 ٭
الطاف جدعان خميس العنزي 64.53 ٭
العنود ابركه حمد البغيلي 67.04 ٭
امانى راشد مطرود سند 65.79 ٭
اماني بطي علي حسني 75 ٭
اماني خالد مبارك الدويله 64.21 ٭
امثال عقيل جهاد العازمي 72.89 ٭
امل سعد فالح دحيان 63.95 ٭
امل عبد اهلل جابر غنام 67.77 ٭
اميرة مبارك جابر زين 80.79 ٭
انتصار صباح مدلول الشمري 65.08 ٭
انتصار عايد رجعان الديحاني 71.33 ٭
انوار فهد على املطيري 63.2 ٭
بدريه كامل زغير 82.52 ٭
بدور ناصر حسن اخلميس 71.33 ٭
بشاير محمد عواد اخلالدي 85.47 ٭
متاضر خالد صبر العنزي 80.19 ٭
تهاني جبار علي ناصر 70.1 ٭
جميله مبارك نايف محمد 70.09 ٭
حصه راشد شريان اللوغانى 75.46 ٭
حصه سعد جبر الظفيري 81 ٭
حصه متعب عيد الهبله 65.36 ٭
حنان على محمد يار 66.51 ٭
خلود زيد تايه عوده عاصي 67.25 ٭
خلود عوض مبارك النصافي 66.41 ٭
رغده محمد سعيد الفارس 77.47 ٭
زينب رحيم جعفر البدري 65.51 ٭
ساره عبد االمير طاهر محمد 67.21 ٭
شوق عبد الرحمن سعود العبدلي 75.37 ٭
شيخه حمود عويد العنزي 87.09 ٭
شيخه محمد خزمي العجمي 64.74 ٭
شيماء سامي ناظم خليل 64.47 ٭
طفله شاهر محسن املطيرى 75.68 ٭
عايشه فهد عويض املطيري 74.7 ٭
عبير كامل حسني نهير 71.24 ٭
عذاري ترحيب خالد املطيري 71.94 ٭
عذاري علي عيسى محمد 65.12 ٭
عواطف محسن ماجد الرشيدي 65.72 ٭
غدير عادل محمد حسن 73.16 ٭
غدير ناصر محمد العازمي 81.7 ٭
غنيمه علي محمد احليدر 73.9 ٭
فاطمه جبار علي ناصر 66.21 ٭
فاطمه عبيد مرثع العازمى 67.1 ٭
فاطمه مبارك جابر زبن 92.86 ٭
فاطمه محمد عايد غازي 62.29 ٭
فاطمه مطلق مبارك الرشيدي 71.34 ٭
لطيفه احمد سعد الرشيدي 66.88 ٭
لطيفه عبد اهلل مسعود جوهر 69.74 ٭
لولوه نوري صالح خالد 64.37 ٭
ليالى جبار ساكت حسني 82.2 ٭
مرمي حسن عبد القادر احمد 66.69 ٭
مرمي دعيج خليفه سويدان 76.28 ٭
مرمي سالم طامي الهاجري 73.83 ٭
مرمي عوض فراج احلربي 77.63 ٭
مشاعل محسن ناصر بدر 63.64 ٭

النسبة الجنسية الجنس المدرسةاسم الطالبالقسم مسلسل

سندس صالح عبداهلل احمد األدبي1 
عبدهلل

اإلخالص األهلية الثانوية للبنات - 
 98.55أردنيبناتاملشتركة

فاطمة مصطفى محمد عبدالعزيز األدبي2 
طاهر

اإلخالص األهلية الثانوية للبنات - 
98.45مصريبناتاملشتركة

املاركيزة ياسمني نادر مصطفى األدبي3 
98.35أردنيبناتاجليل اجلديد األهلية الثانوية للبناتمحمد القنة

سارة عبد اجلبار عبد الستار األدبي4 
صالح

النجاة األهلية الثانوية للبنات - 
97.88عراقيبناتاملشتركة

غير محدد بناتفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتسارة حمد عبداهلل محمد الشمرياألدبي5 
97.43اجلنسية

97.32كويتيبناتام عامر األنصارية الثانوية للبناترمي نايف صنيهيت متعب شراراألدبي6

اإلخالص األهلية الثانوية للبنات - مينى خالد عبد احلليم رضواناألدبي7
97.31 مصريبناتاملشتركة

97.23كويتيبناتاملنصورية الثانوية للبناتمنال عادل خالد حمد العدوانياألدبي8

ام القرى األهلية الثانوية للبنات - رويدا جمال احمد بيومي عريشةاألدبي9
96.57مصريبناتاملشتركة

96.42كويتيبناتالنهضة الثانوية للبناتفي محمد يوسف محمد ذكراهللاألدبي10
96.27مصريبناتالساملية الثانوية للبناتهند يوسف أحمد محمداألدبي11
96.27مصريبناتجمانة بنت ابي طالب الثانوية للبناتمرمي جمال محمد حسننياألدبي11

ام القرى األهلية الثانوية للبنات - ايناس محمد فخري عبدالعزيزاألدبي13
96.24مصريبناتاملشتركة

96.16كويتيبناتاملنقف الثانوية للبناتشجون بدر نعيم العجمياألدبي14

حوراء عباس غلوم خضير األدبي15
حسني الصالح

صفية بنت عبداملطلب الثانوية 
96.14كويتيبناتللبنات 

موضي تركي مرشد تركي األدبي16
الشمري

اجلهراء األهلية الثانوية للبنات - 
غير محدد بناتاملشتركة

96.09اجلنسية

صبيحة طارق عبدهلل عيسى األدبي17
96.06كويتيبنات ث. 25 فبراير الثانوية للبناتاملطر

عائشة حسني اسماعيل احمد األدبي18
96.04كويتي بناتمشرف الثانوية للبناتاسماعيل الفيلكاوي

مرمي عبد املنعم بركات الشافعي األدبي19
االعصر

الكويت األهلية الثانوية للبنات - 
96.01مصريبناتاملشتركة

95.88كويتيبناتالنهضة الثانوية للبناترمي جنيب احمد محمد العبيداألدبي20

معالي خالد سعيد صقالن األدبي21
95.82كويتيبنات جليب الشيوخ الثانوية للبناتالصواغ

دالل عدنان عبدهلل عبدالعزيز األدبي22
95.72كويتيبنات ماريا القبطية الثانوية للبناتاملسعود

نور نزار عبد املجيد طعم اهلل األدبي23
95.63اردنيبناتاجليل اجلديد األهلية الثانوية للبناتيوسف

95.63لبناني بناتاجليل اجلديد األهلية الثانوية للبناتسارة إبراهيم اسماعيلاألدبي23
95.45كويتيبناتاملنصورية الثانوية للبناتحصة عامر عبداهلل عامر حسناألدبي25

النسبة الجنسية الجنس المدرسةاسم الطالبالقسم مسلسل
95.43كويتيبناتالعدان الثانوية للبناتنوره جاسم احمد جاسم البالولاألدبي26

سارة حسني محمد عبداهلل األدبي27
95.39كويتيبناتالعصماء بنت احلارث الثانوية للبناتبوخلف

السفر األهلية الثانوية للبنات - نوران محمد علي عوفاألدبي28
95.36مصريبناتاملشتركة

95.31كويتي بناتجليب الشيوخ الثانوية للبناتمنيرة عقاب مطلق عقاب عوضاألدبي29

روان عبداهلل غلوم عبداهلل األدبي30
غير محدد بناتالنهضة الثانوية للبناتالعوضي

95.29اجلنسية

95.29كويتيبناتام الهيمان الثانوية للبناتمنيرة محمد خالد العجمياألدبي30
95.18كويتيبنات لبنى بنت احلارث الثانوية للبناتمنال دعيج خلف حمد الغريباألدبي32
95.18كويتي بناتام الهيمان الثانوية للبناتشعاع راشد سالم العازمياألدبي32

نسيبة سليمان عبدالرحمن فهد األدبي34
95.15كويتيبناتشريفة العوضي الثانوية للبنات عيسى الناجم

اإلخالص األهلية الثانوية للبنات - دانة ناظم أنور تكريتياألدبي35
95.05سوريبنات املشتركة

اإلخالص األهلية الثانوية للبنات - مرمي عبد األمير مختار أسد بهمناألدبي36
95.01كويتيبناتاملشتركة 

لطيفة معجب عبداهلل األدبي37
94.93كويتيبناتبرقان الثانوية للبناتعبدالرحمن العجمي

نور جمال محمود عبد هلل األدبي38
يوسف

الكويت األهلية الثانوية للبنات - 
94.92اردنيبناتاملشتركة 

مشاعل اجلهراء األهلية الثانوية شيماء سالم فليح الفي العنزي األدبي39
غير محدد بناتللبنات - املشتركة 

94.91اجلنسية

94.88كويتيبنات العمرية الثانوية للبناتآالء عبدالرسول كاظم على صالحاألدبي40

ألطاف نعمان عبدالقادر محمد األدبي40
94.88كويتيبناتالعصماء بنت احلارث الثانوية للبناتاحلميدان

غير محدد بننيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالجابر دعبول ساير عابراألدبي40
94.88اجلنسية

رحاب محمد السيد محمود األدبي43
عبدالرحمن 

اإلخالص األهلية الثانوية للبنات - 
94.86مصريبناتاملشتركة

94.85كويتيبناتام العالء األنصارية الثانوية للبناتفاطمة خلف بليل جايد العتيبياألدبي44
94.84صوماليبناتالنهضة الثانوية للبناتابتسام محمد موسى وارسمياألدبي45

مشاعل اجلهراء األهلية الثانوية عبير سالم راشد عنيزي الشمرياألدبي46
غير محدد بناتللبنات - املشتركة 

94.78اجلنسية

هاجر إبراهيم عومان عواد األدبي47
94.74سعوديبناتمركز زينب بنت محمد الثانوي نساءالفضيلي الشمري

بشرى محمد صالح مصطفى األدبي48
سخيطة

صفية بنت عبداملطلب الثانوية 
94.69سوريبناتللبنات 

94.66كويتيبناتالساملية الثانوية للبناتشيماء عبد العزيز مجيد حياةاألدبي49

داليا جمال إبراهيم يلي احمد األدبي50
94.61كويتيبناتاملنصورية الثانوية للبناتبهبهاني

كشف بالطلبة األوائل للقسم األدبي
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عبدالرحمن فالح عبدالرحمن عبداهلل فنيسان 71.49 ٭
عبدالعزيز صباح جراد راشد 69.57 ٭
عبدالعزيز عبداهلل حسن محمد يوسف 82.57 ٭
عبداللطيف حسن إبراهيم حسن محمد العبيدلي 81.17 ٭
عبداهلل إسماعيل عبدالساده جبر 71.05 ٭
عبداهلل بجاد محمد ضيف اهلل الضليعي 73.82 ٭
عبداهلل زيد عبداهلل منير السهلى 70.41 ٭
عبداهلل سالم محمد علي العجمي 69.31 ٭
عبداهلل على محمد عيد الرمضان الهاجري 71.63 ٭
على حمود زيد عايض العتيبي 72.01 ٭
فالح محمد فهد سعود الهاجري 80.85 ٭
فهد عبداهلل ضيف اهلل مسعود املسعود 63.13 ٭
فهد محمد جديع سعود العجمي 61.96 ٭
مالك عبداهلل جنم عيد العتيبي 67.42 ٭
مبارك راشد عبداهلل على العجمى 76.57 ٭
مجد محمود فايز أبو صالح 71.95 ٭
محمد جاسم محمد على البلوشي 62.55 ٭
محمد على محمد حزمي السهلي 78.74 ٭
محمد عليان عبداهلل علي املطيري 66.78 ٭
محمد فرج محمد فهد سعود الهاجري 62.86 ٭
محمد هيف فهيد محمد العجمي 70.79 ٭
مشاري فهد عباس علي الفرس 73.37 ٭
مشعل علي دالي مسلم العتيبي 64.98 ٭
ناصر مبارك ناصر صالح املجروب 75.45 ٭

صفية بنت عبدالمطلب للبنات 
ابرار ابراهيم عبيد سلوم محمد الشمري 78.39 ٭
ابرار عبد الرضا حسن غلوم سلطان 70.9 ٭
اسماء رفيع حمد ابراهيم العتيبي 85.29 ٭
افراح فرحان اسماعيل فرحان 61.37 ٭
امل محمد سيد دعير شرهان 73.75 ٭
انفال راكان حسني بداح العجمي 90 ٭
انفال فيصل عبد امللك حيدر بهمن 80.59 ٭
انوار عبد الكرمي مبارك ثوينى ارشيد 77.45 ٭
بشرى محمد صالح مصطفى سخيطه 94.69 ٭
حوراء عباس غلوم خضير حسني الصالح 96.14 ٭
خلود مبارك سلمان محمد حمادة 76.74 ٭
دانة خالد مطر نصار العدواني 88.39 ٭
دانه غازى سالم احمد خضر 78.16 ٭
دالل أكرم سمير مقبول الرشيدي 71.49 ٭
دالل عادل محمود فهيم محمد 66.63 ٭
رحيمه صالح عبد اهلل فهد همالن العجمي 74.29 ٭
روان توفيق عبد الرضا محمد النصر 76.85 ٭
روان فيصل حمد محمد اجلمعه 76.63 ٭
زينب جعفر على محمد ذياب 66.25 ٭
ساره جابر سالم خالد الهاجرى 83.86 ٭
ساره عادل جري فهد اجلري 79.5 ٭
ساره مشعل محيل جحيل العتيبى 79.56 ٭
سلمى محمد حسني 76.83 ٭
صافيه سعود عايض سعود املطيرى 68.42 ٭
عبير حمد صالح ناصر العازمى 72.2 ٭
عبير عامر سالم عمار العميره 89.07 ٭
عهود جنبان فهاد مترك العجمي 66.98 ٭
فاطمه صالح عبد الرزاق محمود اخلضير 76.59 ٭
فاطمه ناصر عبداهلل احمد حاجى الكندري 68.2 ٭
مرمي طاهر ناصر طاهر يونس العليوى 72.29 ٭
مرمي محمد فالح محمد الهاجري 70.59 ٭
منال حمود محمد مطلق العازمى 67.14 ٭
مى سالم سعد حمد احلميدى 68.86 ٭
نورا حمد علي عبد اهلل اجلمل 63.25 ٭
نوره ناصر محمد راشد الرقيب 75.02 ٭
نوف حمود مناور حمود احلجيالن 73.8 ٭
نوف ردن فهد منير املطيري 79.04 ٭
هاجر راشد جابر راشد الرقيب 63.31 ٭
وداد عبد العزيز عبد اهلل سمير هندال 64.68 ٭
وضحه عبد اهلل هادى عميش العجمى 87.23 ٭

عبداهلل االحمد الصباح الثانوية للبنين 
إبراهيم مبارك راشد حمود 67.38 ٭
ابراهيم حمود ابراهيم العبودي 80.1 ٭
احمد خالد هادى فالح العازمي 67.29 ٭
احمد سالم غنيم ناصر ابوعنيج 76.57 ٭
احمد صالح شبيب حسن عبيد العازمي 72.17 ٭
اسامه حمد احمد محمد حمد العمر 75.28 ٭
انور صالح حسني راشد املكيمي 76.48 ٭
بدر ضيف اهلل محمد احلويقل العتيبي 67.22 ٭
بدر متروك بجاد املطيري 69.03 ٭
بندر سالم فهيد سالم العجمى 74.38 ٭
ثامر غنيم فالح معتوق 74.24 ٭
ثنيان سامي خضير جبر الفضلي 75.3 ٭
جابر عواد عيد العازمى 73.83 ٭
جراح محمد فالح سند العازمي 70.35 ٭
جهاد عبداحلكيم نايف العتيبي 72.12 ٭
حسن صالح احمد صالح احمد 82.93 ٭
حسني على السيد كرم إسماعيل 69.8 ٭
حمد جعفر حمد حماد العازمي 79.12 ٭
حمود صباح بدر خالد الصباح 81.56 ٭
حمود محمد فهد منير العتيبي 69.41 ٭
خالد دليهي معجب دليهي الهاجري 61.06 ٭
خالد سعد باني الدوسري 67.89 ٭
خالد عبداهلل فريح مناور الرشيدي 75.8 ٭
خالد علي سعود ماطر العازمي 71.4 ٭
خالد فالح سيف العازمي 83.68 ٭
خالد فيصل سالم سعيد العميري 71.61 ٭
راجح محمد مبارك العجمي 67.85 ٭
راشد محمد رغيان منصور العازمي 72.42 ٭
راضي عويضة راضي البدان العنزي 81.3 ٭
سالم سعد فهيد العازمي 75.22 ٭
سالم ماضي فهاد فهيد الهاجري 76.96 ٭
سامي سماح رابح ماطر الرشيدي 73.48 ٭
سعد حمود حرفان احلرفة 72.07 ٭
سعد خالد مطلق سعد املزيعل 75.16 ٭
سعد فهد سعد ال سعد 75.65 ٭
سعد قدفان زنيفر سعد العازمي 69.63 ٭
سعد مبارك سعد مبارك العساف 83.26 ٭
سعود عامر محمد عامر الهاجري 75.62 ٭
سعود عبدالعزيز حسني الشطي 81.61 ٭
سعود محمد فالح الصواغ 73.05 ٭
سلطان عجران شنيف منصور العازمي 73.89 ٭
سلطان نصار رجعان نصار العازمي 70 ٭
سليمان خالد منصور محمد مصرجع العجمي 66.57 ٭
سند راشد حمود الطليحه 79.82 ٭
صالح علي جاراهلل مخلف العازمي 67.81 ٭
طارق احمد حسني مال اهلل 74.33 ٭
طالل رائد يعقوب خميس الغريب 68.69 ٭
طالل عبداهلل خليفه جاسم املريشد 73.53 ٭
طالل فرحان عبيد عبد اهلل الرشيدى 74.76 ٭
عبد الرحمن سلطان ماجد الزيادي 67.9 ٭
عبد العزيز فهد مجبل سرحان املطيري 66.13 ٭
عبدالرحمن حمود صالح العازمي 64.89 ٭
عبدالرحمن خالد حمود الهران 67.41 ٭
عبدالرحمن سالم فالح مناور العازمى 82.73 ٭
عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن احمد عبداهلل 74.44 ٭
عبدالرحمن عدنان سليمان يوسف البالول 70.69 ٭
عبدالرحمن فالح صويان راشد العازمي 74.46 ٭
عبدالعزيز ابراهيم يوسف يعقوب محمد 83.86 ٭
عبدالعزيز حمد عواد سالم الشمري 81.31 ٭
عبدالعزيز حميد فالح مبارك العازمي 71.37 ٭
عبدالعزيز سالم سمري العازمي 82.35 ٭
عبدالعزيز سعود عيد سعود العازمي 76.39 ٭
عبدالعزيز عبدالرحمن عبداهلل حاجي حسن 73.15 ٭
عبدالعزيز عبداهلل عيسى عاشور البلوشي 72.39 ٭
عبدالكرمي خليف سعود عواد املاجد 67.2 ٭
عبداهلل احمد نصار هادي العازمي 76.24 ٭
عبداهلل جواد منصور عبداهلل احلرز 94.18 ٭
عبداهلل حاضر مفرح وقيان السبيعى 71.01 ٭
عبداهلل دغش عبداهلل الهاجري 84.14 ٭
عبداهلل راشد صنح بويعي العازمي 65.39 ٭
عبداهلل سعد فهد ناصر بزيع 82.09 ٭
عبداهلل سلمان مبارك مشفى العجمى 65.47 ٭
عبداهلل سويد معيكل سويد العجمي 75.55 ٭
عبداهلل ضاوي محمد سعد العتيبي 73.37 ٭
عبداهلل على أحمد البلوشي 87.14 ٭
عبداهلل عوض مسعود مسفر العجمي 67.19 ٭
عبداهلل عيد عبداهلل عيد راعي امللحه 71.61 ٭
عبداهلل فهيد محمد مبارك الهاجري 72.62 ٭
عبداهلل فوزى عبداهلل محمد الصقعبى 68.28 ٭
عبداهلل مبارك سيف مبارك امللعبي 72.71 ٭
عبداهلل مبارك محمد عبدالرحمن العجمى 72.12 ٭
عبداهلل محمد سعود ماطر العازمى 77.49 ٭
عبداهلل مرشد مبارك عيد الوسمي 65.87 ٭

هويه حسن سعيد العجمي 74.7 ٭
وجدان حمد راشد املري 77.79 ٭
وديان محمد حفيض سالم العجمى 68.51 ٭
وضحة فهد عبدالرحمن العجمي 78.68 ٭
وعد محمد حفيض العجمي 74.23 ٭
ياسمني هادي سالم العازمي 67.75 ٭

انيسة بنت خبيب للبنات 
أسماء فاضل حسن علي سلمان الراشد 89.38 ٭
أسماء يعقوب يوسف ابراهيم بوحيمد 75.63 ٭
اسراء محمد محم�ود بحرينى 81.7 ٭
بشاير خليل عبداحملسن كنعان شرهان الشمري 82.38 ٭
دالل على حبيب راضى العيوس 92.26 ٭
دالل علي فهد هادي العجمي 81.51 ٭
ساره سعود راشد سلمان العازمى 82.26 ٭
ساره عيسى محمد عيسى خميس 69.93 ٭
ساره مبارك عاشور صالح عبد السالم 79.12 ٭
ساره محمد حمد محمد بديح السهلى 93.47 ٭
ساره محمد فالح على الوسمى العازمى 81.16 ٭

عائش���ه بدر عبداهلل عبدالواح���د عبدالرحمن األنصاري   ٭
84.14

غصون سعد ناصر سعد الوسمي الدوسري 75.23 ٭
فاطمه شهاب احمد نورى خيراهلل عطيه 74.28 ٭
فاطمه عبداملنعم ناصر حنيف املزيعل 87.63 ٭
فجر محمد عبداهلل محمد املضاحكة 62.79 ٭
مدينه حيدر بدر عبدالعزيز القطان 78.58 ٭
مرمي فيصل عبداهلل سعد البليس 74.21 ٭
مرمي محمد احمد عبدالرحمن الفارسى 79.65 ٭
منيره صالح سامي عبدالكرمي صالح 76.51 ٭
مهتاب محمد حسن عباس زارع حسني ابادى 72.5 ٭
نوره ناصر حمود نافع اخلليفه 70.66 ٭
نوف توفيق عثمان اجلوهر السليمان 75.47 ٭
ياسمني موسى اسماعيل االحمد 86.51 ٭

سالم المبارك الثانوية للبنين 
احمد حسن مهنا العنزي 75.97 ٭
احمد صبار صيهود سلطان 77.26 ٭
احمد علي احمد عبد الرحمن االحمد 70.85 ٭
احمد مبارك فرج غازي الساحلي 80.01 ٭
احمد مبارك متعب غضيان املطيري 81.34 ٭
حسام خالد نواف البلخي 83.72 ٭
حسن جديع حسن سالم العجمي 82.52 ٭
حسن ضياء سيد محمد حميد يوسف 72.37 ٭
حسن محمد حماد سعد العجمي 70.78 ٭
حسن نايف عوين الشمري 75.08 ٭
حسني جمال عبداهلل محمد حسني 73 ٭
حسني عبداهلل علي حسن غريب 69.86 ٭
حسني عمر مرزوق فارس العنزي 71.84 ٭
حسني محمود علي شهاب 70.39 ٭
حمد شجاع فراج سمران العتيبي 78.15 ٭
حمد علي مبارك الهاشمي العجمي 73.51 ٭
خالد حسني مشرف سداح العنزي 80.64 ٭
خالد فرج حمدان النويعم العازمي 71.45 ٭
خالد فهيد ناهض فراج العجمي 74.45 ٭
خالد منصور عبد اهلل سالم جريس 80.04 ٭
دواس عيد دواس عيد العازمي 69.59 ٭
راشد عبد اهلل راشد محمد العنزي 68.67 ٭
زيد راشد زيد مكمخ 80.41 ٭
سالم محسن سالم العجمي 70.85 ٭
سعد عبد الرحمن صالح سليمان العوض 75.09 ٭
سعد محمد علي حسن 67.16 ٭
سعود احمد سعود علي الشمري 75.38 ٭
سعود عبد العزيز محمد احمد الكندري 72.85 ٭
سلطان مبارك مبرج معني العازمي 78.57 ٭
سلطان محمد منيخر لوقان العنزي 71.38 ٭
سلطان ناصر سالم مجحود العجمي 71.98 ٭
سلمان مطلق صنيهيت خريص املطيري 84.49 ٭
شافي محمد حمد محمد الهاجري 84.24 ٭
صالح ابراهيم صالح العازمي 70.75 ٭
طالل فالح سيف العازمي 65.76 ٭
عبد الرحمن سعدي عبيد خالد املطيري 77.39 ٭
عبد الرحمن ضياء سيد محمد حميد 71.8 ٭
عبد الرحمن عنتر حسن علي دعاله 70.47 ٭
عبد السالم سمير محمد كارون فرحان 68.77 ٭
عبد العزيز سلطان مبارك سلطان العجمي 75.79 ٭
عبد العزيز فيصل نعمه حسن بوفتني 75.99 ٭
عبد اهلل سالم ضيدان حربي الهاجري 70.11 ٭
عبد اهلل عادل محمد عبد الرحمن الفيلكاوي 77.16 ٭
عبد اهلل فهد عبد الرحمن حسني الكندري 71.76 ٭
عبد اهلل مصبح سعيد العازمي 69.98 ٭
عبد اهلل ناصر سعد عبد الهادي الطعان 72.19 ٭
عبد اهلل هاجد عبد اهلل ماجد املطيري 75.89 ٭
عثمان احمد محمد االحمد 73.7 ٭
علي عنتر حسن علي 69 ٭
علي محمد علي محمد الكندري 82.19 ٭
علي ناصر عبد العزيز نايف 68.64 ٭
علي ناصر هويج ناصر العجمي 73.53 ٭
عمر مبارك مسفر املطيري 73.44 ٭
عيد حمد محمد عيد العتيبي 77.49 ٭
غامن فهد مطلق العتيبي 75.5 ٭
فراج ساير جعيالن الزعبي 77.25 ٭
فهد عبد اهلل محمد فهاد أبو حماده العجمي 74.88 ٭
فهد عبداهلل عبيد عبداهلل العجمي 77.58 ٭
فهد مبارك فهيد العجمي 73.63 ٭
فواز فهاد محمد الفواز العجمي 70.2 ٭
فيصل حمد سالم شاجع املرى 67.13 ٭
الفي محمد عايش العتيبي 77.21 ٭
ماجد علي عبد اهلل حسني املطيري 70.55 ٭
محمد جاراهلل ربيح جاراهلل العجمي 71.11 ٭
محمد حمد ناصر الهاجري 77.7 ٭
محمد حمود شبيب العازمي 72.33 ٭
محمد حمود منيخر لوقان العنزي 76.49 ٭
محمد رصد عبدالهادي راشد العجمي 81.47 ٭
محمد سالم شبيب احلجيالن 72.37 ٭
محمد سعد حربي محمد الزعبي 76.06 ٭
محمد سعيد عبد اهلل املطيري 66.6 ٭
محمد شعوان غازي محمد منير فيحان العتيبي 69.51 ٭
محمد عبد الرحمن عبد اهلل حبيب الكندري 76.97 ٭
محمد غازي شجاع العتيبي 71.55 ٭
محمد فهيد محمد فهيد العجمي 81.73 ٭
محمد ماجد فهاد جازع القحطاني 74.6 ٭
محمد مصلح سعود العجمي 70.22 ٭
محمد مناحي ناصر العجمي 75.2 ٭
محمد ناصر محمد فهاد ابو حماده 72.6 ٭
محمد هادي مشعان العجمي 70.91 ٭
محمد يوسف محمد الكندري 72.5 ٭
محمود أحمد عبد اهلل راجي 73.66 ٭
مشعل هزاع مشعل مسحل الشعالني 82.23 ٭
مطلق طامي سالم الهاجري 72.77 ٭
معجب شافي محمد عبيد العجمي 81.94 ٭
مفلح نهار فالح مفلح العتيبي 76.98 ٭
مناحي غازي محمد صنيتان املطيري 76.83 ٭
ناصر ثامر ناصر ثامر املطيري 71.47 ٭
نايف معجب بريك طالع العتيبي 65.91 ٭
نواف غازي محمد العتيبي 79.38 ٭

سعيد بن عامر الثانوية للبنين 
أحمد حمود حمد حمود احلربي 67.27 ٭
أحمد ناصر أحمد الشبكشي 77.98 ٭
األمني عثمان أبو بكر أنرحي 75.38 ٭
بدر محمد أمان خميس سعيد 81.35 ٭
تركى ذيب غازى ذيب الهاجري 66.04 ٭
حسني عبداهلل غلوم حسني عبداهلل 66.98 ٭
حمد صالح صاهود دوالن املطيري 67.57 ٭
حمد عبداهلل فهد هذال العازمي 67.73 ٭
حمود نشمى حمود عبداهلل العتيبى 67.07 ٭
حمود يعقوب حمود عواد العواد 67.89 ٭
حميدي شافى محمد حميدي القحطاني 74.46 ٭
خالد عامر علي محمد الدماك 68.11 ٭
راشد خلف محمد راضى املطيري 64.91 ٭
راشد يوسف راشد العبدالهادى الياتي 66.82 ٭
سالم جنيب على سعد املزيعل 70.6 ٭
سعود سعد سعود سعد السبيعي 66.96 ٭
سعود عبدالعزيز عبدالكرمي املسعود السعد 63.48 ٭
سلمان حميد عبيد رجا الشمري 74.19 ٭
صالح سالم صالح معجب العجمي 71.48 ٭
صالح عويد عبيسان فرحان احلربي 67.49 ٭
عادل عبداهلل محمد عبدالكرمي أكبر 66.6 ٭
عبدالرحمن راشد عبدالرحيم أحمد الكندري 71.49 ٭
عبدالرحمن عادل عبدالرحمن محمد محمود 65.6 ٭
عبدالرحمن عبدالرزاق عبدالكرمي سيد على 65.44 ٭

بدور محمد حمود املشحن العازمى 67.79 ٭
بشاير بدر فهد العتيبي 61.44 ٭
بشاير سعود منير العجمي 82.49 ٭
بشاير شقران جسار السبيعي 85.69 ٭
بشاير علي غنيم جعدان املطيري 77.88 ٭
بشاير مسلم عمير عجاج العازمي 82.39 ٭
حترير فراج علي العازمي 75.7 ٭
حترير محمد علي العويدي 72.5 ٭
تهاني راشد عبيد اجلويسري 73.8 ٭
حنان سعد مبارك العازمي 78.11 ٭
خلود نواف محيا الديحاني 68.58 ٭
دانة جمال رجعان العازمي 88.06 ٭
دانة جهاد بندر العتيبي 78.91 ٭
دانة صالح خالد صالح الهاجري 77.38 ٭
دالل حسن الفي العازمي 73.72 ٭
دالل سالم منصور العجمي 69.34 ٭
دالل طارق محمد احمد 86.56 ٭
دالل عوض عمير العازمي 78.52 ٭
دالل محمد خالد العازمي 71.48 ٭
دالل مريس عايد العازمي 70.78 ٭
رايه محمد جابر املري 82.22 ٭
رحاب عيد على العازمى 72.43 ٭
رفعة عبد اهلل سعيد العجمي 90.01 ٭
رقية خالد محمد ناصر العازمي 68.39 ٭
رمي سعد حمود الهاجري 90.98 ٭
رمي محمد فرج سالم املري 75.53 ٭
رمي مهل سماح الرشيدى 75.84 ٭
زينب صادق حسني الشويكر 76.77 ٭
زينب يعقوب يوسف يوسف 66.69 ٭
سارة بداح عايد العازمي 82.46 ٭
سارة راشد غنيم أبوعنيج 89.23 ٭
سارة سعود عبداهلل العتيبي 76.37 ٭
سارة عبداهلل محمد العجمي 73.07 ٭
سارة علي محمد الهران 87.82 ٭
سارة فالح فهيد العازمي 68.88 ٭
سارة فهيد علي العازمي 75.81 ٭
سارة مبارك سالم سندى 77.06 ٭
ساره احمد مطر عبداهلل العنزي 74.69 ٭
ساره حسني فهد ناصر العتيبي 69.1 ٭
ساره حمد سالم القحطانى 69.87 ٭
ساره خالد وبران املعتقه 74.62 ٭
ساره خليفة اشخير العازمي 70.72 ٭
ساره عبداهلل سعود العازمي 78.08 ٭
ساره فهد راشد دغيمان 81.61 ٭
ساره نبيل عابر الشمرى 72.68 ٭
سعاد عبداهلل محمد عبداهلل احلميدي 71.93 ٭
سلمى الفي فريح العازمي 75.41 ٭
شريفة عايش ادهم فارس العنزي 71.11 ٭
شعاع راشد سالم العازمي 95.18 ٭
شهد سعيد بتال محمد السبيعي 70.32 ٭
شهد سليمان علي ابراهيم الضاحي 63.74 ٭
شهد عبيد ثامر العازمي 88.22 ٭
شهد فهد طرقي العنزي 78.69 ٭
شوق سليمان علي ابراهيم الضاحي 69.62 ٭
شوق نواف مبارك زيد العازمي 76.82 ٭
شوق هادي محمد العجمي 77.46 ٭
شيخه محمد حسني محمد العازمي 73.62 ٭
صيدة حسني حمد مفرج العجمي 75.44 ٭
ضي عبد اهلل مبخوت العجمي 73.07 ٭
طفلة مبارك راشد مبارك الهاجري 70.49 ٭
عائشه عبداهلل شبيب العجمي 78.55 ٭
عالية مرزوق عيد العازمي 74.53 ٭
عبير سعود ناصر العازمي 77.73 ٭
عبير محمد رفاعي رجعان العازمي 71.45 ٭
عبير مفرح محيا عمر الرشيدي 67.54 ٭
عذاري عبداهلل مناور العازمي 73.42 ٭
عذاري نايف حمد العميره 76.62 ٭
عهد خالد عبيد العتيبي 80.23 ٭
عهد محمد عيد محمد العجمى 70.4 ٭
عواطف الفي عيد العازمي 76.2 ٭
غالية صالح عمبر فرحان 68.39 ٭
غالية محمد ابداح محمد الدوسري 69.38 ٭
غاليه سعيد محمد العبيدي 74.03 ٭
غدير محمد دقالن العازمي 92.76 ٭
فاتن حامد عبداهلل الشمري 85.4 ٭
فاطمة مرزوق الفي العازمي 72.07 ٭
فجر سعود رفاعي املطيري 78.56 ٭
فجر فهاد عبداهلل العجمي 69.46 ٭
فجر ماجد حمد اخلالدي 78.2 ٭
فجر محمد نايف الهاجري 66.14 ٭
فرح محمد فهد العازمي 82.75 ٭
فوزية فهد ثامر العازمي 64.03 ٭
لطيفة طالل علي شايع 70.03 ٭
مراحب محمد نايف الهاجري 66.15 ٭
مرزوقة علي عيداهلل العازمي 65.76 ٭
مرمي احمد مسلم الدماك 87.1 ٭
مرمي حمد دخيل أحمد بداح 67.44 ٭
مرمي مطر خلف العتيبي 70.76 ٭
مرمي مطلق فرحان العازمي 90.76 ٭
مرمي همالن عبداهلل العجمي 73.65 ٭
مرمي يوسف مرزوق العجران 84.04 ٭
مشاعل حمد محمد املري 64.22 ٭
مشاعل ياسر علي ال زريع 92.84 ٭
مالك حمد براك البريكي 84.84 ٭
منى سعيد محمد الشمري 68.92 ٭
منى مفلح فقعان العازمي 90.4 ٭
منيرة جميل مبارك الهاجري 67.81 ٭
منيرة خلف ردعان عويض العازمي 65.4 ٭
منيرة سالم محمد عماره العجمي 70.64 ٭
منيرة سعود فهد ا حماده 74.03 ٭
منيرة سلطان صالح العنزي 73.24 ٭
منيرة صالح عوض عوينان 84.83 ٭
منيرة فهد فالح امليع 72.04 ٭
منيرة محمد خالد العجمي 95.29 ٭
منيره مترك برجس مفرج الدوسري 81.17 ٭
مها جمعان معتوق فهيد العازمي 77.81 ٭
مها عبداهلل ناصر سعد 79.51 ٭
مها فالح محمد الدوسري 72.72 ٭
مها فرحان هادي العجمي 82.88 ٭
مها فهد فهيد العازمي 81.01 ٭
مها فهد محمد بوخرما 89.61 ٭
مها منصور سعد الدوسري 67.1 ٭
مها ناصر نايف محمد الدوسري 69.1 ٭
مي سلطان عجمي حمود 81.74 ٭
مي محمد راشد ضرباح 77.99 ٭
مي مهل مضحي الهاجري 67.71 ٭
ميمونة علي محمد العجمي 83.39 ٭
نادية خالد سالم حسن العازمي 85.27 ٭
نادية محمد دغش املطيري 62.96 ٭
نادية ناصر عبيد الرشيدي 85.57 ٭
جنالء زيد علي املري 73.88 ٭
ندى شبيب عبداهلل شبيب العجمي 72.76 ٭
نهى راشد علي الهاجري 87.39 ٭
نوال هادي محمد مطيع العجمي 69.75 ٭
نورة احمد صباح العازمي 76.59 ٭
نورة خويران فهد العجمي 81.14 ٭
نورة راشد حجرف العجمي 72.18 ٭
نورة سالم محمد املري 79.72 ٭
نورة فالح مبارك الدوسري 83.12 ٭
نورة فالح حسني العجمي 90.39 ٭
نورة مبارك سالم القحطاني 67.69 ٭
نورة محمد سعد السبيعي 64.97 ٭
نورة محمد فالح الهاجري 82.22 ٭
نوره بداح عايض الهاجري 87.89 ٭
نوره سعيد حمد املري 70.64 ٭
نوره علي سالم املري 71.49 ٭
نوره فهيد مطلق فهد العجمي 73 ٭
نوره مسعد غصاب الفضلي 88.7 ٭
نوره ناشي ظاهر العازمي 88.79 ٭
نوره ناصر محمد عوض خضير 89.59 ٭
نوف عبد الرحمن راشد املري 73.7 ٭
نوف مبارك محمد فالح 64.75 ٭
نوف محمد سعد العازمي 70.98 ٭
نوف محمد مشعل العنزي 76.47 ٭
هاجر عبدالهادي رصد العجمي 82.99 ٭
هاجر مجبل سعد شداد العازمي 74.76 ٭
هديل جابر حمد املري 85.76 ٭
هديل طالل محمد بجاد العتيبي 91.74 ٭
هال محمد نايف الهاجري 65.58 ٭
هناء اشنان عبد الرحمن جردان 79.12 ٭
هناء نايف عبدالكرمي النومس 76.32 ٭
هنادي حبيب منادي العازمي 66.28 ٭
هند ناصر فهد ناصر العتيبي 79.96 ٭

نورة حمزة احلميدي ناصر العتيبي 80.56 ٭
نوف عبيد محمد عامر العجمي 70.19 ٭
هناء جابر عامر مبارك الهاجري 69.17 ٭

النصر الثانوية للبنين 
ابراهيم راشد ناصر العازمي 81.22 ٭
اسامة غازي شويش امليع 75.3 ٭
سالم عبداهلل مطلق العويهان 70.73 ٭
سعد كامل جابر خلف العنزي 81.81 ٭
سعد وليد سعد الزيد 66.75 ٭
ضاري صالح هادي سفاح الرشيدي 73.43 ٭
عبد الرحمن عبداهلل عبيد خالد الدوسري 69.28 ٭
عبد العزيز حمود سعد سعيد امليع 70.07 ٭
عبد العزيز ناصر سبهان العيباني 76.36 ٭
عبد اهلل سلمان عبداهلل فالح امليع 67.18 ٭
عبد اهلل ظافر دوشي العراده 78.98 ٭
علي سعد دهيسان امليع 68.43 ٭
علي محمد لفته الظفيري 78.11 ٭
غامن هادي محمد اللميع 89.66 ٭
فهد جمعان شافي فرحان العازمي 71.62 ٭
فهد حجي محمد فهاد النويعم 77.24 ٭
فهد عادل علي سالم زويد 64.69 ٭
فهد محمد عبد احملسن فرحان 66.05 ٭
فهد هادي سفاح شالش الرشيدي 68.27 ٭
محمد مفرج ثنيان الدملاني 76.51 ٭
مشاري محمد عبداحملسن سالم فرحان 78.68 ٭
ناصر بدر علي جمعان الصقر 61.96 ٭

ام العالء األنصارية الثانوية للبنات 
آالء حمزه عباس حسني البلوشى 71.95 ٭
آالء عبداهلل سلطان عبداهلل السهلي 76.17 ٭
آالء ناصر فهد ناصر هادي الهاجري 89.63 ٭
ابرار محمد محسن عبداهلل الشامري 73.43 ٭
اسراء خالد مبارك عيسى على الوزان 85.78 ٭
اسماء شافى بجاد شافي الدوسرى 68.98 ٭
اسماء عبدالرحمن عويض وسمي املطيرى 76.51 ٭
اماني بداح محماس دهيم الدوسري 68.45 ٭
امواج عوض فراج عبداهلل البرازى 72.57 ٭
اميره سالم جاسم محمد حسني 72.64 ٭
اميره ناجى محمد ختالن العنزى 71.85 ٭
امينه جمعان سعد صعفاك العازمي 93.14 ٭
انفال وليد راشد عبدالرحمن النجدى 74.15 ٭
انوار سعود سعد سعد احلويله آل سعد 69.29 ٭
انوار مبارك حاجون ابركه العتيبى 69.25 ٭
اميان سلطان راشد محمد العاطفى 72.23 ٭
بسمه رجا سلطان عبدالرحمن العتيبي 73.68 ٭
بشاير محمد عبداهلل سالم السبيعى 76.35 ٭
بلقيس سعود محمد سعد السهلي 67.85 ٭
تهانى مطلق نايف مرزوق العتيبى 66.31 ٭
جوزه سعد مبارك حمود السفيح 78.75 ٭
حصه سعود صاهود دوالن املطيرى 74.9 ٭
حوراء حسن مهدي على طاهر 77.24 ٭
حوراء على ابراهيم طاهر بوصلحه 73.39 ٭
دانه صقر عبد الرزاق عباس العنزى 68.95 ٭
دانه عبداهلل عباس عبداهلل محمد 71.34 ٭
دانه غامن ذياب محمد حجي 77.29 ٭
دالل جابر عبداهلل نزال الكريبانى 82.06 ٭
دالل يوسف احمد عيسى عامر 69.16 ٭
رابعه ابراهيم عبدالغفور عبداللة العوضى 77.38 ٭
رمي جمعان مبارك فهد الهاجرى 86.34 ٭
رمي سع�ود صاهود دوالن املطيرى 71.68 ٭
زينب مصطفى سالم خليفه خدادا 72.08 ٭
ساره سالم جابر حسن اجلعيدي 68.58 ٭
ساره سعود سعد عبيريد العتيبي 83.08 ٭
ساره مبارك عامر عيد العازمى 65.68 ٭
ساره مطلق مبارك مطلق الهاجرى 66.74 ٭
ساره ناصر مانع الرحيان العجمى 71.26 ٭
سلوى عيسى حامد عطيه اخلالدي 84.87 ٭
شذى عبد الرحمن مرزوق الوصيص 82.49 ٭
ش�ذر سعد محم�د فيحان العتيبى 87.93 ٭
شهد مبارك ضافر مبارك العجمى 83.64 ٭
شوق عيد حزام علي نوار العتيبى 68.59 ٭
شيخه بدر سعود مطلق اخلضير 71.68 ٭
شيخه حسن محمد على العجمى 78.64 ٭
شيخه عبداهلل محمد شافى الهاجرى 79.45 ٭
عائشه سعيد سلمان حنبف الهاجري 79.23 ٭
عائشه غازى محمد ثقل العجمى 68.05 ٭
عائشه منصور مطر بخيت العجمي 86.03 ٭
عبير سعود فهد شافى السبيعى 77.99 ٭
عذارى سعد سعدون بعيجان وهق املطيرى 82.04 ٭
عهد زيد عبداهلل منير السهلي 66.16 ٭
غاليه فراج عبداهلل فراج املطيرى 80.99 ٭
غزالن ماجد حابس فاضل املطيرى 78.27 ٭
فاطمه خالد عبيد خالد الدوسري 77.41 ٭
فاطمه خلف بليل جهيد العتيبى 94.85 ٭
فاطمه فاضل جوهر عبداهلل 72.22 ٭
فاطمه فيصل عبداهلل احمد العلى 84.68 ٭
فاطمه محمد عبداهلل محمد منيف العجمي 79.67 ٭
فجر فايز محمد عبداهلل املطيري 89.53 ٭
فجر محمد حيدر عبداهلل الفيلكاوى 75.63 ٭
فرح عادل امراهلل غلوم شاه على 76.91 ٭
ف�ى محسن سعيد مبارك العرفج 63.44 ٭
كوثر حسني جاسم جاسب القالف 77.9 ٭
لطيفه علي حسني عبدالعزيز العصفور 87.45 ٭
لولوه عادل شهيد موسى عيسى 79.43 ٭
مرمي جالل سعد جالل السهلى 68.41 ٭
مرمي زيد مجدل براز العتيبى 65.7 ٭
مرمي عادل حابس فاضل املطيرى 68.25 ٭
مضاوي سعيد سلمان حنيف الهاجري 70.36 ٭
منال عبداهلل محسن دهيسان احلربي 69.71 ٭
مها داله مشعل مسحل الشعالنى 84.64 ٭
موضي يوسف خلف راشد احلربي 89.21 ٭
مى مانع حماد متعب العجمى 79.11 ٭
نور حمدان عذبى مروى الظفيرى 76.48 ٭
نور غامن منير زيد السهلي 75.79 ٭
نوره بريكان فالح محمد السبيعى 73.3 ٭
نوره حسن مانع رحيان العجمى 67.74 ٭
نوره خليفه بداح حسني عامر العجمى 63.15 ٭
نوره صقر نوح صقر العصيمي 75.86 ٭
نوره ظافر على حمد مفرح 86.47 ٭
نوره عبداهلل منصور محمد العجمي 85.61 ٭
نوره مبارك سعود جالل السهلي 70.59 ٭
نوف عبداهلل عبدالكرمي املسعود السعد 68.5 ٭
نوف عيد حزام علي العتيبي 80.18 ٭
ه���ال أحمد محم�د علي اجلمع�ة 72.95 ٭
هيا محمد طاحوس محمد طاحوس 75.08 ٭
هيا محمد ناصر عبدالهادى العجمي 74.15 ٭
وضحه عبداهلل عامر حمد العجمى 81.8 ٭

ام الهيمان الثانوية للبنات 
أبرار بداح عايض الهاجري 81.32 ٭
أبرار جابر علي الهوم 75.41 ٭
أبرار عبد اهلل عايض الرشيدي 60.54 ٭
أبرار محمد خلف العنزي 78.34 ٭
أحالم ناصر محمد العتيبى 73.49 ٭
أسرار نواف مقبول عيد العتيبي 65.01 ٭
أسماء مدعج علي العازمي 78.2 ٭
أشجان محمد رديني العجمي 69.63 ٭
أفراح عيد راضي العازمي 74.09 ٭
أفراح مصبح مبارك العازمي 80.97 ٭
أالء محمد خليل اليعقوب 73.2 ٭
أمل بدر مبارك العازمي 77.57 ٭
أنوار خالد حسن العتيبي 76.53 ٭
إميان عبد اهلل علي املري 83.34 ٭
إميان محمد مبارك اخلتالن العازمي 69.9 ٭
ابرار حميد محسن مناور العنزي 77.11 ٭
ابرار رشيد شحاذة العنزي 69.25 ٭
ابرار محمد عبد اهلل العازمي 77.19 ٭
ابرار ناصر حبيب العازمي 75.09 ٭
افراح صالح رجعان العازمي 77.16 ٭
افراح مرشد راشد نويفل 79.15 ٭
العنود مفلح مدغم العازمي 82.28 ٭
امل جمعان فالح العازمى 93.77 ٭
انفال صالح عبد اهلل الرشيدي 66.02 ٭
انفال مهل مضحي الهاجري 79.56 ٭
بخيته عايض مبارك عايض الهاجري 81.09 ٭
بدور أحمد جمعان العازمي 76.39 ٭
بدور بدر ارشيد الضرباح 61.62 ٭
بدور بدر مبارك العازمى 70.04 ٭
بدور بدر ناصر املفلحي 69.73 ٭
بدور سلطان عايض عوض املطيري 89.52 ٭

سالم فهد فالح سالم الدوسري 66.54 ٭
سعد رشدان فالح حطاب الهمشي العازمي 70.11 ٭
سعود احمد نايف سعود عويهان 63.78 ٭
سعود خالد سعود السبيعي 62.46 ٭
سعود مضحي حبيب سعيد العازمي 66.19 ٭
سعود مطلق شبيب مطلق العازمي 63.93 ٭
سلطان حمود محسن امليع 65.69 ٭
سلطان عوض مرزوق الشتلي العازمي 66.98 ٭
شعيب وليد رجب عبدالوهاب احمد 63.66 ٭
عامر فهد حمود عامر العجمي 66.67 ٭
عايض مبارك محمد سيف الهاجري 62 ٭
عبدالرحمن بدر مرزوق جمعان العازمي 59.83 ٭
عبدالرحمن خالد خليفه اجليغم العازمي 71.49 ٭
عبدالرحمن خالد ناصر محمد العازمي 72.35 ٭
عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن سعود العجمي 68.6 ٭
عبدالعزيز فهد فراج فهد احلربي 61.27 ٭
عبدالعزيز مبارك مفلح مطلق امللحم العازمي 75.08 ٭
عبدالعزيز محمد فليج نافع احلربي 66.05 ٭
عبدالعزيز مطر مخيطر متعب الظفيري 64.5 ٭
عبدالكرمي ناصر سارى زايد العتيبى 63.5 ٭
عبداهلل حسني محمد فالح العازمي 66.81 ٭
عبداهلل ذياب صباح شبيب الفضلي 61.06 ٭
عبداهلل زيد صياح عيد العازمي 73.24 ٭
عبداهلل سعد عيد العازمي 62.75 ٭
عبداهلل سند سمير سند سريع 67.76 ٭
عبداهلل عافت سعد طويريش العنزي 72.52 ٭
عبداهلل مبارك فهد املشوط 76.62 ٭
عبدالهادي سعد عبدالهادي سيف الهاجري 71.73 ٭
عبيد احمد سعد سعيد امليع 66.74 ٭
علي سالم علي محمد صعفاك العازمي 65.56 ٭
عمر سالم عبداهلل سالم احلجيالن 72.26 ٭
عمر مهل سماح عيد الرشيدي 66.73 ٭
عمر ناصر محسن هالل العتيبي 70.89 ٭
غامن جطلي عليان دبيان املطيري 66.42 ٭
فالح سعود سعد عبيريد العتيبي 61.51 ٭
فهد بدر سالم فالح امليع 68.68 ٭
فهد حمود فهد منير العتيبي 65.2 ٭
فهد سعود محمد ثامر العجمي 66.21 ٭
فهد عبدالرضا حسني حمزاوي 67.32 ٭
فهد مبارك عايد دخنان العازمي 70.63 ٭
ماجد عبداهلل سالم زابن العجمي 64.22 ٭
مبارك شعوف مسلم عميش الشالحي 62.52 ٭
مبارك عوض راشد الفي املطيري 64.4 ٭
مبخوت فالح ناصر هديبان الدوسري 72.08 ٭
متعب مناحي نواهى محمد العتيبى 63.35 ٭
محمد سالم محمد كارون فرحان 62.44 ٭
محمد شريده عتيج هادي العازمي 64.46 ٭
محمد فيصل عبداهلل راجح البوص 68.16 ٭
مطلق سيف عبدالهادي سيف الهاجري 63.51 ٭
نادر بجاد شافى بجاد الدوسرى 77.45 ٭
نادر نايف نقيمش منصور العازمي 68.93 ٭
ناصر بدر مرزوق جمعان العازمي 65.15 ٭
ناصر سالم مقعد مناحي الدوسري 62.36 ٭
ناصر عبيد خليف حويدر حوران العنزي 70.88 ٭
ناصر مبارك زامل انواهي العتيبي 57.14 ٭
ناصر محمد سلطان ناصر العجمي 72.05 ٭
يوسف ادهام عبداهلل حبيب العازمي 62.3 ٭
محمد مضحي حسن ناصر خلف احلربي 71.92 ٭

الكندي الثانوية للبنين 
احمد عوض هاجد عتيج عبيد 63.79 ٭
بدر صالح مرزوق محمد العازمى 66.23 ٭
جابر بداح محمد جابرسعد جابر 64.8 ٭
جابر هالل عبيد شحاده العنزي 68.78 ٭
حسني علي محمد علي ثاني 64.13 ٭
حمد عبداهلل فهيد حمد العجمي 85.44 ٭
خالد جمال صابر حامت صهيود 61.46 ٭
خالد سدحان محمد سدحان املطيري 62.13 ٭
خالد كايد مانع حسني العنزي 76.49 ٭
خلف حمد خلف ساكت الشمري 68.63 ٭
صالح يحي حزام العفاري 64.79 ٭
صقر ثامر عامر القعود 77.69 ٭
ضاري راشد رشدان رشيد املطيري 62.21 ٭
ضيف اهلل حامد ضيف اهلل العتيبي 69.89 ٭
طالل حمدان سعود حمدان العدوانى 72.17 ٭
عامر فهد متعب مطيع احلربي 71.65 ٭
عامر مضيان عامر ماضي القعود 73 ٭
عامر هادي محمد عجيل العنزي 66.19 ٭
عبدالرحمن حيدر صابر حامت صيهود 68.46 ٭
عبدالعزيز خالد بندر هايف املطيرى 75.42 ٭

عبدالعزي���ز عبدالرحمن س���عود عبدالرحم���ن العجمي   ٭
77.08

عبداهلل جابر سعود زيد راكب 82.42 ٭
عبداهلل عوض هاجد عتيق 72.29 ٭
عبداهلل فهد مفلح جفني الدوسري 66.88 ٭
عبداهلل مرجى محمد فرحان املطيرى 77.37 ٭
عبداهلل مشعل شلهوب سعيد بن حضرم 73.09 ٭
فالح محمد فالح جلعود الهاجري 74.91 ٭
فالح مدهش فالح عبدالهادي الهاجري 76.31 ٭
فراس عزيز عبداهلل فهد العدواني 67.06 ٭
فهاد مطلق ناصر فالح الهاجري 67.52 ٭
فهد ثامر عامر ماضي القعود 76.42 ٭
فهد خليفه بن عموش عبدالعالي املطيري 62.36 ٭
فهد راشد مطر املطيري 71.05 ٭
فهد سالم ماجد سالم الدوسري 69.44 ٭
فهد شعيفان عبيد فهد العتيبى 68.43 ٭
فيصل سريع سعد حضرم الهاجري 80.63 ٭
ماجد شقير فرج شقير املطيري 76 ٭
ماجد محسن مناور ديحان العنزي 65.46 ٭
مبارك علي مبارك حربي الهاجري 75.42 ٭
محمد عبداهلل سعد بداح الهاجري 66.28 ٭
محمد عيسى جحيل عويد الرشيدي 73.54 ٭
مشعان محمود ماجد جاسم العنزي 69.3 ٭
مطلق عبداهلل فهاد املنير 68.17 ٭
ناجي عبداهلل فهاد عبدالرحمن املنير 69.68 ٭
ناصر مبارك محمد حمد الزوير 59.1 ٭
يوسف ناصر ثابت فيصل العتيبي 66.39 ٭

المنقف الثانوية للبنات 
ابرار يوسف عبدالعزيز ابراهيم سبتي 62.08 ٭
اسراء ناصر عبداهلل غدنان الشمري 67.21 ٭
الطاف خالد عبداهلل خالد العجمي 77.74 ٭
الهنوف فيصل سلطان الظفيري 92.81 ٭
امثال سعود مجبل عيد العازمي 67.47 ٭
امل مرزوق برجس مبارك القعمر 79.45 ٭
اميره جلوي مبارك عبداهلل اجلميعه 86.35 ٭
انوار على حسني على العجمي 73.58 ٭
اميان عبدالسالم كمال هالل 78.56 ٭
بدريه سالم عبداحلميد شهاب احمد 74.32 ٭
براءة عواد علي 70.22 ٭
بشاير نصار يوسف درويش كارون 78.44 ٭
تهاني مناحي مبارك هادى العازمي 63.86 ٭
دانه بدر عبدالرزاق سعد العمران 67.69 ٭
دالل فارس خالد حمود املطيري 74.85 ٭
رزان سعد محمد مانع القحطانى 76.33 ٭
رهام كمال حسني األعرج 77.31 ٭
رمي محمد حسني جابر ال ذيبان 62.34 ٭
ساره احمد محمد حسن ابل 74.14 ٭
ساره الهبى زيد اضبيب العازمى 74.14 ٭
ساميه مشعل نوح صقر العصيمي 74.84 ٭
سلمى محمد هادى ذيبان العجمى 70.14 ٭
شجون بدر نعيم العجمي 96.16 ٭
شيماء عايد سعود عايد العازمى 65.5 ٭
شيماء عماد خلف سلطان 81.7 ٭
عائدة هادى مهدى العجمي 69.49 ٭
عائشة مرزوق دغش دسمان العازمي 73.31 ٭
عذاري احمد صابر حامت صيهود 72.55 ٭
غزيل راشد عويضه صالح العجمي 90.65 ٭
فاطمه حمود زايد سليمان العازمي 81.58 ٭
فجر مبارك مفرج صياح العازمي 90.35 ٭
لطيفه عيد محمد ثاري الرشيدي 88.46 ٭
مرمي خالد عبدالرحمن محمد حسن 72.77 ٭
مرمي طالب محمد طاهر الكندري 89.12 ٭
مرمي مجيد محمد منصور جعفر 82.72 ٭
مشاعل علي مرزوق العتيبي 80.88 ٭
مكيه خالد عبدالرحمن محمد حسن 62.95 ٭
منال محسن على غامن املطيري 71.54 ٭
منى عبدالوهاب يوسف عبداهلل عبدامللك 68.13 ٭
منيرة عبداهلل عبدالهادي الهاجري 90.66 ٭
منيه سالم راشد سيف العجمي 64.6 ٭
نور عدنان روضان غدنان روضان 87.14 ٭

زعال فهد عبد اهلل محمد العصيمي 68.34 ٭
سامي سعود محمد العازمي 72.48 ٭
سعد عبد اهلل مبارك محمد العازمي 64.78 ٭
طالب عبد الرحيم عبد اهلل طالب بخش 77.35 ٭
طالل على خلف جابر الشمرى 71.4 ٭
طلق سعود صنح بويعى العازمى 76.53 ٭
عبد الرحمن براك مبارك العازمى 68.38 ٭
عبد الرحمن فالح صنيتان هادي العازمي 74.49 ٭
عبد الرحمن مفلح سعد على العازمى 73.26 ٭
عبد العزيز صالح محمد اجلرادي 77.38 ٭
عبد اهلل حسني حاجية حسني حيدر 85.41 ٭
عبد اهلل فها د محمد عيد ا با اخليل 72.17 ٭
عبد اهلل محمد عبد اهلل السبيعي 66.63 ٭
عبد اهلل معيض مطلق سيف العازمى 73.14 ٭
عبدالرحمن سعد احلميدي ناصر العازمي 61.98 ٭
عبدالعزيز ناصر احلميدي ناصر العازمي 64.52 ٭
عطا اهلل عيد عالي محمد العازمى 64.6 ٭
على حمد خا لد محمد وتيد 78.55 ٭
على شبر ناصر حسن قاروني 75.45 ٭
على فاضل صويان سعد الهاجري 69.31 ٭
على مزعل حويان حامد العازمى 67.48 ٭
علي محسن عمر محسن العازمي 67.95 ٭
غامن طالب محمد ذيب الهاجرى 72.19 ٭
فارس مرزوق الهبى سويد احلبيني 69.15 ٭
فايز عبد اهلل فهد سويد العجمى 68.06 ٭
فهاد عبيد راشد العازمي 71.43 ٭
فهد عبد اهلل أحمد محمد الفودري 68.97 ٭
فهد عبد اهلل مناحي محماس العتيبي 70.96 ٭
فهد فالح سالم زويد العازمي 75.02 ٭
فهد مرزوق سبيل حسني مليحان العازمى 70.04 ٭
فهد مشعل عويد سبيل العازمي 72.46 ٭
فهد ناصر مسعود عبد العزيز املسعود 74.65 ٭
الفي مطلق شجعان عيد العتيبي 75.2 ٭
مبارك حمود مبارك دغمان مبارك 71.29 ٭
مبارك عبيد محمد عبيد الرفيدى 67.81 ٭
مبارك فالح طلق العازمي 68.6 ٭
مبارك محمد مبارك رداد عبود 74.81 ٭
محمد مبارك حمد مبارك محمد 68.38 ٭
مساعد مطلق مبارك سيف العازمي 68.97 ٭
مشارى محمد براك سعد عويشر 76.16 ٭
منصو ر محمد عبد الرحمن الصفرا ن 75.24 ٭
منيف عبيد حثلني سالم الرشيدي 68.14 ٭
ناصر محمد ثنى فالح العازمى 69.7 ٭
هاشم عبد الرزاق هاشم الكندري 69.53 ٭
يوسف جواد مجيد عبدالرزاق العصفور 75.54 ٭
يوسف سالم يوسف ابراهيم صقر 70.23 ٭
يوسف سمير صحن عساف املطيري 68.72 ٭
يوسف مشعل عويد سبيل العازمي 69.45 ٭

الفحيحيل الثانوية للبنات 
أم اخلير يوسف عوال عاتيه 65.78 ٭
اديبه سالم مبارك زيد راكب 72.49 ٭
اريج سيف مبارك طلق امليع العازمي 76.49 ٭
اسراء تركى على شامخ العنزى 70.85 ٭
اسرار بتال داهم عبدالرحمن القحطانى 73.55 ٭
اسماء عبداهلل ضيف اهلل عبداهلل العتيبى 76.5 ٭
اجلوهره سلطان فالح عبيد العجمى 87.24 ٭
العنود بدر سعد سعود الهاجرى 70.85 ٭
امانى صعب ابداح خالد الهاجرى 77.96 ٭
امنه على محمد احمد سالم 78.36 ٭
اميرة نايف محمد مهنا القحطانى 89.86 ٭
امينه خالد محمد هادى الهاجرى 72.16 ٭
انوار سالم عيد محسن العازمى 87.49 ٭
بشاير جاسم محمد عبداهلل محمد 68.82 ٭
بشاير محمد سبيل عتيق املطيرى 83.13 ٭
حترير سعد عبد اهلل ثامرعتيق عبيد العتيبى 79.23 ٭
حنان بدر محمد عبدالهادى حمود السفيح 74.71 ٭
دانه سعيد سعيد مطبوخ الهاجرى 83.74 ٭
دانه طامى مدغم شلهوب العازمى 80.15 ٭
دانه هايف مبارك برجس العتيبى 67.76 ٭
دالل صاهود مطلق صاهود العتيبى 73.07 ٭
دالل ناصر سعيد مبارك العرفج 70.22 ٭
رمي حامد محمد فالح العازمى 85.3 ٭
ساره بدر احمد ابراهيم الهبدان 73 ٭
ساره حمد زيد راكب 88.86 ٭
ساره ضيف اهلل حميان حمود العتيبى 74.49 ٭
ساره عارف قبيل حسني العنزى 79.92 ٭
ساره عبدالهادى فهد شبيب هموس العجمى 76.95 ٭
ساره عيد محمد سيف براك 77.95 ٭
ساره فراج برجس مفرج الدوسرى 74.23 ٭
ساره فهد سالم محمد بطني 79.99 ٭
ساره فهد محمد عوض خضير 70.77 ٭
ساره محمد عبداهلل سفر العتيبى 72.7 ٭
ساره هويدى عواد عويد العازمى 94.59 ٭
شروق سالم ناصر سعود الهاجرى 75.54 ٭
شهد نهار خالد حمود املطيرى 88.59 ٭
شيخه جابر محمد فايز العجمى 84.74 ٭
شيماء محمد فهيد محمد العجمى 63.61 ٭
صافيه على مبارك ناصر حمد الهاجرى 69.17 ٭
عائشه عطيه مبارك مجبل العازمى 75.06 ٭
عاليه محمد على حمدان رجا العدوانى 82.53 ٭
عبير سعيد راشد محمد صالح العجمى 72.81 ٭
فاطمه حمود محسن حجيالن العازمى 88.43 ٭
فاطمه خليفه فارس غامن الدبوس 82.01 ٭
فاطمه سعود سالم سعد الرديني 64.21 ٭
فاطمه عيد محمد مزيد العتيبى 85.89 ٭
فايزه راشد رشدان رشيد املطيرى 67.46 ٭
فجر عطا اهلل فجرى وراد مرزوق 72.05 ٭
فرح طالل عماش زيد االسلمى 69.6 ٭
قمره محمد بادى نهار العتيبى 63.82 ٭
لطيفه خالد دبيان خالد العتيبى 68.74 ٭
مرمي خالد فالح سالم العتيبى 80.64 ٭
مرمي مبارك باتع شمروخ العتيبى 73.77 ٭
مرمي محمد زيد بن راكب 71.59 ٭
مشاعل نايف محمد مهنا القحطانى 91.49 ٭
معالى مبارك ماجد سالم الدوسرى 70.04 ٭
معالى محمد فهد سعود الثوينى 81.94 ٭
منال احمد حسني هاشم العنزى 75.35 ٭
مناير فالح محمد الفويضل الهاجرى 89.37 ٭
منى فهد سعود خالد العميره 69.79 ٭
منيره بدر عبداهلل عوض اخلضير 86.77 ٭
منيره خالد فالح خالد املطبوخ الهاجرى 72.56 ٭
مها بدر منيف دحام العنزى 82.84 ٭
جند احمد عايض سرور العتيبى 84.62 ٭
جند سلطان عيد مبارك غصاب 69.56 ٭
نفله خلف رشدان فهد العازمى 86.8 ٭
نوره خلف قبيل حسني العنزى 68.47 ٭
نوره عبدالعزيز فهد ناصر الهاجرى 83.08 ٭
نوف عبدالعزيز احمد ابراهيم الهبدان 84.31 ٭
نوف ماجد ابراهيم فهد العتيبى 77.5 ٭
هاجر سالم محمد عبداهلل العجمى 93.71 ٭
هدى صنت شمروخ عجاب العتيبى 71.57 ٭
هنوف عيد خليفه طرمي العازمى 70.01 ٭
هيا اسماعيل رمضان اسماعيل العنزى 74.81 ٭
هيا سعد محمد عوض خضير 72.05 ٭
وسميه فالح نهار العصفور الهاجري 86.95 ٭
وضحه سعد مسعود سعد الهمالن 94 ٭
وضحه مطلق عواض حباب العتيبى 85.44 ٭

القرطبي الثانوية للبنين 
أحمد خالد راشد حمود الشحومى 74.47 ٭
أحمد فراج سالم هادي صايل 70.5 ٭
أحمد محمد مبارك ملحم السبيعي 67.14 ٭
أحمد نشمي عوض ساري املطيري 68.03 ٭
الهادي جمال السيد عبده 67.1 ٭
بادي ناصر محمد بادي العتيبي 65.38 ٭
بدر ناصر مرمس عيد احلضيري 63.66 ٭
بشر سالم ظاهر بشر العنزي 65.04 ٭
تركي جمال مبارك فالح امليع 68.28 ٭
جابر محسن هندي شيحان العنزي 64.23 ٭
جمعان بدر مرزوق جمعان العازمي 62.85 ٭
حمد علي عويضه حمد العجمي 65.31 ٭
حمد فالح محمد عوينان العازمي 75.61 ٭
خالد جمعان سعود علفج العازمي 64.8 ٭
خالد سالم ناصر فريح العازمي 68.35 ٭
خالد عفار مناع عفار العنزي 62.42 ٭
خالد علي محمد علي ال مطلق 64.7 ٭
خالد مبارك مصبح فرحان العازمي 72.72 ٭
خالد محمد خالد العويهان 60.84 ٭
راشد عبداهلل راشد منصور البربر 68.01 ٭
راشد مبارك راشد محمد العاطفي 66.53 ٭

نور داوود سالم سهر 73.53 ٭
نوره جابر على جابر املوسى 85.77 ٭
نوره فدغوش حميدى ريكان الهاجرى 68.89 ٭
نوره محمد فهد العجمي 71.83 ٭
نوره ملحم ربيع حسني العجمى 86.31 ٭
نوره ناصر سعود ناصر العجمى 90.67 ٭
نوف ساير جعيالن الزعبي 73.77 ٭
نوف شرمي صقر ساير العتيبى 61.06 ٭
نوف هادى حوفان راشد الهاجرى 70.12 ٭
هدى محمد صالح راشد املطيرى 83.53 ٭
هيا خلف ابهيدل حامد الشمرى 83.65 ٭
هيفاء الهذيلي ناصر عبيد فهد 77.8 ٭
وصايف هادي عبد اهلل زنيفر احلويلة 66.49 ٭

الصباحية الثانوية للبنات 
آالء سالم صنهات عايض املطيري 65.52 ٭
ابرار محمد غلوم علي محمد العوضى 82.69 ٭
اسرار مسير عايز راشد املطيرى 70.96 ٭
اسيل حمود عواد عيد العازمى 63.23 ٭
اشواق شامي مرضى ضحوي الشمرى 75.09 ٭
اشواق غازي ثامر عبيد صايل 60.24 ٭
البندرى مزلوه نزال سالم الظفيرى 74.66 ٭
اجلازي حمد جابر ناصر العجمي 73.97 ٭
اجلوهره فهد بصيص ناصر العجمى 67.77 ٭
العنود مخلف منصور محمد العنزى 69.78 ٭
اماني ناصر هديان ناصر العجمي 68.72 ٭
اميره فالح حميد محمد ملوح العازمي 66.29 ٭
امينه عيد رجعان عيد العازمي 72.04 ٭
انوار سالم منصور مرزوق العازمي 64.69 ٭
انوار عوض سارى دابي املطيرى 85.89 ٭
انوار ناشى عايد سعيد زومان العازمى 87.34 ٭
بشاير عبد اهلل عوض عاتق الرشيدى 75.12 ٭
جهمه صلبوخ فراج سحلول العازمى 77.59 ٭
جواهر ناجم نايف سعد الهاجرى 72.09 ٭
حسناء نزال مجبل عكشان نويعم العازمى 78.22 ٭
حنان الفي سالم شطيط احمليلبي 75.56 ٭
دانه حسن عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن 66.35 ٭
دانه سلمان خلف دغيم العازمى 84.42 ٭
دالل حسن مهنا نزال النومس 64.27 ٭
رجاء مطلق ثامر سعدون الهندال 63.95 ٭
روان خليفة عيد خليفة الشمري 78.4 ٭
رمي سعيد صعب مشعان محمد عبدي الشمري 70.09 ٭
ساره بدر حسن مخيطر متعب الضفيري 62.09 ٭
ساره محمد عيد سليمان العازمى 76.15 ٭
شهد محمد سعود راشد العازمى 82 ٭
شوق حبيب غشام مطلق العازمى 68.74 ٭
شوق على سعد مسفر العازمى 64.88 ٭
شيخه مبارك مطلق مبارك فواز السبيعى 63.52 ٭
عائشه فالح درمييح خلف العازمي 66.29 ٭
عنود ساجي سالم ساجي الدوسري 69.68 ٭
عهود سعد رجا نايف الرشيدي 64.18 ٭
عهود شهاب نهار شهاب اخلالدى 75.96 ٭
غاده حمدان عبداهلل مطلق العتيبى 68.51 ٭
غدير زعال عشوي براك الضفيري 65.48 ٭
فاطمه سعد سند حماد الدوسرى 90.28 ٭
فاطمه علي خلف وقيت الشمري 60.36 ٭
فاطمه فرحان محمد منديل الديحاني 70.17 ٭
فاطمه فليح فالح العازمي 70.21 ٭
فاطمه مبارك سالم جبر الهاجرى 83.68 ٭
فاطمه نغيمش منصور حسيان العازمى 74.72 ٭
فاطمه هنى سعدان مسعود الرشيدى 77.87 ٭
فجر صالح مخلف منصور العنزي 68.93 ٭
لولوه مناع فالح عايض العجمى 88.09 ٭
مرزوقه حمود دهلوس مناور الكريبانى 73.53 ٭
مرزوقه مزيد زيد فالح العازمى 80.61 ٭
مرمي سعيد محمد سعود الرشيدى 87.13 ٭
مرمي عبداهلل سالم عبداهلل احلجيالن 84.14 ٭
مرمي عبدالهادى سليمان ماجد العنزي 67.34 ٭
مشاعل حمود درمييح خلف العازمى 66.16 ٭
مكارم عبدالهادي محمد القحطاني 88.68 ٭
منال الفي فالح خدعان العازمي 66.32 ٭
مها فالح مطلق فجري العازمى 79.72 ٭
مها مطلق شجاع فهيد العجمي 80.59 ٭
مها مفلح علي محسن العازمي 79.66 ٭
نوال سعود سعد سالم العازمي 75.53 ٭
نوال محمد رشيد عبداهلل حبيليص 77.61 ٭
نوره سعد مجبل عبداهلل العنزي 84.72 ٭
نوره عيد فهران راجح العتيبي 66.96 ٭
نوره مبارك مناور سجاء احلربي 69.67 ٭
نوف صالح مخلف منصور العنزي 68.1 ٭
نوف صياح عيد سعود العازمى 79.98 ٭
نوف فليح فالح العازمى 72.89 ٭
هاجر عيد مبارك صقر العتيبي 63.48 ٭
وصايف الفى على ماطر مطيران 76.85 ٭
وضحه جاسم محمد سليمان الصعيب 77.79 ٭
وضحه سعود صياح سعود العازمي 79.13 ٭
وضحه عبداهلل جاسى ناصر املطيرى 60.08 ٭
وضحه عليان شالح فالح املطيرى 68.17 ٭
وضحه فالح ناصر هديبان الدوسري 79.87 ٭

الصباحية الثانوية للبنين 
احمد غالم حسني محمد تاوانه 63.66 ٭
بداح خالد بداح محمد البداح 72.42 ٭
ثامر ناصر عبد اهلل عصام العجمي 78.61 ٭
حمد سالم عيد حمد املشوط 68.52 ٭
حمود محمد علي عبداهلل رشيد العازمي 65.64 ٭
خالد راشد فهيد محمد مانع 68.42 ٭
خالد علي هالل علي الشمرى 76.33 ٭
راشد فهاد سيف فهاد العجمى 74.63 ٭
راكان محمد خميس شويرب العجمي 83.46 ٭
سالم ابراهيم علي ابراهيم 77.35 ٭
سعود احمد عناد سليمان فرحان 68.35 ٭
سعود فهد عبداهلل مطلق العجمى 68.31 ٭
سلطان سعد عبداهلل مزعل العنزي 71.03 ٭
ضارى دواس سعد سالم العازمى 68.34 ٭
عامر وليد حمود فالح العبداهلل 71.31 ٭
عبد الرحمن براك فالح متروك العازمي 57.75 ٭
عبد العزيز سعد مترك فهاد العجمي 74.08 ٭
عبد العزيز سعود محمد ثامر العجمي 71.22 ٭
عبد اهلل ابراهيم عبد اهلل هادي العجمي 82.97 ٭
عبد اهلل راشد حمد عايض املري 74.5 ٭
عبد اهلل مطلق عبداهلل مطلق العجمي 71.25 ٭
على راشد حمد عايض املري 63.96 ٭
علي سلطان سعد نايف املطيري 66.34 ٭
عيسى ذاعر عيسى دهام املطيرى 63.24 ٭
عيسى عوض ضيدان فراج الشمري 61.75 ٭
فهد عايض حنيف ضاوي العتيبي 70.43 ٭
فهد عبد الفتاح عبد اهلل أسماعيل 69.87 ٭
فهد محمد حسني رويحل الشمري 63.81 ٭
ماجد علي خلف وقيت الشمري 62.44 ٭
مبارك مانع راشد سعد العجمى 67.01 ٭
محمد عبداهلل محمد مناحى العجمى 70.66 ٭
محمد غلوم علي محمد 67.8 ٭
محمد ناصر منقاش عبداهلل الهاجرى 78.36 ٭
مشعل نبيل عبدالعزيز ابراهيم احلمود 61.72 ٭
منصور محمد عوض محمد العجمى 70.74 ٭
ناصر راجح خميس حماد العجمي 71.21 ٭
ناصر فالح ناصر متعب الهاجري 66.56 ٭
ناصر فهد ناصر عبداهلل املدعج 70 ٭
ناصر محمد سعد طامي الدوسري 61.02 ٭
ناصر محمد عبيد سالم العجمي 74.36 ٭
ناصر ناصر مبارك فهد الهاجري 68.76 ٭
نصار مسفر نصار عبيد العجمى 75.46 ٭

الظهر الثانوية للبنين 
أحمد ماجن محمد حسن 69.56 ٭
ابراهيم وسمي عيد مبارك العازمي 78.16 ٭
احمد حمد حمود عايض العازمي 69.82 ٭
احمد سلطان بندر جدا العتيبي 65.79 ٭
احمد عبد اهلل ما زن العتيبى 79.89 ٭
احمد عوض غزاى مزيد املطيرى 75.49 ٭
تركى حمود نايف محمد العجمى 69.62 ٭
جابر عبداهلل حمود ذرف الرشيدى 66.56 ٭
حسن عباس مندني عيدان 70.4 ٭
حسن محمد عايش القطان 71.32 ٭
حسني عبد العلى احمد ابراهيم 71.37 ٭
حمد عبد اهلل محمد حمد املري 72.83 ٭
حمدان فرحان عبد اهلل العتيبي 64.91 ٭
خا لد حربي بخيت ثقل الدوسرى 80.28 ٭
خالد محمد حسن مبارك العازمي 76.69 ٭
رائد بتال سهاج هذال بتال العتيبي 73.36 ٭

يوسف عبد االمير برغش موازي الشمري 78.08 ٭

الرتقة الثانوية للبنات 
اسماء عيد مصبح غريب العازمى 66.19 ٭
اسماء فالح عبد الهادى محمد احلجيالن 62.34 ٭
اشواق فالح حربي خامت العازمى 62.65 ٭
البندرى محمد شبيب فالح العجمى 72.5 ٭
اجلوهره عبداهلل جابر عبدالرحمن املرى 74.45 ٭
امانى سالم فالح مبارك امللعبى 67.08 ٭
اماني راشد حمدان علي العازمى 68.25 ٭
امثال سعد حمدان عوض املطيرى 66.02 ٭
امثال فهد محمد عبيد العتيبى 68.88 ٭
انفال فيصل عوض مجبل العازمى 63.29 ٭
اميان مطلق سالم جزا الديحانى 78.72 ٭
بشاير محمد عوض معيض الرشيدى 66.82 ٭
حترير مسعود جابر معيان املرى 60.79 ٭
حنان سعد عيد مفلح 70.64 ٭
خلود عيد عوض فالح العازمى 76.86 ٭
دانه محمد ناصر فهيد العجمى 76.84 ٭
دالل بسام بدر علي الشطي 61.67 ٭
دالل حمد خلف حمد الغريب 79.3 ٭
رحاب زيد محمد راشد الكفيدي 86.9 ٭
رمي راشد حسني راشد العجمى 73.64 ٭
رمي صالح محمد صالح العازمى 82.11 ٭
زمزم عبداهلل محمود محمد الكندرى 80.46 ٭
ساره حسني على عاشور العبدالسالم 83.71 ٭
ساره خالد فارس اسمر الفضلى 78.42 ٭
ساره سالم فرحان ونيان العازمى 83.87 ٭
ساره فالح عبداهلل فالح امليع العجمى 67.51 ٭
ساره فهد عبداهلل فهيد العجمى 80.89 ٭
ساره محمد طلق ضيف اهلل الزعبوط 75.67 ٭
ساره محمد فهد فالح العازمى 71.54 ٭
ساره يوسف رضيمان ثامر الصواغ 63.11 ٭
سعده نافل مفرح حمد العازمى 70.41 ٭
شروق فالح راشد حمد الغريب 83.9 ٭
شهد خالد فارس اسمر الفضلى 90.45 ٭
شهد راشد مبارك سالم بوضريس العازمى 76.16 ٭
شوق يوسف صالح محمد اخلرينج 76.75 ٭
صيته محمد مبارك فهيد العجمى 76.67 ٭
عائشه خالد فوءاد محمد البغدادى 77.28 ٭
عبير شبيب بريكان حسني العجمى 87.49 ٭
فاطمه سالم حزمى زبن اللميع 65.58 ٭
فاطمه عبداهلل على حسن غريب 63.08 ٭
فجر باسم عبدالرسول حسني دشتى 78.83 ٭
فجر صالح فهد الفى املطيرى 70.7 ٭
فرح سلطان غزاى سعد املطيرى 78.1 ٭
فيحاء مبارك مناحي مبارك فالح احلجيالن 67.75 ٭
كثيمه علي سالم هادى دهمان املري 69.31 ٭
لطيفه حوفان فالح ثالب الهاجرى 89.3 ٭
مرمي جمال مخلد سعود املطيرى 74.51 ٭
مرمي محمد حمود عيد الهيلع 68.55 ٭
معالى على مفلح سعد العازمى 76.24 ٭
منار محمد باتل محمد سند العازمى 75.14 ٭
منال خالد ندا فهد املطيرى 77.15 ٭
منال عيسى نافع مثال العازمى 75.13 ٭
منيره سعد حسن سعد العجمى 83.7 ٭
مها عوض محمد هادى العجمى 72.06 ٭
مى حسني رجعان سلمان عميره 77.48 ٭
نور سعود سالم على العجمى 78.8 ٭
نوره فالح عبد الهادى محمد احلجيالن 61.73 ٭
نوره نايف محمد نايف الهاجرى 73.28 ٭
نوف مبارك سالم سعد الشقاث 81.17 ٭
هديل محمد فالح عبيد العجمى 81.46 ٭
هند احمد ناصر هديب العازمى 67.6 ٭
هند منيف محمد خدعان املطيرى 84.02 ٭
هنوف على نزال بداح العازمى 72.1 ٭
هيا براك فالح متروك العازمى 76.14 ٭
وفاء جابر احمد مطلق العدوانى 92.64 ٭
وفاء غصن بخيت غصن العجمى 78.28 ٭

الرقة الثانوية للبنات 
ابرار جبر سعيد محمد الديحانى 74.14 ٭
ابرار جميل شداد دعيج شنات 78.22 ٭
ابرار حمد هايف محمد العتيبي 73.62 ٭
اديبه احمد عواد ابداح العازمي 81.17 ٭
اريج محمد معجب بريك العتيبي 78.96 ٭
اشواق فيصل عوض شريان املطيرى 72.18 ٭
افراح ضاوى سعود مبرك العازمى 82.37 ٭
افنان احمد شهاب حميد املطيرى 62.53 ٭
اقبال محمد على كنعان املرى 84.99 ٭
البندرى فارس عايد ذهب الشمرى 82.1 ٭
الطاف عبداهلل فالح سند العجمي 78.9 ٭
العنود خالد عبداهلل مبارك العجمي 60.43 ٭
العنود سعود مذكر الهاجري 66.79 ٭
الهام فالح علي احلربي 76.75 ٭
اماني صالح على جابر الكريبي 73.58 ٭
اماني مبارك مرضي ضاوي العازمي 70.92 ٭
امل محمد ناصر درع القحطاني 63.69 ٭
انفال خالد جديع محمد العازمى 81.93 ٭
انفال راشد مداد سعد العازمى 73.83 ٭
انوار محمد عيد خلف العازمى 85.43 ٭
اميان حسني فهيد حسني العجمي 89.9 ٭
اميان مسلم عبداهلل رشيد احلجيالن 66.59 ٭
بتله عبداهلل سالم بريك السبيعى 67.46 ٭
بشاير سلمان براك سلمان العدواني 79.69 ٭
بشاير عبداهلل هايف محمد العتيبي 83.32 ٭
بشاير محمد فهد فنيس العجمى 75.86 ٭
حترير زيد شالل الشمري 76.29 ٭
حترير مسلم ابراهيم عويض البطحاني 68.57 ٭
تغريد سليمان خالد عيد العتيبي 72.88 ٭
تهاني عبداهلل عبيداهلل زايد العتيبي 68.39 ٭
حسنه محسن عوض سعود احلربى 84.3 ٭
خديجه حميد مخلف دلى املسعودى الشمرى 66.03 ٭
خديجه عبداملانع معجب العجمي 64.46 ٭
خلود سعد محمد سالم العازمى 84.07 ٭
خلود مطلق صنت مطلق 67.19 ٭
دانه نايف طاهر واوان الشمرى 89.67 ٭
دمجه راشد شاجع فهيد العجمى 88.97 ٭
روان نايف ناصر محمد العجمي 73.02 ٭
رمي مجعد مرذب العتيبى 61.71 ٭
رمي محسن مناحى محسن املطيرى 77.2 ٭
رميا عبدالرزاق خليف جويدر العنزى 84.31 ٭
ساره جهجاه سعد نهار العدوانى 65.35 ٭
ساره حمد هاشم مرزوق العنزي 75.69 ٭
ساره شافى محمد عبداهلل العجمى 85.81 ٭
سلمى ذياب وصل اهلل منير املطيرى 67.99 ٭
شيخه حمود زيد خميس العدوانى 77.44 ٭
شيخه نهار مخلد ماجد امليموني 68.79 ٭
عائشه صالح سعد العازمي 67.22 ٭
عبير فرج حمدان هديب النويعم 89 ٭
عبير نفاع محمد نافع املطيري 75.31 ٭
عبير يوسف علي فاروس العازمي 63.81 ٭
علياء سليمان راشد سليمان اجلطيلى 70.57 ٭
غنيمه حسني ناصر العجمي 75.44 ٭
فاطمه على غلوم علي العوضي 68.22 ٭
فاطمه مصبح سعيد فهاد العازمي 75.11 ٭
فجر محمد شبيب عبداهلل السبيعى 85.18 ٭
فجر محمد مسفر مليح املطيري 63.29 ٭
لطيفه هميجان سفر دغيليب العتيبى 65.57 ٭
محاسن بركه محمد محسن البخيت 76.89 ٭
مرمي سلمان مبارك زويد العازمي 79.57 ٭
مرمي عوينان اذعار عمار العازمى 75.12 ٭
مرمي محمد فهد محمد العجمى 83.9 ٭
مرمي محمل ضيف اهلل منيع املطيري 71.61 ٭
مرمي معيوف طلق السبيعي 73.31 ٭
مشاعل سعد مناحى سلطان القحطانى 78.01 ٭
منال راشد عايد عاشور الفضلى 80.45 ٭
منال سعود سالم الوسمى العازمى 80.67 ٭
منال محمد سعود مناور املطيرى 71.01 ٭
منال محمد فالح محمد خليوى العجمى 69.94 ٭
مناير هايف ماجد عبداهلل العدوانى 75.31 ٭
منتهى عبداهلل عبيداهلل زايد العتيبى 74.07 ٭
منى راشد زويد مزيد املطيرى 73.1 ٭
منيره راشد ناصر الهاجري 68.43 ٭
منيره عيد محمد ارتيبان العجمى 85.53 ٭
منيره محمد فالح ناصر الهاجرى 69.77 ٭
مها حمد مسلم عبداهلل احلجيالن 68.4 ٭
مها ناصر فارس مناحى العجمى 67.1 ٭
موضي حاكم عبداهلل مطر الشمرى 84.7 ٭
ناديه محسن سالم العجمي 68.71 ٭
نوال ثوينى سعد ثوينى العتيبى 81.84 ٭
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غزوة سعد حامد محسن العازمي 62.3 ٭
غزيل حمد سالم زويد العازمي 90.27 ٭
فاطمة براك سالم مبارك العازمي 73.59 ٭
فاطمة جمعان مجبل عبداهلل الصويلح 79.74 ٭
فاطمة سالم عبداهلل حسني الشطي 68.17 ٭
فاطمة سعيد محمد سعيد العازمي 73.93 ٭
فاطمة عبداهلل حمود مطلق الفراع 75.9 ٭
فاطمة غنيم عبداهلل شنار الزعبي 91.69 ٭
فاطمة مفرح ضويحي العازمي 74.5 ٭
كوثر جاسم خضير حاجية محمد 68.74 ٭
مرزوقة خالد عواد مرزوق العازمي 90.64 ٭
مرمي بخيتان خلف ناجي احلبيني 79.38 ٭
مرمي صالح حسني محمد الشمري 81.23 ٭
مرمي طارق طه عبداهلل علي 86.48 ٭
مرمي عايض فالح حمد الطويل العجمي 83.75 ٭
مرمي عبدالعلي غلوم أكبر حسني 71.78 ٭
مرمي علي محمد حمود العازمي 73.96 ٭
م�نى مسلم عوض الطرمي العازمي 70.23 ٭
ملكة مشوط محمد عبداهلل القحطاني 74.66 ٭
منال جريس ناصر جريس العازمي 84.11 ٭
منال محمد سالم مبارك العازمي 76.49 ٭
مناير خالد مانع بطاح العازمي 78.35 ٭
منى رجعان سعود زايد مطيع 68.89 ٭
منى عبيد راشد مبارك العازمي 75.03 ٭
منى فالح عيد سالم العازمي 88.68 ٭
منيرة بتال محمد مهذاب العجمي 84.67 ٭
مها رشيد سعود صالح العازمي 76.16 ٭
مها سعود صنح بويعي العازمي 82.19 ٭
مها عبيد عايض عوض 82.36 ٭
موضي نزال راشد مبارك العازمي 80.6 ٭
مي شباب مناور نوار العتيبي 79.29 ٭
مي مرزوق مبارك غازي العازمي 72.85 ٭
جناة عبدالرحيم عبداهلل 70.89 ٭
ن�وف رفاعي قطيم رفاعي البريعصي 70.49 ٭
نورة راشد مطلق وحير الهاجري 88.06 ٭
نورة سلطان محسن حمود املطيري 73.18 ٭
نورة سمير علي مطلق الساقا ن 85.65 ٭
نورة عياد سليمان رويشد راشد العازمي 72.7 ٭
نورة عيد فالح حمد الطويل العجمي 72.17 ٭
نورة فهد محمد ضويحي الهاجري 81.34 ٭
نورة مهدي مسفر مهدي العجمي 72.87 ٭
نوف فالح سعد عبيد العازمي 73.3 ٭
هدفة زيد حمد مهلهل املري 79.33 ٭
هديل محمود خلف محمود 69.29 ٭
هنوف حجي ناصر سعيد مهنا غربني 69.67 ٭
هنوف حمد بريدان سعد العازمي 92.44 ٭
هنوف منديل سلطان عرمان 83.88 ٭
هوية ناصر حنيف جلعود الهاجري 76.37 ٭
وردة ناصر عبداهلل ناصر الدوسري 84.68 ٭
وسمية عيد سعد اعويشز العازمي 75.73 ٭
وضحة حبيب مطلق مبارك حجاج العازمي 76.11 ٭
وعد خالد ضاوي فايز العتيبي 72.22 ٭

هديه الثانوية للبنات 
أسماء شاهر زامل كريدي العازمي 90.89 ٭
أفراح سعود عبداهلل حسني العجمي 71.7 ٭
أفراح محمد عايض مبارك العازمي 75.94 ٭
أفراح ناصر علي جمعان اشحيتاوى 80.25 ٭
أمانى دويهيس على دهلوس الكريبانى 76.29 ٭
أمانى عبدالكرمي احمد عبداهلل بوصلحة 76.26 ٭
أمل براك راشد فهد ضرباح 65.45 ٭
أمل ظافر حمد مناحى العجمى 76.73 ٭
أمل محمد بجاد حمد الهاجري 65.1 ٭
أنوار مرضي فالح حمد شنيتير 79.91 ٭
االء حمود عالي شالح املطيري 85.42 ٭
العنود سعيد فالح صالح العجمي 88.85 ٭
انوار خالد محمد الشامرى 80.38 ٭
اميان محمد سلمان مجبل الشنيطي 70.04 ٭
بدور وليد غريب الكندري 76.15 ٭
بشاير سعد رجعان محمد العازمي 70.76 ٭
جميله فالح سعود قعيد عبدالعزيز 81.35 ٭
جنان تركي احلميدي جزاع العتيبي 63.26 ٭
جواهر راشد عوض راشد املهيميل 69.72 ٭
جواهر سعد روباج عبدالهادي العازمي 78.72 ٭
حسناء محمد صالح محمد العجمي 74.85 ٭
حصه سفر عبداهلل شلوان العجمي 75.88 ٭
حصه فيصل سعود الشريع العازمي 70.83 ٭
حنان مبارك ناصر مجبل العازمي 69.09 ٭
حنان منادي هادي بركه العازمي 73.5 ٭
خالده وليد يعقوب اسد البلوشي 72.22 ٭
خلود خالد حبيب دغمان العازمي 85.71 ٭
خلود عيد عبداهلل حسني العجمي 70.15 ٭
خلود فهيد ادغيمان حماد العازمي 73.41 ٭
دانه مطلق محمد علي العازمي 75.73 ٭
دالل دخيل احمد دخيل املسيعيد 71.54 ٭
دالل راشد محمد عايد احملجان 82.81 ٭
دالل سعود مبارك سعد العازمي 68.92 ٭
دالل عيد خالد سعد العازمي 63.59 ٭
دالل فهيد فهد فهيد العجمى 74.33 ٭
رباب حميد محمود عبداهلل حسني 63.07 ٭
رشا جواد جابر عجيمى العتيبى 73.41 ٭
رفعه هادي براك هادي الدوسري 68.61 ٭
رمي بدر رميض سعد العازمي 89.62 ٭
رمي سعد ناصر خلف العازمي 66.5 ٭
رمي سفاح عبداهلل عبداهلل الداهوم العازمي 74.72 ٭
رمي فهد صايل عبيد العازمي 79.44 ٭
رمي محمد سالم خميس الدعيج 86.69 ٭
رمي محمد ضيدان خالد السبيعي 83.14 ٭
زهره علي ابراهيم سيد القالف 69.06 ٭
ساره ارشود عواد مفرح العازمي 89.43 ٭
ساره حمود طالل محمد اجلري 83.24 ٭
سلوى جمعان مرضى ضاوى العازمى 77.82 ٭
سهر محمد ناصر سعود العجمى 84.61 ٭
شهد منشط فالح فالح العتيبي 72.72 ٭
شوق شبيب محمد شبيب العازمي 91.02 ٭
شوق مذهل طلق مذهل العازمي 66.31 ٭
صافيه سعد سعود سويد العجمي 72.36 ٭
صافيه فالح محمد حمد العجمي 84.46 ٭
صبريه محمد حسن محمد علي 76.15 ٭
عائشه خالد صايل ثويني احلزمي 81.79 ٭
عائشه محمد خالد جمعه الفرحان 77.65 ٭
عاليه محمد عتيج مطلق العازمي 68.97 ٭
عايشه فرهود علي فرهود العجمي 71.74 ٭
عبير حمود رجعان نصار العازمي 71.79 ٭
عبير معدي هجاج محيه العازمي 83.72 ٭
عذاري صباح فالح العازمي 77.02 ٭
عذاري عبداهلل جاراهلل سليمان احلبيب 80.22 ٭
عنود فيصل فيحان ابجاد العتيبي 87.24 ٭
عهد سعد ضحوى عويض املطيرى 72.72 ٭
عهود محمد عبداهلل حمد العجمي 75.15 ٭
عواطف صباح فالح غنيم العازمي 73.26 ٭
غاليه محمد رميض محمد العازمي 75.39 ٭
غدير سلمان حبيب العازمي 69.41 ٭
فاطمه احمد عواد محمد احلريص 68.71 ٭
فاطمه حمد محمد جمعه بورحمه 76.01 ٭
فاطمه علي مالك سالم فهد املالك 82.79 ٭
فاطمه عواد حنون عويد الشمري 79.79 ٭
فاطمه منصور راشد منصور جريس 83.87 ٭
فجر ثامر فهد ثامر السهلى 73.5 ٭
فجر طالب صالح محمد الصراف 81.46 ٭
فجر ناصر عواد الزعبي 68.64 ٭
لطيفه ملفي عيد محمد الهرير 76.26 ٭
لطيفه وليد خالد مطلق الزايد 70.65 ٭
مرمي راشد عبداحملسن الفودري 62.52 ٭
مرمي طلق محمد علي حجر العازمي 68.78 ٭
مرمي عيد سعد دغيليب العازمي 67.97 ٭
مرمي فالح راشد سالم العازمي 73.49 ٭
مرمي محمد علي ابراهيم اجلدي 72.98 ٭
مرمي هادي السهدي هادي العازمي 66.84 ٭
مرمي وليد محمد عبداهلل العلي 71.87 ٭
مشاعل خلف مرزوق سيف ابو عينه 88.95 ٭
مضاوى عبيد ناصر عبيد الدوسرى 81.47 ٭
مالك سعد عبيد ناصر الدوسري 64.87 ٭
منار محمد فالح فالح العتيبي 87.51 ٭
منى مرضي محمد مرضي العازمي 81.64 ٭
منيره محمد عبداحملسن العجمي 78.53 ٭
منيره مدعث غالب دابس العازمي 72.86 ٭
مها رشيد فالح علي العازمي 66.78 ٭
مها غازي فهد غازي السبيعي 90.61 ٭
مواهب صمهود عبداهلل مرتع العازمي 68.06 ٭
مي محمد ناصر هديب العازمي 63.9 ٭
ناديه حمود محمد عايد احملجان 79.49 ٭

عائشه ابراهيم عبداهلل العبود 75.35 ٭
غاليه ضاوى سعود العازمي 74.38 ٭
فاطمه حمود فليح العازمي 76.88 ٭
فاطمه مبارك على العجمي 73.2 ٭
لطيفة مبارك محسن العازمي 77.7 ٭
مشاعل ابراهيم راشد املري 74.85 ٭
مشاعل عايض مجبل العازمي 73.08 ٭
مها صالح جار اهلل العجمي 68.24 ٭
ندى معدي فراج الهاجري 68.12 ٭
نوره ابراهيم راشد املري 67.61 ٭
نوره سعيد منصور الهاجري 69.14 ٭
نوف عايض محمد العازمي 73.54 ٭
هال فهد سعيد العجمي 82.39 ٭
هنادي فوزى خليف ماجد 73.2 ٭
وضحه راشد زايد الهاجري 69.5 ٭
وفاء سرحان صفوق محمد سرحان 86.21 ٭

 مركز هشام بن العاص الثانوي رجال 
احمد فجري فالح خالد العازمي 60.93 ٭
احمد مبارك عبداهلل العازمي 67.23 ٭
اسماعيل خليل حسني اسماعيل ميرزا 69.93 ٭
بدر عبدالرزاق عطشان ثويني 70.63 ٭
بيتر ماهر مخائيل بشاي 59.06 ٭
حسن ابراهيم حسن ابراهيم اليتامى 70.07 ٭
حمد ظافر محمد العجمي 73.26 ٭
خالد املح حميد فرحان العنزي 67.02 ٭
خالد حنيتم شبيرم عوض العازمي 68.33 ٭
خالد عيد مبارك سعيد 62.58 ٭
خالد فهد بادي حبيب املطيري 67.77 ٭
خالد مبارك عايض العازمي 60.2 ٭
راشد عبداهلل راشد اجفني الفضلي 63.32 ٭
زايد سالم ابراهيم الزايد 65.38 ٭
سالم علي محمد مهدي 75.72 ٭
سعد صالح حضرم العجمي 70.93 ٭
سعد الفي جندار محمد 71.42 ٭
سعيد على حمد مسفر ناصر العجمى 73.22 ٭
صالح مانع محمد صالح مانع العجمي 78.46 ٭
ضاري خالد فيروز شايع الشمري 77.87 ٭
عبد الرحمن عبد الكرمي يوسف عبد العزيز 62.59 ٭
عبد اهلل محمد منصور ناصر الهاجري 62.33 ٭
عبداهلل ناصر سالم العجمي 72.65 ٭
عبيد هادي عبيد داهم الدوسري 64.6 ٭
علي حميد ثويني مزعل 62.87 ٭
علي عبدالرسول غلوم محمد 66.02 ٭
فهد حسني محمد حسني زمانان العجمي 74.37 ٭
فهد دعيج خلف نعمه 68.62 ٭
فهيد سعد سيف جمعه 72.44 ٭
فيصل محمد عبداهلل شامخ 66.02 ٭
قبالن محمد سالم عبد اهلل العجمي 65.06 ٭
مبارك سعد محمد صليفيح العازمي 64.42 ٭
مبارك عيد سعد عيد الدوسري 64.69 ٭
مبارك محمد مبارك اجلريب 67.12 ٭
محمد جابر عبداهلل محمد 68.38 ٭
محمد سعد عمار شايع 72.9 ٭
محمد سويد سعود عبداهلل العجمي 63.9 ٭
محمد فالح عيد محسن سماح العازمي 69.51 ٭
محمد قاطع عبود كايد 63.2 ٭
محمد مسلم محمد بطي منصور العجمي 70.7 ٭
مرزوق مبارك سعد وقيان الدوسري 61.86 ٭
مشاري عيد مجبل الهيلع 60.49 ٭
مشعل سعد مصبح سعود العازمي 64.62 ٭
مشعل ناصر اسد ناصر محمد علي 66.3 ٭
مصعب عوض فراج سالم احلربي 62.87 ٭
مهيالن حمد خالد الهاجري 60.6 ٭
ناصر صالح معباس العتيبي 71.24 ٭
نايف عبداهلل كمدان العجمي 66.15 ٭
نواف صباح كاظم عيدان احلالفي 62.07 ٭
هادي دمشق محمد هادي 72.1 ٭
ياسر عبداملجيد ابراهيم حسني الشطي 61.73 ٭

معاذة الغفارية الثانوية الثانوية للبنات 
آمنة محسن عمر محسن العازمي 79.14 ٭
آمنة موسى إبراهيم عبداهلل البلوشي 72.67 ٭
أبرار صبيح ناصر مقبل العازمي 79.27 ٭
أبرار عبدالوهاب وارد سمير العنزي 90.94 ٭
أحالم عبدالعزيز مرجي صالح الرشيدي 81.15 ٭
أشجان الفي صياح محمد رمال 87.85 ٭
أشواق فهيد فهد فهاد العازمي 67.45 ٭
أفراح عويد سعود عبيد البلحطي العازمي 78.4 ٭
أمل سائر فرحان حمد العازمي 74.36 ٭
أمل صالح عوض مسعود العجمي 79.04 ٭
أمل الفي خلف جاعد العازمي 89.27 ٭
أمل مرزوق مبارك غازي العازمي 65.96 ٭
أمل مصطفي حاجي يوسف أحمد 66.22 ٭
أمالك الفي فالح سالم العازمي 88.54 ٭
أنوار جاراهلل فهيد جاراهلل العجمي 81.91 ٭
أنوار سالم محمد سالم العنزي 75.46 ٭
أنوار سالم محمد سعد الدوسري 77.04 ٭
أنوار محسن نايف عثمان العتيبي 78.31 ٭
أنوار محمد عبداهلل صالح احلداد 67.97 ٭
أنوار مصبح مجبل خلف العازمي 67.61 ٭
إميان ساجي معجب مترك الدوسري 79.02 ٭
إميان سعد سيف خامت العازمي 70.87 ٭
إميان عوض حسني محمد املتني العجمي 74.53 ٭
إميان محمد ناصر مرود العتيبي 76.63 ٭
إميان ناصر نوار عيد العازمي 79.49 ٭
البندري عيد محمد سعد الدوسري 74.83 ٭
البندري ناجي علي ناجي 75.04 ٭
الشيماء أحمد موسى محمد الشحي 70.58 ٭
العنود علي عبدالرحمن علي املري 71.35 ٭
الهنوف سليمان حزام فهد القحطاني 80.9 ٭
انتصار عبدالرحمن عبداهلل شهاب 70.5 ٭
بدرية عبداهلل فرحان حبيب العازمي 63.94 ٭
بشاير عبدالرحمن حمدان محسن 69.63 ٭
بشاير عويض شقير دليل املطيري 79.47 ٭
بشاير عيسى عبداحلسني علي البلوشي 65.79 ٭
بشاير محمد فراج زيد السهلي 74.42 ٭
بنا مرزوق محمد صغير العازمي 78.81 ٭
حترير سعيد بريدان سعد العازمي 73.13 ٭
حترير الفي خلف جاعد العازمي 68.89 ٭
حترير ناصر محمد سعد الدوسري 68.49 ٭
تغريد فالح نافل مفرح العازمي 71.42 ٭
تهاني سويري ضويحي سويري العجمي 70.65 ٭
تهاني عوض حمد عوض العازمي 67.4 ٭
جواهر فالح دليم عبود العازمي 73.98 ٭
حصة رشيد مهدي مطلق العازمي 86.93 ٭
حنان راشد محمد صغير العازمي 69.25 ٭
حنان عيدان معيوف عبداهلل 71.2 ٭
خديجة مفلح شوميي متروك العازمي 83.47 ٭
خلود فهد عبداهلل دعيبيل العازمي 87.25 ٭
دانة علي حبيب حسن قمبر 72.8 ٭
دالل علي عايض صالح العجمي 78.12 ٭
دمية سعد شافي جعيري مطلق الدوسري 66.01 ٭
رحمة تركي سعود خلف العنزي 76.29 ٭
رفعة سويد فالح حمد الطويل العجمي 77.08 ٭
رمي راشد محمد صقر العجمي 71.23 ٭
رمي محمد عبداهلل ابراهيم املبايعي 78.04 ٭
زهرة مبارك احمد مبارك 78.34 ٭
سارة حمود حنيف هديان العازمي 73.42 ٭
سارة خالد علي عبود السويلم العازمي 75.89 ٭
سارة فهيد ناصر مبارك العازمي 79.44 ٭
سارة مجيد وايل محمد أبو جبارة 91.56 ٭
سارة محمد فهاد رجعان العازمي 70.77 ٭
سارة مناور رفاعي مناور هضيبان العازمي 66.24 ٭
سارة ناصر عبداهلل مبارك النفيشان 66.86 ٭
ساره على حسني عبد القادر الهندى 73.91 ٭
شريفة محمد عتيج محمد العازمي 73.39 ٭
ش�هد فهد محمد مهنا العازمي 75.51 ٭
شهد طالل زيد عيسى حافظ 69.34 ٭
شهد عويض إبراهيم عويض البطحاني 85.75 ٭
شوق سيف سالم مبارك احلريص 89.98 ٭
صاحلة فالح مبارك مشوط العازمي 72.13 ٭
عائشة فالح عمر محسن العازمي 73.17 ٭
عالية ياسني عبداهلل حسني الشطي 84.65 ٭
عليا علي صنت عبيد اجلويسري 64.44 ٭
عنود جنيف منصور جنيف سفر 73.46 ٭
عهود ثامر سعيد مبارك العازمي 68.01 ٭
عهود عبود علي عبود سويلم العازمي 71.38 ٭
غالي محمد حسني 78.24 ٭
غالية مصبح مجبل جغيثم العازمي 71.98 ٭
غدير الفي محمد سلمان العازمي 86.65 ٭

نورة شمروخ داموق طلق العازمي 71.89 ٭
نوره خلف مطلق صايل 76.7 ٭
نوره صالح رباح الرشيدي 70.04 ٭
نوره محسن منصور فالح 66.87 ٭
نوره محمد دعيرم محمد العجمى 66.85 ٭
نوره مساعد صالح مهاوش 72.59 ٭
نوره هادى محمد سحمى نهار الهاجرى 62.72 ٭
نوير مريزيق شري سعد الرشيدي 84.36 ٭
هدى احمد معزي العازمي 67.77 ٭
هناء فالح سالم ساجر العازمي 71.48 ٭
هند عبد اهلل غامن احلمد الفالح 70.16 ٭
هند عيد محمد العتيبي 70.23 ٭
وضحه غازي جعيثن عبيدان احلربي 67.7 ٭
وضحه فهد فالح محمد العجمي 76.58 ٭
وفاء علي بدر على 72.77 ٭

مركز أم العالء األنصارية الثانوي نساء 
أبرار جلوي مطر مسيعيد العازمي 66.77 ٭
أسماء ابراهيم جابر فايز 64.55 ٭
إميان حسني مبارك خادم بو قماشة 63.85 ٭
ابرار عادل محمد حسني 72.79 ٭
اسماء عبد اهلل عبد الهادي احلجيالن 69.52 ٭
العنود حمود عتيج محمد العازمي 68.28 ٭
العنود راشد محمد الهاجري 86.6 ٭
العنود صياح عيد العازمي 71.5 ٭
العنود هادى مبارك عبدالهادى الهاجرى 62.68 ٭
امل حمدان محمد نصير العنزي 68.1 ٭
امل حمود راشد البوص 77.82 ٭
اميره محمد مناحي سعد العجمي 83.58 ٭
امينة محمد خضير حسني 80.96 ٭
انوار عوض مطر عايض العازمي 63.6 ٭
اميان حسني عواض املطيري 65.42 ٭
اميان شناوه مشعل عناد 67.81 ٭
اميان محمد سعد العازمي 80.03 ٭
بتله سعد سلمان كويخ 68.76 ٭
بدريه عوين عواد العنزي 69.24 ٭
بشاير هادي بنيه مرزوق 75.89 ٭
حترير صالح حسن صالح احمد 71.89 ٭
جمانه محمد عباس الريحاني 73.87 ٭
جميلة فيصل عبد اللة فهد 68.61 ٭
جويزه مبارك صانوت فهيد 68.33 ٭
حصة مصارع متعب زامل 88.23 ٭
حصه شمالن حمد شمالن 66.78 ٭
حمده سعد حمود كشيش العازمي 60.75 ٭
حنان فهيد ادغيمان العازمي 65.65 ٭
حنان ناصر سعد امليموني 75.88 ٭
خديجة سعود بريك طالع العتيبي 63.9 ٭
دالل شباط شريد املطيري 66.58 ٭
دالل محمد عبد الرحمن الصفران 78.36 ٭
دميا حمدان حمود العتيبي 80.77 ٭
رحاب أحمد علي حسني البلوشي 64.11 ٭
رمي حربي فريح املطيري 72.79 ٭
رمي محمد عبد اهلل فرحان العازمي 66.98 ٭
رمي مطلق سالم العازمي 74.54 ٭
زينب صالح جوده حمود مقطوف 70.48 ٭
زينب عبدالرحيم عبداللة 62.86 ٭
ساره حرمييس سلمان العازمي 71.83 ٭
ساره محمد نومان فالح الزهاميل 71.84 ٭
سعاد عبد اهلل دايخ طلب 71.99 ٭
سلوى خليفة محسن العازمي 75.08 ٭
سمحه بردان جحيل 69.37 ٭
شيخه عبد اهلل ابطيحان العازمي 71.73 ٭
شيخه عبد اهلل احمد حسني احمد 62.91 ٭
شيماء غامن راضي مسير 71.22 ٭
صاحله راشد صالح سماح عرفج 72.99 ٭
ضحية سعد ظاهر شخير العازمي 69.37 ٭
عائشة جواد عبداللة محمد 66.6 ٭
عاليه منصور تركي العتيبي 67.42 ٭
عبير حسني حمد حسني النبهان 71.58 ٭
عبير عبد اهلل سحيم حزام حسني 71.21 ٭
عجايب محسن غازي مبارك العتيبي 72.41 ٭
عذاري عدنان عبد العزيز املذن 66.39 ٭
علياء حسني عبد اللة أبراهيم 85.37 ٭
عنود محمد عبد اهلل مطلق 68.28 ٭
غدير سعود عيد سعود 68.88 ٭
غنيمه عايض سعود املطيري 82.63 ٭
فاطمه حسني خضر علي الفيلكاوي 65.39 ٭
فاطمه حمدان منير العازمي 63.33 ٭
فاطمه ضبعان سيف ميزر 68.67 ٭
فاطمه مبارك سلمان محمد حمادة 73.89 ٭
فاطمه محمد عبداهلل احلجيالن العازمي 68.94 ٭
فاطمه محمد على حسني 68.81 ٭
فجر راشد علي عتيج 65.76 ٭
فريده سيد هاشم خادمي 69.22 ٭
فهيدة منصور راضي محمد 71.57 ٭
فوزية شينان سعد الدوسري 63.52 ٭
لبيبه مصلح سعد العازمي 69.31 ٭
مرزوقة مسعد عبد الرحمن الرشيدي 76.92 ٭
مرمي رجعان حمود العازمي 76.43 ٭
مرمي فالح منصور جنيف 67.61 ٭
مشاعل سامت محسن رحيل 64.6 ٭
معالي معضد عميش املطيري 83.93 ٭
مكية شاكر محمود محمد 72.73 ٭
منال حمود حماد العازمي 76.27 ٭
منال خضر حبيب محمد 72.14 ٭
منال خميس عبد اللة العازمي 69.9 ٭
منال سعود مصبح العازمي 65.42 ٭
منال محماس خالد العازمي 78.78 ٭
منيرة ربيح مخور راكان 73.95 ٭
منيرة صقر عبد اهلل قناص 66.53 ٭
منيرة مبارك راشد ضرباح 80.76 ٭
منيرة معجب محمد العوير 65.68 ٭
منيرة ناصر محمد العجمي 64.19 ٭
مها خليفه محسن عبيشان العازمي 65.14 ٭
مها فارس عايد ذهب الشمري 68 ٭
مها ماطر فالح العازمي 71.33 ٭
جنلة محمد دغيمان غنام العازمي 62.26 ٭
نورة محمد منصور الهاجري 74.72 ٭
نورة مزيد هزاع العازمي 68.11 ٭
نوف حمود ناهض السهلي 68.1 ٭
نوف عبداهلل عيسى عبد اهلل الشطي 69.02 ٭
نوف متعب محماس الدوسري 87.03 ٭
نوير حسني حمود القحطاني 73.74 ٭
نيره ناصر حسن العجمي 70.01 ٭
هبه عبداهلل أحمد حسني أحمد 73.87 ٭
هال هادي مصري العجمي 69.86 ٭
هناء أحمد عبد القادر عبد اللة العطوان 77.3 ٭
هنادي صالح سعيد العجمي 65.78 ٭
هيا مبارك ناصر فالح القحطاني 69.78 ٭
هيفاء سعيد خالد ناصر 75.75 ٭
وداد خضر جابر خلف 66.87 ٭
وداد خلف فهد املطيري 75.51 ٭
وسميه الفي مبرك العازمي 73.99 ٭
وضحة صقر عبد اهلل قناص الشمري 69.42 ٭
وضحة ماثل مثيب العتيبي 64.6 ٭
وضحه لزام حمود الشمري 76.31 ٭
يسرى ضاوى سعود مبرك 65.69 ٭

مركز ام الهيمان الثانوي نساء- المشترك 
اجلازي علي فهد مانع عامر 62.54 ٭
انوار جمل سجدي العتيبي 64.46 ٭
اميان عايض مهدي العجمي 74.98 ٭
بدريه عادل بانى الدوسري 65.45 ٭
بشائر عبداهلل جابر مطر 68.84 ٭
بشاير جاسم عيادة سليمان 69.31 ٭
تهاني مناور حمدان العازمي 71.4 ٭
جميله طارش مغير الشمري 90.59 ٭
خزنه عبداهلل مثيب العجمي 77.37 ٭
خلود مبارك منوخ نهار املطيري 71.85 ٭
رشا فالح أسود سالمه العنزي 72.01 ٭
رضيه فالح فهيد العازمي 73.23 ٭
رفعة ابراهيم راشد على سالم املري 66.33 ٭
رمي حمود عبداهلل الهاجري 79.11 ٭
رمي محمد عوض العجمي 69.52 ٭
رمي منصور هزاع العجمي 71.49 ٭
زينب عبداهلل عطية سهيل 84.29 ٭
ساره عايض محمد العازمي 67.29 ٭
سامية خالد ظاهر العازمي 79.87 ٭
سماح حسن سعيد العجمي 74.97 ٭
شيخه على عبيد خلف 73.9 ٭
شيماء فالح اسود سالمه العنزي 77.31 ٭

عبداهلل محمد خلف العنزي 72.31 ٭
عبداحملسن علي مبارك علي العجمي 78.16 ٭
عبدالهادي سالم ساجي ناصر الدوسري 60.77 ٭
عبدالهادي علي محمد عبدالرحمن 76.93 ٭
عدنان فارس عران جعيفص 66.29 ٭
عزيز شتحان شاهني الظفيري 74.57 ٭
علي أحمد محمد عباس 77.27 ٭
علي جابر فاضل محمد املري 73.24 ٭
علي صالل خلف عبهول 78.75 ٭
عمران احمد عبداهلل السماك 73.04 ٭
عيد خالد هرماس خضير العازمي 70.24 ٭
عيد سعد فهيد فدغوش مانع العجمي 87.55 ٭
غالي ناصر منير ناصر 74.53 ٭
غامن احمد غامن عبد اهلل 84.18 ٭
غامن عوض غامن عوض الركله 80.36 ٭
غامن محمد عبدالرحمن مانا الفيلكاوي 71.38 ٭
فالح هادي فالح الرشيدي 74.48 ٭
فراج محسن محمد العجمي 74.37 ٭
فالح خالد هرماس العازمي 70.11 ٭
فالح عيد مناحي العازمي 67.5 ٭
فهد براك قبالن براك العازمي 65.2 ٭
فهد سعد عبد اهلل العازمي 66.35 ٭
فهد طرجم سعد ناصر السهلي 68.2 ٭
فهد عبد الرحمن احمد عبد اللطيف 73.3 ٭
فهد عبداهلل محمد صعفاك العازمي 79.26 ٭
فهد ماطر فالح عواد العازمي 73.24 ٭
فهد محسن عوض سعود 76.89 ٭
فهد مطلق فالح محمد العجمي 60.61 ٭
فهد مناور عماش محمد العتيبي 65.93 ٭
فهيد حسني فهيد حسني العجمي 77.95 ٭
فهيد فالح شافي فالح العجمي 70.62 ٭
فواز فهد عبد اهلل علوان محمد 66.25 ٭
فواز مطلق راشد جريان العازمي 73.73 ٭
فيصل براك فالح متروك العازمي 80.12 ٭
فيصل عبد النبي عبد احلسني عبد اهلل الفودري 67.67 ٭
فيصل محمد مرجان فاضل 78.26 ٭
ماجد جهز محسن املطيري 72.42 ٭
ماجد مرزوق محمد عايض 75.83 ٭
مالك هاني عبداهلل شايع الظفيري 74.09 ٭
مبارك خلف سعد محمد 75.17 ٭
مبارك فهيد ناصر رثوان العجمي 82.31 ٭
مبارك محمد خلف العنزي 78.75 ٭
مبارك محمد مبارك طلميس العجمي 78.3 ٭
محمد بتال محمد جازع 72.1 ٭
محمد خالد محمد جالل السهلي 66.9 ٭
محمد سالم راشد خلف شعيل العازمي 69.76 ٭
محمد سعد ناهي العازمي 68.71 ٭
محمد سعود جبرين سعود محمد العصيمي 69.27 ٭
محمد سعود زيد خليف العازمي 72.27 ٭
محمد سعود محمد سعد العتيبي 64.35 ٭
محمد طالب محمد علي املري 65.05 ٭
محمد عبد اهلل محمد راشد 67.18 ٭
محمد عبداهلل هذال العازمي 72.7 ٭
محمد فرحان ظاهر والي العنزي 64.2 ٭
محمد مبارك محمد فالح الهاجري 69.01 ٭
محمد مبارك محمد هادي العجمي 76.82 ٭
محمد مجيد نظر الشطي 62.83 ٭
محمد محسن حمدان غنام 67.62 ٭
محمد مرزوق عايد خليف العازمي 67.58 ٭
مرتضى حسني محمد حسن 70.91 ٭
مرزوق سعد راشد الزيد 73.04 ٭
مساعد عبداهلل جنم العلي 68.01 ٭
مشعل جمعان عشبان حمدان العازمي 75.84 ٭
مشعل حمد احمد حمود العنزي 73.61 ٭
مشعل صطام عبداهلل العتيبي 79.87 ٭
مشعل مسفر مليح خريص 65.81 ٭
مطلق فالح مطلق فالح الزعبي 71.32 ٭
مناور راشد حمود احلجيالن 70.19 ٭
منصر سعد هديرس ربيع العصيمي 74.55 ٭
منصور فالح منصور جنيف سفر 70.12 ٭
ناصر خميس طلق عقاب 70.66 ٭
ناصر عبداهلل عيد ناصر طفالن العجمى 64.06 ٭
ناصر علي بخيت علي املري 71.29 ٭
ناصر محمد مشعل ساير العنزي 83.17 ٭
ناصر هايف نايف العازمي 68.56 ٭
نايف بندر ضيف اهلل عامر العتيبي 76.27 ٭
نايف عبداهلل فهاد عماش العجمي 67.33 ٭
نايف هادي فالح امبيريك الرشيدي 68.98 ٭
نواف فيصل محمد العتيبي 70.04 ٭
نواف ناصر مطلق فهد العازمي 68.3 ٭
يوسف سليم موسى فهران راجح هافل العتيبي 68.89 ٭
يوسف عايض ناصر عويس العجمي 67.57 ٭
يوسف علي خليفة حسني اخللفان 79.65 ٭
عثمان إبراهيم مسيفر هملول العتيبي 65.41 ٭

مركز الصباحية الثانوي نساء 
آالء عبد اللطيف عبد اخلالق عبد اللطيف فرج 81.5 ٭
أمل فراج محمد فراج 84.87 ٭
أميره محمد سلمان غامن الطويلع 77.45 ٭
إميان حسني عبيد عبد اهلل 70.41 ٭
ابرار صادق عبدالعزيز محيل جابر 72.67 ٭
اريج صالح محمد غيالن الفضلى 65.98 ٭
العنود حمد على الهوم 67.1 ٭
العنود عبد ياسني اسود 79.88 ٭
امل موسى فيصل الروضان 68.33 ٭
انتصار حردان محمد ختالن 73.54 ٭
انوار بدر محمد عبدالهادى السفيح 60.05 ٭
بدريه سعد سليمان كويخ 78.37 ٭
بدريه ناصر عواد مبارك 71.74 ٭
بشاير بجاد مونس العتيبي 60.25 ٭
بشاير محمد ناصر عبد اهلل 74.79 ٭
تهانى محمد محسن الويس 76 ٭
تهاني حمود فالح حمد العازمي 67.74 ٭
جواهر محمد حمد عازب العجمي 70.65 ٭
حصه بدر ناصر غازي الدماك 72.23 ٭
حنان شبيب فالح شبيب العازمي 71.52 ٭
حنان شفاء الهيلم نادى ساير العنزى 68.01 ٭
حنان مبارك فالح مطلق زقاح 67.33 ٭
حنني غالي عناد جابر 59.49 ٭
خديجه جاسر فيصل عبد اهلل 86.49 ٭
خزنة عيد مرمس عيد احلضيري 82.93 ٭
خزنة مشعل مطلق مونس راجح العتيبي 70.58 ٭
دالل خميس مرزوق مبرك 68.65 ٭
رفعه مبارك غريب حمد العجمي 65.65 ٭
ساره سالم فارس فاروس احلطاب 71.76 ٭
ساره عبد اهلل محمد هزاع مشلشل السبيعى 65.2 ٭
ساره مطلق نفيخ عواد درويش العازمي 70.46 ٭
سعده مصبح مبارك سحلول 68.82 ٭
سلوى جبر محمد مغير 73.02 ٭
سميره ابراهيم عبد الكرمي على شمو 68.72 ٭
شعاع عبيد هادي مقنع العازمي 73.7 ٭
عاليه فالح متروك بليق العازمي 74.49 ٭
عذاري سالم ظاهر التمتام 70.86 ٭
عذاري محمد حمد سعد العازمي 64.52 ٭
عهود عبد اهلل مدعث برغش القحطاني 72.41 ٭
عواطف مبارك مطلق حرقان العازمي 69.31 ٭
غدير محى على فرحان 65.58 ٭
فاطمة عبد اجلبار جبران منصور 71.34 ٭
فاطمة محمد أحمد خليل صالح 67.43 ٭
فاطمه ارشيد حبيب الشدقم 62.66 ٭
فايزة ماثل مثيب هدالن 61.94 ٭

فطوم عبداهلل سعود حسني عبدالهادي ابو جمعه العجمي   ٭
83.66

كوثر بنيونس بن محمد العلج 74.2 ٭
ليلى خالد فيروز شايع الشمري 75.64 ٭
ليلى عدنان على فاضل 69.42 ٭
ليلى محمد طارش شاهر 68.02 ٭
لينا خلف حمد احليص 73.32 ٭
مرمي رجيان دعسان رقيد العنزى 73.94 ٭
مرمي عامر جعفر منيف الهاجرى 67.46 ٭
مرمي فهد فنيس شداد العجمي 73.15 ٭
مرمي متروك ساير صالح العتيبي 83.75 ٭
مرمي محمد البدهاوى فرحان العنزى 64.55 ٭
مرمي محمد صنت املطيرى 73.57 ٭
مرمي مطر ادهام عنيم الزيد 77.94 ٭
مشاعل فهيد جمعان فهد 77.89 ٭
معالي فالح محمد الهاجري 76.41 ٭
منى فرحان معيض العنزي 90.48 ٭
مها مبارك حمود الهيلع 77.49 ٭
ميعاد حمد سعدون الشمالن 63.77 ٭
جناة مبارك صالح حرزان مليس 74.86 ٭
جنال خالد صالح محمد احلمير املرى 72.98 ٭

عذاري مفرح حمد عبيد الدوسرى 79.77 ٭
عنود خالد عايش زيد العازمي 72.69 ٭
عهد زيد عايش ملوح العازمي 77.64 ٭
عهود مبارك فالح رجعان راعي الفحماء 69.4 ٭
عهود مبرج مزيد مبرج العازمي 65.3 ٭
غدير هجاج راشد سبيت العازمي 78.51 ٭
فاطمة راشد محمد عبد اهلل احلضيرى 83.37 ٭
فاطمة شبيب محسن شبيب امليع 76 ٭
فاطمة عيد مداد سعد احلضيري 74.42 ٭
فاطمة قيس علي فزع الهندال 61.81 ٭
فاطمة محمد مبرك براك العازمي 84.09 ٭
فجر حمد سعيد محمد املطيرى 85.44 ٭
فجر مرشد مدغم عيد العازمى 84.5 ٭
مرام سلمان اسحيم راشد امليع 74.09 ٭
مرام محمد نافع مثال العازمي 69.86 ٭
مرمي راشد مرمس عيد احلضيرى 89.4 ٭
مرمي علي طلق مطلق العتيبي 74.71 ٭
مرمي عمير شخيتر مرشوش الظفيري 79.19 ٭
مشاعل نواف سعيد صقالن العازمي 79.27 ٭
منال دعيج خلف حمد الغريب 95.18 ٭
منى عادل مبارك سعد العازمي 83.34 ٭
منيرة سعد عبداهلل فالح امليع 83.1 ٭
منيرة كريدى عبيد خالد الدوسرى 83.4 ٭
منيرة ناصر سمير سند سريع 89.64 ٭
مها عبدالعزيز عوض مزعل الفضلى 67.79 ٭
مها مبارك بصيص مبارك العجمي 69.93 ٭
مها محمد سهو محمد العجمي 78.76 ٭
مى بدر مبارك حزام امليع 81.48 ٭
مى نزال حمدان حماد العازمى 61.34 ٭
مي براك محمد فرحان شعيل 86.36 ٭
مي رداس عبداهلل مشلح املطيري 67.77 ٭
جند راشد صغير راشد فهد العجمي 90.04 ٭
نورا نايف مبرج جحالن العازمى 86.88 ٭
نورة خالد فالح مبارك احملجان 75.14 ٭
نورة مرزوق حمود عيد الهيلع 84.92 ٭
نورة مسعود صعفك جحيالن ابوبطن 64.25 ٭
نورة ناهى راشد سعيد جفني الهاجري 85.4 ٭
نورة وليد خالد سعدون العازمى 86.23 ٭
هاجر حمود بخيت ناحى املطيرى 72.51 ٭
هاجر سليمان مطلق صعفاق العازمي 72.44 ٭
هديل ابراهيم سعد جالل السهلي 64.52 ٭
هال فواز عمر فواز املطيرى 76.48 ٭
هند خالد ذياب نقا القوزاني العازمي 93.6 ٭
هند مبارك محمد سعد طامي 82.09 ٭
هيا محسن مبارك احفيظ العجمي 75.29 ٭
هيفاء إحميد عبدى غازى العازمي 76.26 ٭
هيفاء مناحى رجا عبد اللة العازمى 83.07 ٭

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنات 
رهام محمد محمد بدرالدين السبسبي 71.25 ٭
فاطمه خالد محمد عبداهلل عبدالرحمن الكندري 79.59 ٭
منال عايض رجعان صالح 72.59 ٭
منى محمد علي حسني 86.74 ٭
مها شليويح مشلح عوينان املطيري 90.47 ٭

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنين 
أحمد عبدالصمد عبدالرحيم دشتي 64.43 ٭

عبداهلل صال���ح ابراهيم على ابراهيم عنب���ر الفيلكاوى   ٭
67.75

عبداهلل عراك مطرب سعيدان 78.03 ٭
فالح سويد فالح حمد العجمي 64.41 ٭

مركز الصباحية الثانوي رجال 
أحمد حسني محمد أحمد 69.69 ٭
أحمد راشد محمد راشد السبيت 68.44 ٭
ابراهيم غازي زايد فهد 71.63 ٭
احمد الهيلم اسود عامر 75.42 ٭
احمد توفيق جابر العلي 74.85 ٭
احمد حمود جهجاه مبارك املطيري 74.49 ٭
احمد حمود حجي املطيري 65.98 ٭
احمد عبد اهلل سعد محمد العجمي 67.05 ٭
احمد عبده احمد عبد اهلل 70.93 ٭
احمد علي خلف جابر 71.12 ٭
احمد مبارك براك مبارك العازمي 65.28 ٭
احمد مطير عيد غضبان 61.49 ٭
احمد مهنا عبد اهلل الهاجري 65.98 ٭
بدر احلميدي سعود جالل السهلي 67.71 ٭
بدر عبدالرزاق حمود العنزي 67.03 ٭
بدر علي يوسف علي محمد 66.56 ٭
بدر محسن مجول العجمي 76.06 ٭
بدر محمد صنت رباح املطيري 70.43 ٭
بدر ناصر عبد احملسن الرشيدي 69.26 ٭
ثامر ساير عبدالرحمن املطيري 70.91 ٭
جابر احمد حسن حسني حسن 75.13 ٭
جابر توفيق جابر العلي 75.54 ٭
جار اهلل حسن ناصر العجمي 66.15 ٭
جايز ادهيم شمشول الرشيدي 72.62 ٭
حبيب ناصر مبارك الهاجري 67.58 ٭
حجرف اكميخ فدعوس عبار العجمي 71.54 ٭
حسن محمد حسن عبد اهلل 67.66 ٭
حسني علي يوسف علي 65.17 ٭
حمد حمود عواد سالم 72.5 ٭
حمد عبد اهلل جنم العلي 65.73 ٭
حمد علي فهد عبد اهلل العجمي 75.29 ٭
حمود اسماعيل عبد اهلل العنزي 65.94 ٭
حمود مانع سالم الشمري 65.68 ٭
خالد اسماعيل زايد تابع احمد محمد اليوحه 75.72 ٭
خالد براك راشد السبيت 69.86 ٭
خالد خليفه عبد اهلل فجري العازمي 69.81 ٭
خالد رحيم باتل مفلح املطيري 66.75 ٭
خالد سالم فالح مجالد 69.63 ٭
خالد فايز محسن عوض احلربي 67.22 ٭
خالد فالح على عوض العازمي 69.1 ٭
خالد ماطر بصري جرير حسيني 69.39 ٭
خالد مبارك سند بريكان الهاجري 66.8 ٭
خالد نعمه شافي رويعي زيدان العنزي 69.23 ٭
خالد نواف محيا صياف الديحاني 63.69 ٭
راشد سالم محمد العجمى 71.46 ٭
رجا خيراهلل فهاد الصواغ 72.95 ٭
سالم ثاني محمد متعب 77.2 ٭
سالم زويد سدخان فاضل 69.03 ٭
سالم محمد عبد اهلل السبيعي 71.26 ٭
سالم ناصر عيد طفالن العجمي 70.16 ٭
سعد سالم فالح سعد ثويب 73.03 ٭
سعد سالمه يالوس خلف العنزي 74.62 ٭
سعد عوض منر الرشيدي 66.22 ٭
سعد مطلق سعد العتيبي 71.31 ٭
سلطان فواز محمد العنزي 71.38 ٭
سلمان حزمي مفرح حزمان 72.98 ٭
سند مبارك سند بريكان نهار الهاجري 68.76 ٭
شافي علي شافي محمد العجمي 74.94 ٭
صالح جزاء صالح املطيري 69.91 ٭
صالح مفرح صالح فالح الرشيدي 68.35 ٭
ضويحي سويري ضويحي سويري العجمي 72.01 ٭
ضيف اهلل احلميدي غميض عبد اهلل املطيري 71.07 ٭
طالل حمد محمد عبداهلل العجمي 72.7 ٭
طالل ساير جعيالن الزعبي 70.9 ٭
طالل طالب ساير عجمي العنزي 68.93 ٭
طالل فهيد فهد نافع 80.36 ٭
طلق مبارك صانوت العازمي 67.28 ٭
عارف نايف عواض راشد غنيمان املطيري 74.34 ٭
عايد محمد بطي محمد العجمي 67.16 ٭
عايض مسفر مهدى علي العجمى 76.44 ٭
عبد الرزاق رفاع نغيمش العنزي 75.56 ٭
عبد العزيز نايف مشبب جالل السهلي 70.85 ٭
عبد اهلل حابس فاضل مرضي املطيري 69.71 ٭
عبد اهلل راشد علي محمد مبارك 75.37 ٭
عبد اهلل ناصر خالد سعيد العنزي 65.74 ٭
عبد الهادي محمد سالم شليويح العجمي 77.23 ٭
عبدالرحمن ابراهيم حمد عايد الرشيدى 72.21 ٭
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ناصر العتيبي 79.92 ٭
عبدالرحمن هاشم محمد علي 73.58 ٭
عبدالرضا حسني حمزه حمزاوي 77.18 ٭
عبدالعزيز محمد حماد العجمي 73.22 ٭
عبدالعزيز يعقوب حسن عبداهلل 67.25 ٭
عبدالكرمي فارس عايد الشمري 71.56 ٭
عبداهلل زايد فالح زايد العتيبي 70.73 ٭
عبداهلل سالم ناصر مبارك العازمى 67.92 ٭
عبداهلل شداد عبداهلل محمد الهاجري 72.45 ٭
عبداهلل فالح سمهور معيكل العجمي 68.32 ٭
عبداهلل مانع شبيب العجمي 77.77 ٭

نوره عبداهلل سلمان حنيف الهاجرى 81.16 ٭
نوره عيد فالح حمود الغشام 74.96 ٭
نوير جابر سعيد محمد الهاجري 68.43 ٭
نوير فالح ناصر بريج العازمى 61.01 ٭
نوير محمد بدر احلميدى السبيعى 68.84 ٭
هاجر مبارك جزاء عشبان احلربي 87.28 ٭
هديل عهدى فهد سعد العازمى 66.87 ٭
هنوف ناصر فالح عبداهلل الذروه 64.37 ٭
هيا عواد جليدان عبيد الفضلي 66.17 ٭
وسميه بداح فهد سعود الدوسري 77.12 ٭
وسميه فالح راشد فهيد العازمى 64.22 ٭
وضحة مرزوق حمد مرزوق صعفاك العازمي 67.43 ٭
وضحه عايض عبد الهادى فهد العجمى 73.15 ٭

فاطمة بنت أسد الثانوية للبنات 
أبرار مرجع عايض اوقيان اجلويسرى 87.65 ٭
أسماء أحمد عبداهلل حسني صالح 67.67 ٭
أسماء عمر جامع عمر العازمى 91.89 ٭
أسماء محمد عبداهلل محمد العجمى 82.11 ٭
أسماء ناصر مدعج زريب الديحاني 57.56 ٭
أفراح على مطر طلق العازمى 91.64 ٭
ألطاف فهد عبداهلل حمود العتيبى 62.77 ٭
أماني مقبل سعد عائد القراشي العازمى 92.12 ٭
أمثال سعود عبدالعزيز حسني فرج 65.29 ٭
أمل مقبل رزين محمد العتيبي 65.27 ٭
أمينة عايد عبداهلل فهد العازمى 90.88 ٭
أنفال طارق عوده كاظم الدوسرى 90.15 ٭
إميان ماجد سلطان الزعبى 80.53 ٭
ابتسام محمد عبداهلل عبدالهادى فارس 70.69 ٭
العنود على محمد مهدى العجمى 80.03 ٭
انتصار خربوش زابن دريس الدوسرى 65.23 ٭
بدور حسني مبخوت حسني املرى 81.22 ٭
بدور كاظم حسن محمد الشويكر 65.39 ٭
بشاير ناجي فهد شريد العمرى اخلالدى 67.52 ٭
بشاير ناصر جهز راشد العتيبى 75.44 ٭
حترير على محمد الهزاع 69.78 ٭
تهاني مبارك مشارى عويضه الهاجرى 80.31 ٭
ثريا علي عيفه دوحان املطلق 71.63 ٭
حصه سعود مساعد سعد السهلي 69.23 ٭
حصه صالح محمد راشد املرى 81.41 ٭
خديجه على رمضان اسماعيل العنزى 79.08 ٭
دانه ثابت محمد منصور محمد 80.88 ٭
دليل صليهم محسن صليهيم العجمى 74.92 ٭
رفعه صالح سالم شليويح العجمى 76.89 ٭
رمي مرزوق ضاوى مطلق السميرى 82.52 ٭
رميه جبير مشعل اسود العنزى 72.99 ٭
زهراء مندنى محمد قمبر 69.76 ٭
زينب زايد عطيه عيد براك الشمري 65.62 ٭
ساره ابراهيم احمد يوسف أحمد 59.89 ٭
ساره عوده كاظم حسن الدوسرى 67.78 ٭
سلمى بدر تركى شريد سفر املطيرى 84.68 ٭
سهى ناصر فهد شارع العجمى 70.28 ٭
شهد زيد عايض جعيدان العازمى 85.32 ٭
عائشه ارشيد ثالب راشد العازمى 76.93 ٭
عائشه محمد احمد محمد الكندرى 87.14 ٭
عايشه فهيد رجا عبداهلل العازمي 65.2 ٭
عايشه مجبل عواد بطى العازمى 74.61 ٭
عبير حمد غامن عوض العازمي 70.76 ٭
غزيل على بداح علي الهاجرى 90.17 ٭
فاطمه زايد عطيه عيد 63.61 ٭
فاطمه سالم سلمان محمد العجمى 87.89 ٭
فاطمه عبداهلل ابراهيم ضويان العتيبي 75.75 ٭
فاطمه محمد عبد عواد العنزى 80.73 ٭
فاطمه ناصر فالح عبداهلل الهاجرى 75.01 ٭
فرح عبداهلل سند سالمه الشمرى 81.73 ٭
فردوس مسفر على شليويح العجمى 80.99 ٭
ملياء فهد على راشد العجمى 89.94 ٭
لولوه خالد محمد عبداهلل الهاجري 75.43 ٭
مرح حسني على مطلق سلطان 78.52 ٭
مرمي خالد صالح مسفر الرشيدى 79.54 ٭
مرمي راشد مناحى ظاهر الدماك 84.14 ٭
مرمي سليمان احمد راشد عبد اهلل 70.99 ٭
مرمي مرجع عايض اوقيان اجلويسرى 74.22 ٭
مشاعل مريبد محمد مربيد الديحانى 78.42 ٭
منال شويع سعد راشد شويع الهاجرى 71.17 ٭
منى عواد سعود عبيد العازمى 77.92 ٭
منيره جمال عبيد محمد 77.14 ٭
منيره فهد على مزيد العتيبى 79.34 ٭
جند عبداهلل خالد علي الوصيص 78.25 ٭
نوال عبداهلل خامت شامان العازمى 67.77 ٭
نوره جامع زيد جامع احلربى 65.07 ٭
نوره حسني صالح دشنه ال فروان 84.27 ٭
نوره محسن سعد حجاب الدوسرى 77.98 ٭
نوف شاكر محمود عبداهلل 75.49 ٭
هاجر عبداهلل امريط عبداهلل الهاجرى 85.85 ٭
وئام محمد ختالن راوي العنزي 75.28 ٭
وضحه عامر شارع محمد العجمى 87.18 ٭

لبنى بنت الحارث الثانوية للبنات 
أبرار إبراهيم عاصى سيف امليع 83.51 ٭
أسماء بدر صالح محمد العازمى 64.53 ٭
أسماء رجا فالح عزران العازمي 67.59 ٭
أسماء سعد مقعد غالب العتيبي 75.12 ٭
أسماء ضاوى راشد ضاوي عايض العتيبي 86.75 ٭
أفراح سالم اسحيم راشد عبيد امليع 81.84 ٭
أماني ناصر هادى ناصر الهاجرى 87.34 ٭
أمل علي عبدالعالي علي املطيري 67.09 ٭
أنفال عبداهلل غازى جاسي العازمى 80.57 ٭
أنفال مفلح حميد محمد ملوح العازمى 80.82 ٭
أنوار بدر صالح محمد العازمى 72.12 ٭
أنوار سعران سالم سعران الدماج 78.55 ٭
أنوار فالح سالم زبن العازمى 73.48 ٭
أنوار نايف غازي ناصر املطيري 68.72 ٭
إميان حزمى زبن امليع العازمى 82.98 ٭
ابرار مبارك فالح سالم العازمي 81.13 ٭
اسماء سعد عبيد حباب السبيعي 83.68 ٭
افراح ملفي مطلق خلف نهير املطيري 62.16 ٭
البندري فهد محمد محسن امليموني املطيري 61.86 ٭
اجلوهرة عبداهلل ناصر مفرج الهاجري 71.96 ٭
الدانة راشد فهد راشد العجمي 69.24 ٭
العنود جاسم محمد عبداهلل العازمي 62.31 ٭
امثال الفي سامر عبداهلل املطيري 72.09 ٭
امل محمد عوينان عمار العازمى 79.96 ٭
امنه عبد العزيز محمد نصير العنزى 69.8 ٭
انتصار عمر علي حسن عبداهلل النعيمي 77.42 ٭
انوار مبارك براك سعود العازمي 81.72 ٭
اميان عبداللطيف محمد عبداهلل حسن 64.69 ٭
بشاير خالد مسعد ضحوي املطيرى 64.18 ٭
بشاير فواز عمر فواز املطيرى 72.13 ٭
بشاير محمد عبداحملسن سالم فرحان 63.75 ٭
بشاير مهدي عبداهلل حبيب العازمي 76.07 ٭
تركيه محمد تركي عايض العتيبي 65.67 ٭
جملة شايع نعير فالح الهاجرى 84.23 ٭
حصة خلف صنهات رباح املطيري 76.98 ٭
حنان فالح عويضه مرزوق املطيرى 63.52 ٭
خلود علي مرمس عيد احلضيري 64.8 ٭
خلود مبارك نايف محمد الدوسري 74.4 ٭
دالل شايع فالح دخيل العازمي 72.06 ٭
دالل محمد فهيد محمد احليمر 88.54 ٭
رجوه رجاء بن فالح بن عزران الهطالني العازمي 84.88 ٭
رحاب نايف عواد حسن العازمي 85.54 ٭
رفعة محمد حجاب سعد العجمى 83.44 ٭
روان عوض حمد سعود الصويلح 82.9 ٭
رمي سالم اسحيم راشد امليع 78.33 ٭
رمي عبداهلل مبارك عبد اهلل الدوسري 72.94 ٭
رمي فالح عبداهلل شبيب الدوسري 69.03 ٭
رمييه محمد تركى عايض العتيبى 72.62 ٭
سارة مبارك منصور فالح الهاجرى 72.44 ٭
سارة محمد جفني جازى العازمى 62.49 ٭
سارة ناصر كريدي ناصرالوسمي الدوسرى 76.64 ٭
ساره احمد محمد ناصر احلمدان 66.99 ٭
ساره شارع ناصر سعد العجمي 71.98 ٭
شروق على مرمس عيد احلضيرى 69.58 ٭
شعاع فهد جفني جازي العازمي 66.71 ٭
شيخة عايد نايف ماجد 69.66 ٭
ضحى خالد عبيد صالل الشميالن 71.03 ٭
ضياء محمد مرمس عيد احلضيرى 63.72 ٭
عائشة أحمد محمد عبد اهلل العازمى 80.97 ٭
عائشة محمد مجبل عيد الهيلع العازمى 87.14 ٭
عائشة ناصر راشد منصور البربر 82.44 ٭
عاليه مطلق علي محمد املطيري 69.32 ٭

ناصر جاسم محمد مبارك اخلالدي 72.2 ٭
ناصر حمد محمد على املرى 73.46 ٭
ناصر فهد ناصر معكام العجمى 69.71 ٭
ناصر فيصل ندا بداي املطيري 74.4 ٭
ناصر محمد خالد حماد العازمى 74.57 ٭
ناصر مساعد خلف عليثة الدوسري 71.14 ٭
ناصر مساعد ناصر خلف العازمى 74.95 ٭
ناصر نايف هايف العازمي 67.97 ٭
نايف مساعد مسفر زايد املطيرى 72.1 ٭
نهار فراج مسعود نهار املطيرات 75.23 ٭
هادي عبد اهلل هادي عبد اهلل احلويله 67.66 ٭
يوسف أحمد فالح العازمى 64.91 ٭
يوسف احمد حمود على الطوارى 79.63 ٭
يوسف بدر حمود سالم العازمى 67.59 ٭

عواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية للبنات 
آمنة نافل ظاهر شخير العازمي 71.11 ٭
آيه حمزه عباس بن حسن اسماعيل 65.36 ٭
أسماء عايض ناصر سعود العجمي 66.3 ٭
أشواق رجا مدغم مطلق الداهوم العازمي 81.05 ٭
أفراح مسلم مزعل فهد العازمى 65.19 ٭
أمال راشد عيد فالح العازمي 85.48 ٭
أميرة محسن بطي سعد العجمي 91.95 ٭
ابرار مبارك سالم شامان العازمى 67.46 ٭
ابرار محمد شايع فهد العازمى 68.88 ٭
اسماء حمد حمود قنيفذ العازمى 87.64 ٭
اسماء عايد حمد عوض العازمى 86.92 ٭
اسماء نايف غازى هادي الرشيدى 73.17 ٭
افراح خالد محمد مرزوق سعود هداب العازمي 65 ٭
افراح سعود ثامر عبيد العازمي 78.31 ٭
الزهراء يعقوب نواب علي البلوشي 73.03 ٭
العنود فالح خالد هادى العازمي 72.62 ٭
امثال عبداهلل فريح مناور الرشيدي 72.62 ٭
امجاد محسن عايض عبيد العتيبي 71.25 ٭
امينه صالح محمد كارون فرحان 64.88 ٭
انوار احلميدي بدر احلميدى السبيعى 70.96 ٭
انوار سعد شنوف سعود العازمى 86.69 ٭
انوار عايض نهار صالح املطيري 69.16 ٭
انوار فيصل مطلق بطيان العازمى 62.95 ٭
اميان ماطر حمد سعران عامر الدماك 83.08 ٭
بدريه احمد عياد سليمان العازمى 68.63 ٭
بشاير جمعان ناصر هجاج العازمي 76.11 ٭
بشاير سعد مبارك سعد اخلتالن العازمى 71.13 ٭
بشاير مبارك عبد اهلل خالد العازمى 72.38 ٭
بشاير مصبح على راشد العازمي 84.17 ٭
حترير فهد نصار رجا العجمى 77.72 ٭
تهاني مبارك صالح فالح العازمي 81.71 ٭
جنان ابراهيم جنم عبداللة 77.09 ٭
جواهر نايف مطلق صاهود العتيبى 63.28 ٭
حصه عبداهلل مجبل عبداهلل العازمي 78.98 ٭
حنان صلف على عادي املطيرى 73.06 ٭
حنان منصور عايض ناصر املطيري 78.33 ٭
حنان نايف ماضى عبداهلل العازمى 80.09 ٭
دانة فالح سبيل حسني العازمي 85.76 ٭
دانه خالد حمود محسن العازمي 73.18 ٭
دالل جزا حشر صقر فالح الشقراء العازمي 78.81 ٭
دالل خليل ابراهيم حسن 63.8 ٭
دالل راشد فالح عواد قنيفذ العازمي 69.86 ٭
دالل راشد فالح مريزيق العازمي 70.14 ٭
دالل شافى فهد عبيد العازمى 78.13 ٭
دالل عواض عايض سعدى العازمى 70.82 ٭
دالل فالح فهد محمد العازمى 83.86 ٭
دالل محماس خالد مزيد العازمي 70.94 ٭
دالل محمد عبدالرحمن سعيد العبدالرحمن 67.19 ٭
روان مرزوق صنيدح عرميان العازمى 77.72 ٭
روزه حمد جابر محمد علوش 94.41 ٭
رمي احمد مطلق نهار مطلق العتيبي 85.35 ٭
رمي حمد محمد سند الهاجري 68.91 ٭
رمي صالح بداح كميخ العازمي 83.29 ٭
رمي عذاب خلف جدعان العازمي 64.89 ٭
ريهام سالمه حمود سالم العازمي 80.29 ٭
زينب عبد العزيز جمعه عبداهلل حسني 70.64 ٭
زينب فاضل عباس حسني احملميد 64.72 ٭
زينب محمد عبيد مفلح مدلش املطيرى 64.64 ٭
سارة خلف غامن النجدي املسحمي العازمي 88.91 ٭
ساره حمد سيف حمد البليهي 91.09 ٭
ساره خالد حوشان عبود العازمي 70.57 ٭
ساره خالد سعد حميد البحيرى 87.63 ٭
ساره رجعان جديع محمد العازمي 66.93 ٭
ساره سعد فهيد فهد العازمي 74.75 ٭
ساره سعد مخلد سعود املطيرى 68.7 ٭
ساره صالح حمد سعران الدماك 74.46 ٭
ساره عبد اهلل بداح جابر جابر الهاجري 82.59 ٭
ساره على مبرك سعد العازمي 68.35 ٭
ساره فالح زيد هجاج الدوسرى 88.87 ٭
ساره مبارك راشد فهد ضرباح 71.28 ٭
ساره مجبل مطلق حماد العازمى 82.96 ٭
ساره نادر محمد راجح الدوسري 60.42 ٭
سلوى مسلم حميد محمد البحيري 89.75 ٭
شهد سالم منادي معطش الهدية العازمي 79.41 ٭
شهد مجبل حمود علي النويعم 69.55 ٭
شيخة حسني على غلوم صفر 70.9 ٭
شيخة محمد ظاهر شخير العازمى 82.03 ٭
شيخه حضرم عثمان محمد احلضرم 75.93 ٭
ضحى ناصر عواد جعيالن الزعبي 67.96 ٭
عائشه خلف مطلق خلف العازمي 84.52 ٭
عائشه عبد العزيز مديد ردن القحطانى 72.45 ٭
عائشه عبداهلل عبدالرحيم على عبدالرحيم 69.42 ٭
عائشه مدعث سعود عيد العازمى 75.22 ٭
عاليه محمد عبداهلل سعد العازمي 66.24 ٭
عبير اسماعيل حسني محمد العجمى 73.9 ٭
عبير حسن جعفر محمد املويل 64.47 ٭
عبير صنت دليم مروي العازمي 71.31 ٭
عبير فالح ناصر سالم العازمي 67.25 ٭
عذاري سارى مرزوق فرحان العازمي 73.9 ٭
عشية حمد عواض سعد العازمي 66.09 ٭
عنود عيد سعد عواد العازمي 80.01 ٭
عنود مبارك عيد عجيج العازمي 72.91 ٭
عهد عيد على عادى املطيرى 67.05 ٭
عهود عبداهلل عيد شديد العازمي 67.93 ٭
عهود فهيد سالم مطلق العويهان 66.39 ٭
عهود مانع عياف عبداهلل العجمى 63.09 ٭
عهود محماس خالد مزيد العازمي 72.65 ٭
غاده حفيظ محمد سالم العجمي 91.84 ٭
غدير فاضل عبداهلل علي الدريس 77.31 ٭
غدير مبارك عبد اهلل مبارك فهد الهاجرى 73.18 ٭
غدير مفلح رجا عوض العازمي 67.91 ٭
فاطمة فالح مطلق وحير الهاجري 73.08 ٭
فاطمة محمد حسني علي العازمي 87.61 ٭
فاطمه عبد اهلل خالد سعد العازمى 73.35 ٭
فاطمه علي عبداهلل زيد العتيبي 89.18 ٭
فجر حمود عبداهلل مبارك النفيشان 84.39 ٭
فجر مبارك محمد صبر الدوسرى 78.88 ٭
فخريه عوض مهدى على العجمي 76.59 ٭
لطيفة بدر عبدالرحمن محمد اجلمعة 63.91 ٭
مراحب معدي هجاج محيه العازمي 72.44 ٭
مرضيه على محمد حسن النقى 67.69 ٭
مرمي حمود خلف جليدان العازمي 69.53 ٭
مرمي زابن زبن صالح الرشيدى 80.04 ٭
مرمي سالم حمود عامر العجمي 70.91 ٭
مرمي شبيب فهاد شبيب العجمي 72.71 ٭
مرمي فهد دغيم مطلق الداهوم 67.73 ٭
مرمي هليل محمد على العازمى 89.4 ٭
مشاعل رثوع عازم امليخ العنزي 77.59 ٭
مشاعل سعد دغيم مطلق الداهوم العازمي 68.78 ٭
معالي فالح مبارك سلطان العجمي 79.51 ٭
منار مفرج حمدان هديب النويعم 70.04 ٭
منال سعود هادي صالح العازمى 68.77 ٭
منال نحيطر سيف رجعان النويعم 71.15 ٭
منى سعود مصبح سعود العازمي 70.28 ٭
منى طلق عبدالهادي مطلق النفيعي العتيبي 69.97 ٭
مها حامد منصور سعيد مهنا غربني العازمي 92.33 ٭
مها حمدان فنقش حمدان العازمى 93.48 ٭
مها سعد رميضي محمد العازمي 76.21 ٭
مها عبداهلل حليس هجاج سلطان 84.77 ٭
مها قويضي مسعود صياح العازمى 78.98 ٭
مها محمد عبدالكرمي ماضى العازمي 85.04 ٭
مها مطلق حمد مطلق العازمى 67.46 ٭
مي راضي عيد عبداهلل فجري 70.01 ٭
نادية مطلق دغيم مطلق العازمي 72.27 ٭
نوره بدر علي راشد بريوج 72.69 ٭
نوره سعد على فالح العازمى 83.44 ٭

عبداهلل هادي مناحي العازمي 66.82 ٭
عبدالهادي متيم عبيد الدوسري 71.31 ٭
عبدالهادي ناصر فهد منصور العجمي 75.39 ٭
عبدالوهاب خالد عبداهلل علي احمد 62.27 ٭
عبدالوهاب عبدالرحمن صالح مرزوق املطيري 68.13 ٭
عثمان ابراهيم محمد عثمان 87.07 ٭
على هيف مسعود غريب العجمي 70.06 ٭
علي غامن مداهلل مرزوق الشريفي 78.05 ٭
علي محمد عبدالرحيم محمد الهولي 71.4 ٭
عيد مصبح عيد سعيد العازمي 74.12 ٭
عيسى راشد فنيطل مطلق سالم العازمي 71.93 ٭
عيسى راشد قبالن عبداهلل العازمي 75.37 ٭
فهد حسني شريدة علي احلمدان 81.23 ٭
فهد حسني عبدالكرمي دويك الفضلي 73.15 ٭
فهد راشد مرزوق العازمي 70.57 ٭
فهد سعود شنوف سعود العازمى 71.51 ٭
فهد سلطان صقر سعد املطيري 72.03 ٭
فهد ظافر جازع العجمي 71.19 ٭
فهد عبداهلل محمد فهد بوخرما 72.79 ٭
فهد عوض نهار صالح املطيري 77.36 ٭
فهد فالح سيف العازمي 75.74 ٭
فهد فالح سيف مبارك امللعبي 76.89 ٭
فهد محمد فالح العازمي 77.64 ٭
فهيد منصور مانع ناصر العجمي 72.91 ٭
فيصل عبدالعزيز خليف حويدر العنزي 74.3 ٭
فيصل فايز خالد مجبل سبيل 69.08 ٭
مبارك شافى غامن سعيد الهاجرى 73.7 ٭
مبارك غالب مبارك العازمي 74.65 ٭
مبارك مدعث غالب دابس العازمى 79.25 ٭
محسن محمد غريب محمد العجمي 85.9 ٭
محمد احمد ابراهيم محمد الدريعي 72.61 ٭
محمد احمد جروان عايد العازمي 86.91 ٭
محمد باني نايف سعد الهاجري 70.25 ٭
محمد بدر جاراهلل العازمي 66.42 ٭
محمد جاسم فهد املسباح 74.34 ٭
محمد جعفر حسني حسن الشويكر 75.39 ٭
محمد حسني احمد علي الفيلكاوي 73.94 ٭
محمد حمدان حمود الهدية 83.65 ٭
محمد خالد صالح حامد السنافي 70.69 ٭
محمد خالد محمد سلمان الغامن 83.55 ٭
محمد سامي سالم احلريص 70.92 ٭
محمد سعد سعيد عبطان العازمي 75.54 ٭
محمد فهد ادليم العازمي 75.92 ٭
محمد متروك بجاد املطيري 69.96 ٭
محمد مطلق سعد عوض العازمي 74.28 ٭
محمد ناشي محمد ناشي عنزه 70.81 ٭
محمد نبيل فرج صالح فرج 82.7 ٭
مساعد حمود محمد العازمي 72.57 ٭
مشعل عبداهلل محمد حسني الشمري 71.07 ٭
مشعل فالح عيد مبارك العازمي 73.63 ٭
مطلق مجبل مطلق حماد العازمي 70.41 ٭
مطلق نفاع محمد العنزي 62.52 ٭
منير ناصر علي محمد العجمى 70.61 ٭
ناصر حمد عيد عبداهلل العويهان العنزي 72.7 ٭
ناصر عطا عياد فهد الشمري 77.36 ٭
ناصر فهد نصار رجا العجمي 78.91 ٭
ناصر محمد مبارك صالح العويس 67.98 ٭
ناصر مشعان حبيب شوميان العتيبي 72.94 ٭
نايف غصاب محمد فجري العازمي 74.06 ٭
نايف محمد ظافر سالم العنزى 67.18 ٭
نواف محمد يوسف فهد سالم احلمدان 79.77 ٭
نواف ناصر سعد الدوسري 77.9 ٭
وليد سامت محسن رحيل العازمي 68.97 ٭
يوسف عادل داود سليمان جنف 67.99 ٭
يونس عدنان يونس حسني احمد 75.92 ٭

عمر بن الخطاب الثانوية للبنين 
أحمد حمود أوقيان العازمى 67.78 ٭
أحمد ختالن شامي العازمى 80.86 ٭
بدر سعد مطلق فهاد العازمى 75.97 ٭
بدر ناصر حشر صقر العازمي 62.26 ٭
بندر خالد درعان مفرج العازمي 72.02 ٭
جابر عبد اهلل مسفر املطيري 67.44 ٭
حسن فهد حسن محمد العجمى 69.26 ٭
حمد بطى حمد عبد اهلل الهاجرى 67.47 ٭
خالد سالم فراج سالم العجمي 78.12 ٭
خالد فهد على فهيد العازمى 66.42 ٭
خالد مبارك خالد مبارك العازمي 70.36 ٭
خالد مناور حسني نازل املطيرى 66.33 ٭
خالد ناصر محمد ناصر القحطانى 71.38 ٭
خليفة عوض ماطر مطر املطيري 75.06 ٭
ذيب عبدالهادي مهدي مناحي العجمي 73 ٭
سالم حمود مصبح حمد العازمي 74.66 ٭
سالم علي سالم دخيل املري 71.98 ٭
سالم علي سالم محمد الهاجري 82.36 ٭
سامى على منشد حسن الهندال 84.37 ٭
سعد حطاب سعد حطاب العازمى 74.46 ٭
سعد عبد اهلل سعيد الهاجري 69.74 ٭
سعد منصور سعد حسن الدوسرى 73.74 ٭
سعود راشد عبيد دهيسان اجلويسري 67.24 ٭
سعود ملفى قبالن درنكس العازمى 66.17 ٭
سالمه مساعد صالح العازمى 70.12 ٭
سلطان علي مرعي ناصر املري 73.4 ٭
سلمان خالد درعان مفرج العازمي 67.94 ٭
سلمان سعد ضيف اهلل عويض عوض 77.41 ٭
سليمان محمد مسدح محمد العنزى 75.11 ٭
سيف ظافر محمد ظافر محمد العجمي 81.08 ٭
شاعي فايز شاعي حصيبان املطيري 70.2 ٭
طالل زيدان خلف حجر العنزي 69.13 ٭
عبد الرحمن احمد سالم فنيطل العازمى 66.16 ٭
عبد الرحمن عماد يوسف احلنيف 72.46 ٭
عبد الرحمن ناصر مبارك عبد اهلل الدوسرى 69.99 ٭
عبد العزيز سفر راشد مسفر الهاجرى 90.54 ٭
عبد اللطيف مهلي ندا بداى املطيري 61.74 ٭
عبد اهلل بدر خالد فهيد العازمي 68.69 ٭
عبد اهلل بدر صقر العنزى 73 ٭
عبد اهلل شبيب عليان املطيرى 68.96 ٭
عبد اهلل فالح فقعان العازمى 75.14 ٭
عبد اهلل فهيد سعد فهيد العجمي 70 ٭
عبد اهلل ماجد عفاس دهيم الدوسرى 67.86 ٭
على هادى مانع محمد العجمى 66.26 ٭
على يوسف خالد العازمى 79.62 ٭
علي جواد كاظم عطية الفضلى 73.64 ٭
علي مسفر مانع دواس العجمي 73.1 ٭
فالح سعد ابداح محمد الدوسري 74.12 ٭
فالح مفرح فالح حسني مشعان 75.05 ٭
فالح سالم فالح ثالب الهاجرى 71.49 ٭
فهد بدر علوش بدر جويعد 69.72 ٭
فهد بندر فهد منير املطيري 69.01 ٭
فهد ثامر حبيب تركي اخلالدى 73.86 ٭
فهد جابر عبد الهادى سعيد املرى 69.39 ٭
فهد سعود حمد الدوسري 65.88 ٭
فهد صالح ضافر العجمي 75.19 ٭
فهد عبيد شافى العجمى 70.21 ٭
فهد عيد ساري العازمي 64.34 ٭
فهد عيد فهد سلطان الهاجري 73.85 ٭
فهد عيد مبارك علي مبارك 68.79 ٭
فهد فالح هادي العجمي 69.15 ٭
فهد محمد على محمد املرى 76.75 ٭
فهد مساعد مسفر زايد املطيرى 69.49 ٭
فهد نايف صنت نايف العيباني 71.97 ٭
فهيد محسن فهيد منصور العجمي 63.66 ٭
فواز عبد اهلل سعد العازمى 73.16 ٭
ماجد مهل إبداح الهاجري 81.49 ٭
مبارك جمعان عيد العازمي 75.16 ٭
مبارك فهد مبارك حشر كتال 71.88 ٭
مبارك هزاع طامي هزاع الهاجري 80.35 ٭
محمد احمد سالم يعقوب الشامي 67.08 ٭
محمد حمد عبد اهلل سعد العازمى 71.5 ٭
محمد حمود سحيل العنزي 73.53 ٭
محمد صالح حمد املرى 72.5 ٭
محمد عبد اهلل فاضل خالد العجمي 75.17 ٭
محمد مانع محمد محمد العجمي 75.45 ٭
محمد مبارك محمد الدوسري 74.38 ٭
محمد مفلح محمد عبالن الدوسري 66.62 ٭
محمد ناصر حمد جمعان العجمي 74.39 ٭
مرزوق محمد رجعان مرزوق العازمى 66.66 ٭
مشعل يونس حسني سطم العنزي 69.26 ٭
مفلح عايض محمد فريح العازمى 73.33 ٭
منصور خالد منصور العازمى 80.46 ٭
منير عايض مهدي العجمي 72.96 ٭
ناصر بدر سعيد ابراهيم سعيد 74.92 ٭
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ميعاد عايد عامر مجبل الشويعر 80.37 ٭
نوت صالح حمد صالح العنزى 69.88 ٭
نورا على صفوق شوردى العنزى 86.4 ٭
نوره احمد مناحى موسى الضفيرى 65.05 ٭
نوره رجا غزاى رجا املطيرى 79.3 ٭
نوره عبدالكرمي سليمان دغيم اخلالدى 66.11 ٭
نوره محمد غنمان خليف املاجدى 70.33 ٭
نوره جنم عبداهلل حسني العنزى 72.1 ٭
نوف جمال مطر املصيريع 68.46 ٭
نوف خالد ساير خالد الضفيرى 68.81 ٭
نوف مشعل حمد خلف الشمري 69.68 ٭
هدى عايد محمد سالم الشمرى 69.41 ٭
هديل خمخيم مساعد ركاد العنزى 77.19 ٭
هناء مفضى عواد مرعى العنزى 65.63 ٭

صباح الناصر الصباح الثانوية للبنين 
أحمد صلبوخ منالن صلبوخ الرويعى 64.55 ٭
أحمد فارس سوعان غثوان العنزى 61.62 ٭
براك حامد حبيب محمد اخلالدى 80.63 ٭
بندر ثامر دحام جزاع الضفيري 65.61 ٭
جبل سعد جبل حمود املطي�رى 78.36 ٭
جراح خلف عبيد خلف احلربي 60.26 ٭
جراح طوميي راجح طامي فالح املطيري 76.11 ٭
جراح مفرح خلف خلف اخليوطى 83.09 ٭
حمود صليبي خالد الصليبي العجمي 78.35 ٭
خالد صالح مطلق سعد بن خشمان الهاجرى 73.49 ٭
خالد محمد راكب شبيب العجمي 68.54 ٭
خالد مرزوق خالد حجاج العجمى 65.01 ٭
خالد هادى عبداهلل سالم املخلف 74.67 ٭
دعيج زيدان هليل غدير الظفيري 69.87 ٭
زايد عارف راشد جزاع الظفيرى 64.21 ٭
سلطان سالم ناجى رشيد الظفيرى 80.54 ٭
عبدالرحمن سعد عبداهلل صبر الشمري 78.58 ٭
عبدالرحمن عايد عقيل محمد العطايا 68.07 ٭
عبدالعزيز بدر برغش حمود ثويني 68.87 ٭
عبدالعزيز خلف عبدالعزيز مطلق الشمرى 70.48 ٭
عبدالعزيز سعود دهام حرقان السعيدي 68.86 ٭
عبداهلل دراك حاكم بندر فراج 79.35 ٭
عبداهلل سالم مناحى متعب اخلالدى 88.94 ٭
عبداهلل عواد حربي محمد الفضلي 62.12 ٭
علي فالح دخيل العنزي 72.91 ٭
فهد محسن رويتع ارخيت الشمرى 68.22 ٭
فهد محمد عواد الفكر الظفيرى 79.91 ٭
فيصل عبيد حواس سحاب الشمري 70.32 ٭
فيصل علي غنمان خليف املاجدي 74.94 ٭
محمد صباح فرحان حسان العنزى 72.34 ٭
محمد علي الراوي الهيال العنزي 74.26 ٭
محمد مشعل ثنيان معيوف الشمري 65.28 ٭
مزعل راضى مزعل مريف العازمى 67.73 ٭
مقعد ثايب عبداهلل غالي املطيري 69.71 ٭
ناصر محمد فهد مانع العجمي 75.02 ٭
نايف عراك عنتر عواد الظفيري 69.25 ٭
نايف وسمى ونس سالم الشمرى 67.7 ٭
نواف غامن حواج ذياب احلربي 71.92 ٭

عروة بن الزبيرالثانوية بنين 
أحمد عبداهلل صيوان عبداهلل اخلالدي 73.88 ٭
أحمد مخيلف عيد مخيلف العلجاني الظفيري 81.57 ٭
احمد حسن عايض الصلبي 69.34 ٭
احمد علي غالي هجاج العنزي 69.5 ٭
بندر حمدان محمد مسفوه 83.19 ٭
ثامر محسن مطلق بطاح املطيري 70.26 ٭
حسن ماطر مجبل مطير الرشيدي 68.84 ٭
حمد حسن حمد فهيد عبران 75.75 ٭
خالد راكان شطي العجمي 73.43 ٭
خالد سليمان محمد عايد الشمري 76.39 ٭
راشد سالم راشد سالم العجمي 76.31 ٭
زبن هزاع مزبان راجي السعيدي 75.65 ٭
زياد معيض فنيخر حامد العنزي 66.27 ٭
سيف حمد سيف ناصر العجمي 77.17 ٭
طراد عتيق طراد عيد عتيق الشمري 75.54 ٭
طالل عبداهلل نزال مطلق الشمري 77.47 ٭
طالل نداء سعد نايف الشمري 76.75 ٭
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محسن املطيري 77.56 ٭
عبدالعزيز خالد يتيم بردي الفضلي 78.32 ٭
عبدالعزيز زيد مزيد املطيري 72.32 ٭
عبدالعزيز عايد نزال عايد الصليلى 70.13 ٭
عبدالعزيز مشعل هذال نويجي املطيري 72.07 ٭
عبدالعزيز جنم عبيد حواس الشمري 80.45 ٭
عبدالعزيز نواف ماطر مرزوق احلربي 81.48 ٭
عبداللطيف شاكر داود يوسف الشمري 72.37 ٭
عبداهلل راشد كرمي شمشول الرشيدى 67.14 ٭
عبداهلل زبن عبداهلل ذعذاع الشمري 75.75 ٭
عبداهلل مبارك محمد مصول العنزي 86.36 ٭
عبداهلل محمد حماد مطر احلسيني 72.42 ٭
عبداهلل مخلف عبداهلل جزال الشمري 75.38 ٭
عذبي سعود عناد هادي العنزي 73.28 ٭
على حمدان سعود علي الضويحي 77.37 ٭
عمر نواف سودي منوخ حمدان الظفيري 74.43 ٭
غامن محمد سمير عمار العنزي 74.59 ٭
فهد أحمد هالل عبداهلل حسني الشمري 70.25 ٭
فهد شرار الفي حتروش شرار 74.16 ٭
فهد عامر عبداهلل علي احلصينان 75.14 ٭
فهد عناد خلف عناد العنزي 71.54 ٭
فهد فارس وسمى دبى الظفيرى 71.83 ٭
فهد فيصل خلف عشيبان العنزي 70.89 ٭
فهد مبارك دغيشم حمد الشمري 69.01 ٭
فهد محمد جبيل عاشق العنزي 71.22 ٭
فهد محمد دحام قضا الرحيلي 72.62 ٭
فهد محمد ياسر ضاحي 68.56 ٭
فواز ضاحي عطية جبر الشمري 73.82 ٭
فيصل زيد دخيل ابرمي العنتري 79.87 ٭
فيصل فهد برغش برغش املطيري 65.08 ٭
فيصل وحيد عامر الشمري 71.94 ٭
مجبل عبداهلل مجبل خلف اجلعيب 64.75 ٭
محمد أحمد جابر عجيل الشمري 68.78 ٭
محمد حمد فهيد الهاشمي العجمي 80.2 ٭
محمد راشد كرمي شمشول الرشيدي 65.94 ٭
محمد عبداهلل صيوان عبداهلل اخلالدي 64.93 ٭
محمد غازي علي سليمان العنزي 69.69 ٭
محمد مسير ماطر مرزوق احلربي 77.9 ٭
محمد مفرج عقوب مفرج املطيري 65.09 ٭
محمد نايف هالل ناشي احلربي 70.08 ٭
مشعل رمضان منيف بداح العنزي 73.64 ٭
مشعل سالم مطر مسلم الرشيدي 66.83 ٭
ناصر محمد عبيد فهيد العجمي 76.99 ٭
نايف جاسر نايف منصور مزيد املطيري 69.83 ٭
هزاع فهد ابداح هزاع املطيري 81.94 ٭
هالل معاشي جلوي هالل سبيتي 65.65 ٭
يوسف راشد مانع رميش مانع 62.03 ٭
يوسف عبداهلل محمد عامر العجمى 74.25 ٭

عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات 
ابرار خيراهلل غضبان ويس عويد 69.89 ٭
ابرار على مرزوق مجيد الظفيري 72.55 ٭
احرار مالك ساير جدعان شخير 71.31 ٭
احالم محمد عوض فرحان الضفيري 86.24 ٭
اريج برجس عبداهلل سليمان العجمى 66.62 ٭
اسماء رجاء عشوى راجى املطيرى 92.59 ٭
اسماء سعود هداد سعود احلسيني 79.37 ٭
اسماء سالمه راوي محمد العنزي 77.6 ٭
اسماء طريف على امخيشم الشمري 71.03 ٭
اسماء عبداهلل مرزوق بن سعيد 62.84 ٭
اسيل عايد صياح ذياب العنزي 63.78 ٭
افراح مشعل نغيمش حسني 68.14 ٭
افراح نواف شحاذه راجي املطيري 68.15 ٭
الهنوف عوده سليمان جزاع الشمري 72.42 ٭
اماني مهل عبيد عبداهلل تركي الرشيدي 86.13 ٭
امثال عبداهلل نزال غافل العنزي 85.25 ٭
امل خليفه مبارك عجاج الصليلي 76.82 ٭
امل سعود عبداهلل رميح الشمرى 68.68 ٭
امل محمد جالي خشيم احلربي 86.14 ٭
انتصار معاند محمد نومان العنزي 64.83 ٭
انوار عياد ظاهر محمد اجلنفاوي 79.65 ٭
اميان خضير دحل شمشير العنزي 76.79 ٭
اميان فالح فياض خلف العنزي 67.05 ٭
اميان هادي ردن الفي املطيري 67.08 ٭
تهاني مسلم حمدان مسلم العنزى 81.33 ٭
خلود خضير عقلة العنزي 64.16 ٭
خلود مداهلل مجبل جريو الرشيدي 90.94 ٭
دانه علي تركي صعب سالم 65.24 ٭

نوره عيد محمد سعدون احلميدانى 80.87 ٭
نوف خالد عوض طينان العنزي 90.81 ٭
نوف طراد هالل خلف العنزي 67.21 ٭
نوير مرزوق عزيز ركاد الشمري 65.93 ٭
هاجر عطااهلل فياض محمد العنزي 75.87 ٭
هاجر فهد عبيد سعود املطيرى 69.81 ٭
هاجر معيكل برغش املنحي املطيري 69.17 ٭
هاله عواد ظاهر صياح السعيدي 85.36 ٭
هبة محمد مسعد محمد العنزي 79.26 ٭
هديل عادل عبد اهلل مرزوق لزام الشمرى 71 ٭
هديل عايد مبارك سمير الصليلي 68.53 ٭
هيفاء فهد سعود مثيب العنزى 85.66 ٭
وضحاء نواف حمدان مفرج الشمرى 74.45 ٭
وعد علي لهمود رويحل الشمري 61.58 ٭
مها عيد محسن وادى 70.41 ٭

زينب بنت محمد بن عبداهلل الثانوية للبنات 
ابتسام فهد برد جاعد العنزى 79.67 ٭
ابرار حامد عوفى مجبل البذالى 76.87 ٭
ابرار خالد عتيق عواد السليمانى 62.79 ٭
ابرار رشيد عايش حسني الرشيدى 84.92 ٭
احالم علي برشوم منديل املطيري 61.69 ٭
احالم مبارك صليبان سعد احلربى 69.79 ٭
اسماء جابر سند عبدالعزيز الشمرى 84.8 ٭
اسماء فالح ابراهيم عجاج العنزى 75.58 ٭
اسماء مفرح بدر مجول مفرح 78.95 ٭
اشواق احمد سنافى نصار الشمرى 73.83 ٭
افراج عيال حمود شوكان العنزي 76.97 ٭
افراح سعد طرقي فرحان الظفيري 71.97 ٭
افراح عايض عواض حباب العتيبى 78.38 ٭
البندرى سعود عناد مهنا اخلالدى 65.97 ٭
اجلازي متعب خلف املطيري 70.13 ٭
الهنوف سعد محسن شافي اخلالدي 63.25 ٭
امال عبدالعزيز محمد مركز العالطى 84.12 ٭
امانى غالى سعود سلطان اخلالدى 69.42 ٭
اماني عرهان عبدالعزيز مرزوق الهرشانى 66.7 ٭
امثال هليل هالل ناشي احلربى 68.11 ٭
امل عبد الرحمن فالح عيد الرشيدى 63.44 ٭
امالك عواد سعد محمد السعيدى 88.5 ٭
امنه مناى غزاى رجا املطيرى 83.31 ٭
انتصار سالم مجبل عضيب الشمرى 72.11 ٭
انتصار فليح حمد سعد صبيح احلريجى 64.42 ٭
انهار عبيد عوض سليمان الشبلي 72.51 ٭
انوار سعد مروح عداى الشمرى 93.2 ٭
ايات سليمان عايد خلف السعيدى 68.64 ٭
اميان ثامر عوض بن طريخم العنزي 70.93 ٭
اميان عامر مبارك عامر الرحيلى 70.14 ٭
اميان مبارك بالدى معزى الظفيرى 78.5 ٭
اميان ملبس خالد صاهود املطيرى 60.72 ٭
بشاير صالح عباس خليف العنزى 61.27 ٭
بشاير ضحوى محمد ضحوى مطارد 68.96 ٭
حترير بخيت حسني بخيت حشه العجمى 73.25 ٭
حترير سطام عبيد دلى العياده الشمرى 72.57 ٭
حترير عناد سعود عريبى دليم الصلبى 67.52 ٭

تهانى نايف بن فليح بن س���لمان الس���نجارى الشمرى   ٭
75.03

تهاني عايد فهاد احلربي 67.68 ٭
جواهر حمد مبارك زيد املرى 73.68 ٭
جواهر سليمان دعسان دحيالن السليمانى 72.15 ٭
جوزه محمد نومان عايد احلسينى 74.6 ٭
حصه حسن حمود مناور الشمرى 77.56 ٭
حصه مفلح نافع رويشد الرشيدى 90.08 ٭
حمره وخيضر عبدالعزيز مرزوق الهرشانى 84.15 ٭
حنان تركى جزاء دحيالن احلربي 68.87 ٭
حنان خويلد عبداهلل شحاذ الصليلي 70.86 ٭
حنان محمد سعد عبداهلل العنزي 67.18 ٭
خالده نايف عبدالعزيز ماجد الظفيرى 90.89 ٭
خلود سلطان سعيد على الشهرى 77.57 ٭
خلود محمد مناحي جاسم العنزي 74.95 ٭
دانه مصيريع على مطر املصيريع 74.94 ٭
دعاء أحمد صفوق عوده السعيدي 71.17 ٭
دالل مطر ماجد بجاد املطيرى 85.9 ٭
دميا ضويحى سيف ناصر العجمى 65.13 ٭
دميه نواف دغيشم حمد الشمري 76.82 ٭
رحاب فرحان منيزل خلف السعيدى 88.4 ٭
رش�ا مشعل حمود خالد الظفيرى 71.06 ٭
رمي ثامر عوض طريخم العنزى 80.74 ٭
رمي جميل سالم دواس الشمري 78.62 ٭
رمي راشد مضحى رشيد السليمانى 60.66 ٭
رمي سلمان خليف العنزي 73.79 ٭
رمي عصري شالش مهاوش العنزي 59.74 ٭
رمي مزيد غثيث مطر العنزي 74.49 ٭
ساره خلف عجيل جابر الشمرى 81.94 ٭
ساره دميثير عزيز ركاد الشمرى 74.52 ٭
ساره محمد سلطان صالح احلسينى 92.98 ٭
ساره محمد غزاى رجا املطيرى 78.71 ٭
ساره مداهلل عايض مصارع العنزي 79.47 ٭
ساره نايف سعد سلمان البذالى 82.02 ٭
شذى محمد عبداهلل ع�لى عا مر احلصينان 76.21 ٭
شروق عويد محسن الشمري 69.84 ٭
شهد ضارى حمد جزاع صنيدح الظفيرى 89.3 ٭
شهد فهد مرضى ماجد الشمرى 69.18 ٭
شهد نواف مطلق ثويني عبداهلل 76.1 ٭
شوق سلمان خليف شطى العنزى 63.97 ٭
شوق محسن خلف عبداهلل العنزى 67.4 ٭
شيخه طالب جاسم محمد العنزي 67.17 ٭
شيخه عبد الرحمن حمود شوكان العنزى 61.85 ٭
شيماء عبدالعزيز عويد عسكر العنزي 61.87 ٭
شيهانه صقر متعب نايف املطيري 71.43 ٭

ضحى سليمان دعسان دحيالن مهدى دخيل اهلل السليمانى   ٭
82.96

ظمياء حامد جابر حمد الوردان 76.18 ٭
عائشه كميخ على كميخ املطيرى 73.83 ٭
عبير ذايد رشيد سالم الظويلى 71.9 ٭
عبير سعود عبيسان احلربي 63.48 ٭
عذاري فيصل حربي رمضان الشمري 71.59 ٭
عليا عذال عوض مشحن العنزى 71.62 ٭
عمشاء نايف سعيد عضيب الشمرى 73.54 ٭
عهد باني حامد السليماني 76.75 ٭
عهد سند فهد العجمي 79.71 ٭
عهود شبيب عويد محمد العنزي 66.6 ٭
عهود عقاب يوسف سلطان اخلالدى 69.24 ٭
عهود عيد غازى هادى الرشيدى 87.02 ٭
غدير حمود امان عبداهلل العنزى 72.46 ٭
غدير عامر حربى رمضان محمد 70 ٭
غنيمه حمد عجمى حمد الوردان 72.48 ٭
فاطمه سلطان عبدالهادى صلبوخ احلسينى 67.8 ٭
فاطمه عبداهلل حسني مضحي احلسيني 80.53 ٭
فاطمه عبيد حمود خلف احلربى 91.72 ٭
فاطمه عطشان عزاره هالل الضفيرى 71.26 ٭
فاطمه عوض عبد اهلل معتاد احلربي 74.15 ٭
فاطمه فرحان رحيل غريب املهندى 81.27 ٭
فاطمه مرزوق عوض احلربي 67.22 ٭
فاطمه مرزوق هادى سعيد البذالى 71.96 ٭
فايزه فاضل وضيح احلميدى العنزى 67.71 ٭
فايزه فرحان فهد غازي اجلنفاوي 69.45 ٭
فايزه محمد عبداهلل صالح العنزى 68.33 ٭
فجر خالد عبدالهادى صلبوخ احلسينى 80.54 ٭
فجر نايف زبن الشمري 65.3 ٭
فوز دخيل عنيف صليفج العنزي 61.11 ٭
لطيفه سلمان مجبل السليمان 72.88 ٭
لطيفه ضيف اهلل عبيد الفى ضيف اهلل 89.95 ٭
لطيفه عمر منيف حمدى املطيرى 71.2 ٭
لولوه فراج معاشي فراج احلسينى 62.33 ٭
مراحب محمد نافل محمد زيد الهاجري 63.04 ٭
مرمي رجعان زمام ضبعان السليمانى 71.97 ٭
مرمي سلمان مجبل محمد السليمان 87.71 ٭
مرمي عارف ضارى جيال العنزى 74.73 ٭
مرمي فالح فالح مناور املطيرى 80.42 ٭
مرمي مزيد رشيد سالم رشيد الشمري 69.16 ٭
مستوره عبيد خلف عبيد العنزى 75.43 ٭
مشاعل صفاك عوض عياد العنزي 70.15 ٭
مشاعل الفي عايد عجاج العنقودى 74.45 ٭
مشاعل مشعل محسن هويش الالمى 76.18 ٭
منال ماجد عواد عيد الشمرى 78.57 ٭
منيره عبيد جحيش عتوان العازمى 81.17 ٭
منيره منوخ عيد عفا س الشمرى 67.51 ٭
منيفه معتق حمدان صالح احلسيني 65.16 ٭
مها سرحان عويد عوده العنزي 67.69 ٭
مها عبداهلل جليدان فضى الشمرى 80.69 ٭
مها فهد سليمان حمد الفهيد 82.93 ٭
موضى فريح برد جاعد العنزى 89.81 ٭

ناصر محمد صبيح عوض املهيمزي الرشيدي 76.59 ٭
نايف طالل حربي اجلشعم 80.46 ٭
نواف عاجل نواف علي 71.53 ٭
نواف عايض عبيد الشمري 67.7 ٭
هادي سعد هادي مري 86.05 ٭

رابطة بنت الحارث الثانوية بنات 
آمنه مبارك فراج دخيل العازمي 80.58 ٭
أماني فهد طالع السعيد باتل 79.69 ٭
أمثال ذياب عشوي مفضي العنزي 69.1 ٭
أمثال على دخني افريت الصليلي 76.36 ٭
أمثال محمد محارب بانى العنزى 68.33 ٭
ابرار صالل محمد خشمان احلربى 90.26 ٭
اريج عبداهلل محمد شبيب العجمي 59.99 ٭
اسرار جزاع حمد خلف الشمري 74.96 ٭
اسرار فاهم شفاقة غصن شتيوى الضفيرى 85.94 ٭
اسرار مضحي صالح نزال الشمري 79.92 ٭
اسماء محمد ثوينى بردى العنزى 88.74 ٭
اسيل حمد فارس هادي العنزي 71.18 ٭
اسيل زيد خلف نزال سهو 85.44 ٭
اسيل محمد عبداهلل نحيطر الظفيري 85.25 ٭
اسيل محمد فهد مزيد املطيرى 84.78 ٭
اشراق رياض ثانى فرحان العنزى 80.45 ٭
اشواق جالب محمد نواف العنزى 69.45 ٭
اشواق عامر محمد مرزوق الشمرى 62.55 ٭
اشواق فيصل غازى عطا اهلل الشمري 64.17 ٭
افراح محمد فالح محمد الهرشاني 87.49 ٭
افنان خالد كساب ثاني صايل الظفيري 74.43 ٭
افنان عواد ريكان حامد الظفيرى 64.38 ٭
اجلازى ناصر محمد سالم الدوسرى 75.87 ٭
اجلازي مطلق الهيلم فريج 63.85 ٭

الطاف ح���زام بن بندر ب���ن حزام البريعص���ي املطيري   ٭
64.91

امانى مفرح رضوان مشلوح الشمرى 69.24 ٭
اماني ناصر معلث عوض الرشيدى 81.03 ٭
امثال مرضي صالح نهار العالطي 73.46 ٭
امدار ناصر على عبيد املطيرى 85.89 ٭
امل عياد صليبان سعد الصقعبي احلربي 68.39 ٭
امل عيد عواد خلف الصليلي 69.81 ٭
امل فالح عزاره قعيد السعيدى 64.67 ٭
امل مديح حشاش شطى الظفيرى 91.22 ٭
امالك جمال منصور دناع الهاجري 73.2 ٭
انفال مساعد محسن شافى حطيب اخلالدي 76.78 ٭
انوار عيد مبارك ضبيعى احلريجى 82.82 ٭
انوار محمد شالش مهاوش العنزي 80.28 ٭
اميان حسني عبد اهلل غازى الصليلى 74.74 ٭
اميان عناد فهد ضيف اهلل القحص 85.22 ٭
بدريه فهد عايد عواد الشمري 71.87 ٭
بدور جديع سالم خليف جديع 71.43 ٭
بدور محسن محمد ادهيمان الشمرى 86.91 ٭
بسمه عتيق فرتاج دريع الهاجري 68.4 ٭
بشاير سعد شعوى عويض مغير 78.26 ٭
بشاير غامن محمد شاهر الشمري 67.2 ٭
بشاير هليل بن محمد بن هليل احلربى 80.97 ٭
حترير محمد فالح محمد صبري الهرشاني 82.75 ٭
تهانى فهد خليف فهد الرشيدى 82.4 ٭
جميلة راكان صالح راكان العجمى 76.03 ٭
جواهر سامي ممدوح مسهوج العنزى 82.32 ٭
جوهرة سعود عبداهلل نحيطر عصلب الضفيرى 75.95 ٭
حصه فهيد محمد اكنيفذ عوض 76.29 ٭
حنان بسام جاسم مبارك اجلاسم 64.83 ٭
حنان نواف عبداهلل غنيم العنزى 81.72 ٭
دالل عايد فراج مناور الشمرى 79.37 ٭
دالل عبداهلل مطر صنت علي املطيري 73.5 ٭
دالل مجحم عبداهلل منيف العجمي 72.34 ٭
دميه خالد هالل هزاع اخلالدي 74.34 ٭
راويه كرمي فالح عابر جدعان الضفيرى 70.28 ٭
روان جابر هنداس ثانى السعيدى 72.01 ٭
روان علي ستار الفضلي 85.47 ٭
روان نيف سالم حمود مركز 60.23 ٭
رمي جزا باتل جزا املطيرى 73.82 ٭
رمي حزام بن بندر بن حزام البريعصي املطيري 64.67 ٭
رمي حمدان صالح نهار العالطى 77.54 ٭
رمي حمود فياض محمد العنزي 75.6 ٭
رمي خرصان سالم خرصان العجمى 91.6 ٭
رميا عبداهلل حمود دعيج الركيبي 65.45 ٭
ريهام سعود ماطر عيد الشمرى 72.02 ٭
ساره راهى عايش شالش العنزى 69.51 ٭
ساره عبداهلل سرحان محمد الشمرى 84.99 ٭
ساره مطر جفال مطر الظفيري 67.93 ٭
ساره ناصر فهاد هندي فهد العنزي 76.18 ٭
ساره نايف عطيه خليف العنزى 68.94 ٭
شاهة سالم بدر شطي الفضلي 75.37 ٭
شروق فرحان عماش فرحان شاعف العنزى 67.07 ٭
شهد احمد طنا طواري العنزى 77.9 ٭
شهد بدر مريغ مشرف العنزى 75.92 ٭
شهد زيد زعال محمد الظفيرى 69 ٭
شهد سعد حمود ضويحي التيس 74.83 ٭
شهد فالح ساير معاشى الظفيرى 64.32 ٭
شوق احمد غالي هجاج العنزى 74.91 ٭
شيخة محمد جاسم سالم املخلف 80.51 ٭
شيخه بدر متعب محمد الشمرى 79.45 ٭
شيخه فايز مرزوق غازى املطيرى 69.83 ٭
شيخه كنعان فراج مناور الشمرى 66.68 ٭
صبيحه محمد جعفر سليمان البدرى 65.57 ٭
ضحى عبداهلل عبد الهادي صلبوخ احلسينى 71.49 ٭
عائشه فالح عايف سعد العازمي 62.64 ٭
عاليه طالل فيحان علي الشريف 76.78 ٭
عبير خالد عباس عبد العزيز البيجي اخلالدي 68.06 ٭
عدوه عبداهلل فهد محمد عديل العجمي 68.86 ٭
عذارى حمود محمد عبيد املطيرى 64.5 ٭
عذاري يوسف عبداهلل جويعد الشمري 76.35 ٭
عمشاء سعود حمود حسن سمحان الشمرى 70.38 ٭
عهد جهاد مطلق بونان مريف 68.65 ٭
عهد خالد محمد عبيد العنزى 76.44 ٭
عهد طامي راجح طامي املطيري 68.52 ٭
عهد منصور محسن منصور العجمي 76.99 ٭
عواطف االسيمر جحيش عتوان العازمى 74.39 ٭
غاده جمعان خالد مسعود الفالح 72.66 ٭
غدير جديع سالم خليف الشمري 64.65 ٭
غدير حسني مبارك صالح العجمى 75.67 ٭
غدير طراد هالل خلف العنزي 72.1 ٭
غدير عواد فالح عواد العنزى 74.36 ٭
فاتن سعد رمضان سلطان العنزى 77.83 ٭
فاطمة دهام سلمان ساري العنزي 72.75 ٭
فاطمة ناصر عبيد مطلق املطيري 67.21 ٭
فاطمه عجمي عبداهلل شعالن الشمرى 89 ٭
فاطمه فاضل سلطان صالح احلسيني 78.58 ٭
فاطمه فيصل سعود سلطان اخلالدى 82.51 ٭
فاطمه محمد عبداهلل نحيطر الضفيرى 85.8 ٭
فجر براك عتيق جزاع الصليلي 72.86 ٭
فجر خرسان غصن شتيوي الظفيري 75.37 ٭
فجر مطر جابر سالم الظفيرى 78.99 ٭
فجر نايف ملبس ندا العنزي 74.39 ٭
فرح عبيد حرير فراج الظفيرى 78.53 ٭
ليلي خالد سلطان جنا املطيرى 75.34 ٭
مرام حسني مبارك صالح العجمى 76.32 ٭
مرام مساعد سعد رجا احلربي 77.98 ٭
مرمي حسني فهد عبداحملسن العجمى 82.8 ٭
مرمي سلطان مبارك صالح العجمى 76.44 ٭
مرمي عذبي جزاع بجاد الظفيري 79.06 ٭
مرمي محسن زنيفر محسن العجمى 75.14 ٭
مرمي محمد حميدى مناحي 74.67 ٭
مرمي ناصر فهد مانع العجمي 81.98 ٭
مشاعل عبدالرزاق عطيه عيد صغير 70.04 ٭
مشاعل مداهلل امان عبداهلل العنزى 89.26 ٭
معالى شاكر جدعان منخى العتيبى 87.46 ٭
مالك غريب رحيل غريب حامد املهندى 65.63 ٭
مالك فهد محمد خلف اجلعيب 71.2 ٭
مالك محمد عبد اللة خالد العنزي 79.14 ٭
منى سعد مطلق عبد اهلل العتيبي 68.93 ٭
منى عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي 92.99 ٭
منيرة محمد شيحان عزام العنزى 85.78 ٭
منيره صياح مطر فهد الشمري 77.98 ٭
مها غريب رحيل غريب املهندى 74.89 ٭
مها مسهوج عوض مسهوج الصليلي 73.11 ٭
ميس احمد معلث عوض سليمان الرشيدي 69.57 ٭
ناديه سعد محسن جاسم عبد 68.66 ٭
نسرين جمال منصور دناع 82.48 ٭
نورة صالح نداء مطر العنزي 69.1 ٭
نوره احمد عبد الكرمي ابراهيم املانع 86.76 ٭
نوره صياح مطر فهد الشمري 67.87 ٭

لطيفة جاسر محسن صالح 67.35 ٭
مرمي مانع سلمان عايد نايف 73.53 ٭
مناير فالح ذيبان متعب السعيدي الظفيري 80.51 ٭
منى عويد مقبل عودة الشمرى 66.33 ٭
منيفة سعود دعسان عرسان الشمري 80.84 ٭
نورة عودة ابن عواف خزعل الذراعي الظفيري 67.75 ٭
نوف زيد راجح طامي املطيري 85.05 ٭
هاجر صالح عودة عبد اهلل شبيب 65.96 ٭
هاجر عامر غالي طوقان العنزي 78.14 ٭
هبه سعد عبد اهلل منفى عيد محمد 76.68 ٭
هدية جابر شتيوي هزاع 72.67 ٭
هديه عوض هديبان عواد الرشيدي 90.84 ٭

هنادي س���لطان بن عل���ي بن حمود آل جعفر الش���مري   ٭
76.14

وعد محمد ملوح طاعن 81.93 ٭

ثابت بن قيس الثانوية للبنين 
ابراهيم سعد فطاس عباس العنزى 80.27 ٭
احمد دلى محمد دواس 81.39 ٭
احمد محمد جاسم نايف اخلالدى 86.09 ٭
زايد خضير زايد خلف 76.18 ٭
سالم محمد سالم احمد العنزي 71.44 ٭
سعد حميد ضعيف حنيان العنزي 77.06 ٭
سلمان نوري سلمان محارب العنزي 75.97 ٭
سليمان صالح حمد محمد 77.42 ٭
صالح حسن عايش عبداهلل النومسي الرشيدي 66.71 ٭
صالح سمير أحمد احلاج 87.67 ٭
صالح عوض عجيل ظاهر مطلق 70.46 ٭
طالل عبداحملسن محمد عمر حميدي اجلربا 79.5 ٭
طليحان ماجد طليحان بليعيس امللعبي املطيري 85.11 ٭
عازم منصور عازم مناور الرشيدي 71.09 ٭
عبدالرحمن عامر خلف القحامي املطيري 66.51 ٭
عبدالعزيز خليل حميد على العنزى 83.65 ٭
عبداهلل علي يعقوب الصمادي 80.52 ٭
عبداهلل فهد حمدان ناصر العبيدي 73.8 ٭
فهد عبداهلل ساير راشد 79.18 ٭
فهد عيد هنقل ناصر املطيري 67.9 ٭
فهد محمد راضي صادق 66.95 ٭
فهد مطلق حنتوش كياد الشمرى 79.06 ٭
فواز فهد جبير ناصر صبيح الفضلي 74.27 ٭
فيصل سليمان كاظم مطر ماجد 72.59 ٭
محمد خليفه محمد خنيفس العنزى 81.95 ٭
محمد خيري جليل راشد الفضلي 77.69 ٭
محمد سعيد خلف كهربائي 70.29 ٭
محمد عبيد عيد مبروك املطيري 73.4 ٭
مرزوق هداج حمود سعيد املطيرى 85.19 ٭
مطر خلف مطر خلف 76.31 ٭
ناصر غديفان حمدان غديفان الرشيدى 85.64 ٭

جابر عبداهلل الصباح الثانوية للبنين 
ابراهيم مطلق ركابي جراح مشعل الضفيري 78.39 ٭
احمد خالد االدعس محمد السعيدي 77.51 ٭
احمد خالد محمد صامل مسيرح اخلالدي 71.88 ٭
احمد محمد الطرقي حسيكان الذايدي 82.34 ٭
بدر سالم ضاري جيال العاقول 87.51 ٭
بدر عبد العزيز حمود مناور الشمرى 69.82 ٭
بدر ناصر عطيه داود الفضلي 66.27 ٭
بدر نواف نهار مفرج املطيري 71.12 ٭
بندر رسام مرزوق رسام مرزوق 73.61 ٭
تركي خالد فيصل الهيلم العجمي 80.34 ٭
تركي محمد طنا طواري العنزي 74.86 ٭
تركي محمد عطا اهلل ابراهيم الظفيري 79.41 ٭
جديد محمد جديد نايف العنزى 64.54 ٭
جراح فهد جميعان محيالن العنزي 76.74 ٭
جليدان نشمي جليدان صايد جردان احلريجي 67.66 ٭
حسن محمد ناصر محمد العجمي 69.92 ٭
حمود وليد خلف سلمان الفرحان 73.3 ٭
خالد نواف زبن مطني الشمري 73.99 ٭
سعود احمد مطلق محمد الشليمى 73.5 ٭
سعود جدعان غنام مطر العنزى 75.64 ٭
سلطان فهد سلطان صالح احلسيني 83.85 ٭
سلمان عبد العزيز عشوي راضي العنزي 85.24 ٭
سيف حمد حمود ناصر العجمي 71.6 ٭
ضارى كرمي ماطر خلف الظفيرى 81.07 ٭
عبد الرحمن احسان نهار جاسم الشمري 74.55 ٭
عبد الرحمن عبد اهلل سعد ثقل العجمي 72.62 ٭
عبد العزيز سامي محمود مطر العنزي 80.92 ٭
عبد العزيز علي عبد احملسن محمد البسام 77.76 ٭
عبد اهلل خالد جاسم فيحان ضيدان الشمري 67.78 ٭
عبد اهلل سعد نشمى عواد احلريجي 77.32 ٭
عبد اهلل سفاح صلبي ضرباح املطيري 73.83 ٭
عبد اهلل صياح عبد اهلل خماش صياح العجمي 76.78 ٭
عبد اهلل مشعل منديل ضيف اهلل القحص 68.04 ٭
عبد احملسن مطلق نايف متعب املطيري 83.59 ٭
علي محمد هيف مبارك احلجرف 73.79 ٭
عمر حمد علي حمد العنزي 75.38 ٭
عمر غالب زحزيح رمضان العنزى 73.61 ٭
عيد علي عيد صالح القحص 80.6 ٭
غازي سلطان غازي عايض محمد 83.32 ٭
فالح هندي مبارك هيف احلجرف 75.82 ٭
فهد حجى مشعل ظاهر العنزي 76.95 ٭
فهد زيدان رحيل مزيد العنزي 75.56 ٭
فهد محمد عيد صالح القحص 76.95 ٭
فهد ناصر تريحيب عبد احملسن البسام 67.88 ٭
فهد نايف جديد نايف العنزى 74.54 ٭
فواز علي عيسى فالح املطيري 78.43 ٭
فيصل دهام فرحان حسن الشمري 70.16 ٭
فيصل زايد عوض محمد احلربي 75.66 ٭
فيصل يقضان نهار جاسم الشمرى 72.69 ٭
مبارك عامر شنار محمد العجمي 83.24 ٭
مبارك فهد ناصر عبد اهلل مشوط 76.61 ٭
محمد جاسم عثمان محمد االمير 79.37 ٭
محمد حماد عقيل احلميدي املطيري 67.75 ٭
محمد سعد ثواب قضاب املطوطح 70.72 ٭
محمد سليمان عبد اهلل عبد اهلل العريفان 83.05 ٭
محمد صالح نزال حجب العنزي 83.79 ٭
محمد فالح عيد صالح القحص العنزى 79.68 ٭
محمد مناحي حزام السعيدي 68.87 ٭
محمد منصور محمد هيف القحطاني 68.16 ٭
مساعد عوض مطلق نزال سهو 78.41 ٭
مسير سعود بن مسير بن فراج بن شبالن 73.61 ٭
مشعل علي شيحان عابر السعيدي 79.39 ٭
ناصر حمد فالح عبيد العجمي 65.35 ٭
ناصر عواد حالوب ضيدان اخلالدى 75.93 ٭
ناصر وتيد ناصر طاحوس العكشان 73.01 ٭
نواف راشد مهدي سلمان العنزي 67.49 ٭
هائل شالل سعود سالمة دغيم السويط الظفيري 73.88 ٭
يزيد مشعل عثمان مزعل السعيد 71.61 ٭
يوسف فهد مرزوق عوض العدوان 73.13 ٭

خالد بن سعيد الثانوية للبنين 
أحمد حبيب صغير عبداهلل الشمري 74.92 ٭
أحمد مرعي عقيل مرعى الظفيري 72.6 ٭
جاسم محمد مبارك ثويبت العنزي 71.18 ٭
حسني خفيف مزيد الشريف 67.26 ٭
حمود عبدالعزيز مانع خالد بندر 68.08 ٭
حمود فيصل زامل خضر اخلالدي 73.7 ٭
خالد صالح مدلول ضبعان املعلومي الظفيري 66.44 ٭
خالد عطيش الفي مذود السلماني الشمري 71.6 ٭
خالد فالح زهيان صلبي املسعودي الشمري 77.96 ٭
راشد معيض عايض العتيبي 80.52 ٭
سعد محسن بن حمد فريهيد القاسمى الظفيرى 68.47 ٭
سعود محمد سعود حمدان الصلبي 78.04 ٭
سلطان بندر جريد عقيل الظفيري 63.7 ٭
ضاري جبر قطنان جبر العنزي 80.29 ٭
عبدالرحمن علي دخان علي عقلة 81.83 ٭
عبدالرحمن غنيم رشيد حطاب 69.17 ٭
عبدالرحمن مسلم عواد فهد احلسيني 79.18 ٭
عبدالعزيز بدر محيل على الضفيري 74.8 ٭
عبدالعزيز صالح محسن علي 77.93 ٭
عبداهلل عياده منزل العنزي 70.88 ٭
عبداهلل مطلق صياح دغيمان احلسيني 81.67 ٭
علي عايد محمود جديع 71.99 ٭
علي محمد شداد احلربي 69.75 ٭
فهد غامن قطوان سعود دهش 74.8 ٭
فهد مسير فنيخ منغص الظفيري 75.31 ٭
محمد احمد عايد رشود العنزى 75.87 ٭
محمد خالد محمد مطلق املطيري 66.48 ٭
محمد فهد عواد فهد احلسيني 85.15 ٭
محمد كمني عيا د محمد الشمرى 72.9 ٭
محمد مناور خلف قويعان الظفيري 78.29 ٭

حسنه فهاد عايض دريس الدوسرى 79.25 ٭
حليمه كاظم عبود سجادي 78.06 ٭
دعاء مطر خلف الفضلي 74.52 ٭
دالل محمد هالل عبداهلل العنزى 73.6 ٭
رمي راكان أحمد احلسن 83.27 ٭
رمي سعد خلف حمد 70.98 ٭
رمي هليل سلمان ظاهر الشمرى 70.66 ٭
ساره شاكر صالح بديوي 68.89 ٭
ساره عبد العزيز سرحان عبداهلل 65.92 ٭
ساره عليان سعد مساعد املظيبري 67.43 ٭
ساره ميزر محمد حميد العنزى 74.01 ٭
سلوى علي محمد مخيلف 69.87 ٭
سهيلة سالمة عبيد ساير ماطر العنزي 85 ٭
شهد صباح غثوان غدير العنزي 77.21 ٭
عذاري خلف بن سعود راضي املطرفي العنزي 68.14 ٭
عنود عبود على العيسى 71.82 ٭
غدير ثانى جندى احلبالنى العنزى 70.35 ٭
غدير عيد خليف عوض املهيمزي الرشيدى 74.76 ٭
فاطمة حمد تركى هزاع 67.06 ٭
فاطمة دبيس رباح مفرح الرشيدي 68.19 ٭
فاطمة عادل غافل خلف محسن 77.97 ٭
فاطمة كاظم ادريس محمد 68.38 ٭
فجر عرفج دواس خليف حمود 78.99 ٭
مرمي ابراهيم عبداهلل ابراهيم الراشد 66.61 ٭
مرمي فالح مطلق عقاب العنزى 91.51 ٭
معالي سماح بن سرحان زومان الظفيري 79.86 ٭
منال عبداهلل محمد نوار احلميداني 76.15 ٭
منيفه مد اهلل وقيان شبيكان املسعودى الشمرى 76.82 ٭
نوره عماد كرمي جاسم السعيد 74.05 ٭
نوره هالل جازى جزاء الديحانى املطيرى 70.27 ٭
هديل عبدالعالي هازع على امليموني املطيري 86.56 ٭
هنادى فالح منصور لفته سلطان 69.96 ٭
هند سعود عبدالعزيز سعود الراشد 88.03 ٭
هنوف هادي مجول حسني العنزي 75.69 ٭
هيا عبدالرحمن شعيفان عبداهلل الفليق العتيبي 82.09 ٭
هياء عيد مشعان عيد الرشيدي 69.9 ٭
يسرى كرمي محسن الشريفي 80.98 ٭

ام مبشر االنصارية الثانوية للبنات 
أبرار باطن بنيه فرحان الظفيرى 80.45 ٭
أبرار جابر مبارك محمد الظفيري 67.57 ٭
أريج عايد حربي بالل الشمرى 69.43 ٭
أفنان مرضي ثاني العنزي 87.33 ٭
أمل حمدان معيوف رحيمي الظفيري 78.31 ٭
أمل مطر مويس العنزي 75.72 ٭

أنوار متعب احلميدي رش���يد املصربي السبيعي العنزي   ٭
72.76

ابرار سعود فرحان جويعان مناور 77.94 ٭
احالم معيلى سارى خالد الظفيرى 77.69 ٭
اشواق بشير حبيب مناى الرشيدى 82.53 ٭
اجلازي عايد ابن ثميل محمد الزقروطي الشمري 75.46 ٭
العذارى عقيل مقبل ليلى العنزى 73.13 ٭
امل محسن نزال احلربي 72.78 ٭
اميرة فرج مسفر حبيب العلوى احلربى 62.94 ٭
انوار حيالن جاسر حيالن املطيرى 78.64 ٭
اميان حميد عقيل محمد الظفيرى 70.24 ٭
بشائر غنيم بن رشيد بن حطاب الصلبى 68.76 ٭
حترير جاسر سلمان سليمان السويط 76.72 ٭
ترفه عواد وحش فهيد الظفيرى 73.44 ٭
تغريد ناصر سالم شعالن الظفيري 73.87 ٭
حنان جابر مبارك الظفيري 68.13 ٭
حنان خالد عايد رغوان الظفيرى 70.02 ٭
خلود ثوينى حجر ثوينى الشمري 79.68 ٭
دعاء نهار فاخر فحيمان الشمرى 67.11 ٭
دالل مطير هزاع حمود الظفيرى 77.67 ٭
رمي مدلول زيد الظفيري 60.22 ٭
رمي معيقل بن قاعد راكان العريفى الظفيرى 88.89 ٭
ساره سند فالح سند الفعر 76.79 ٭
شيماء فاضل حمود هنيدي 69.48 ٭
صاحله راشد خلف صبيح 69.33 ٭
عائشه محسن نزال حبش احلربي 67.74 ٭
عائشه نوران مدعج محمد املهيمزى الرشيدى 80.68 ٭
عذاري شقير عشوي دويك 68.32 ٭
عهد بدر عبداهلل عقاب احلربى 81.71 ٭
غاليه ثامر حمود فرحان الفضيلى الشمرى 84.63 ٭
فاطمه صباح ردام موزان الشمرى 68.81 ٭
فاطمه عبيد عقيل جريف العنزى 74.09 ٭
فوزيه سعد حمد الشمري 66.03 ٭
لطيفه صالل حربى اجلشعم 86.74 ٭
ملياء فارس عايد خالد 64.25 ٭
مرمي ابراهيم عومان عواد الفضيلى الشمرى 82.35 ٭
مرمي بندر جاسم نايف اخلالدى 75.54 ٭
مرمي سعود فريح مناحي الشمري 78.45 ٭
مرمي سهيل مطشر سهر الشمري 66.97 ٭
معالي نزال جديع علي العنزي 64.45 ٭
منار جريد مثال الظفيري 80.93 ٭
منى سالم سعيد سالم املاجدى 72.54 ٭
منيرة دهام دعيبل دهام املطيري 65.86 ٭
مى عبد اهلل زيد مزيد الظفيرى 83.41 ٭
مي عبداهلل صبيح مسلم السبيعي العنزي 76.51 ٭
ندى شاكر شمالن منوخ الفضلي 83.84 ٭
نوت يحيى غافل شفلح جازع 67.31 ٭
نوره جزاع حمد خلف الشمري 70.22 ٭
نوره عبطان مناور الظفيري 71.15 ٭
نوره مخلف شخير فرحان الشمرى 88.81 ٭
نوف جاسم محمد فارس الظفيري 69.5 ٭
نوف نواف كريدى ضويعن الظفيرى 71.41 ٭
هدى حامد بن مطلق جسار الظفيري 75.74 ٭
هدى سعد حمد زبون اجلميلى 78.16 ٭
هند نايف حمود اخلالدي 73.96 ٭
هنوف دبي خليف الظفيري 75.61 ٭
وضحه عواد وحش فهيد الظفيري 74.69 ٭
وعد بدر عبد اهلل عقاب احلربى 78.42 ٭

تيماء الثانوية للبنات 
أبتسام خلف سبتي هالل 75.76 ٭
أبرار عطااهلل فرحان نهار العنزي 77.04 ٭
أستقالل مزعل األدهم فجري الظفيري 68.38 ٭
أسماء احمد هربود عيد اخلالدى 88.15 ٭
أسماء مريزيق مرزوق سبيل الرشيدي 80.6 ٭
أشواق مزعل االدهم فجري الظفيري 85.35 ٭
أفراح شاكر حمد عيد العنزي 70.89 ٭
ألبندري محمد عواد فهد احلسيني 70.89 ٭
ألطاف بكاي صغير بخيت 83.93 ٭
أمل عبطان مناور ليلي الظفيري 74.37 ٭
أمل مالهد بن جنيف حجل الدهمشي 77.92 ٭
أميرة عبدالعزيز كردي سرهيد الظفيري 75.97 ٭
انوار خالد صالح مطرود 67 ٭
اميان حمد راشد حطاب املاجدي 68 ٭
اميان سالم غنيم بجاد احلسيني 73.36 ٭
بسايل ناصر فالح سند 76.89 ٭
بشاير خشان بن راكان الظفيري 77.1 ٭
بشاير محسن شيال حايف 67.21 ٭
حترير قوان فراج قوان العريني السبيعي 82.37 ٭
خديجة سالم ثويني الظفيري 80.39 ٭
دالل سعود صالح عبيد 67.79 ٭
روان حسني مبارك سالم الظفيرى 74.15 ٭
رمي صالح ضاحي شاهر الشمري 71.87 ٭
رمي نايف صلهوم بنيه 69.07 ٭
زينب مطر فهد مناور 69.01 ٭
شذى سالم عبيد صخي مانع 79.78 ٭
شهد بندر فالح فدعوس 64.83 ٭
شهد محمد نايف حامد 72.64 ٭
شوق هادي طه قبيل العنزي 87.59 ٭
شيخة عشوي صالح الشبلي احلسيني 75.06 ٭
شيمه جوعان عايد خالد 66.49 ٭
ضحى فرحان ثاني جاعد ثاني 78.03 ٭
عائشة قاعد صقار العفني احلبالني العنزي 66.3 ٭
عائشة مبارك سالم حضرم القالدي الرشيدي 76.38 ٭
عائشه محمد سعود حماد الظفيرى 79.62 ٭
عالية جهير عشوي مناحي السعيدي 74.7 ٭
عبير حميد صالل سالم 67.69 ٭
عبير نشمي ماجد راشد احلسيني 63.87 ٭
عزيزة محمد عبداهلل محمد الظفيري 82.71 ٭
عنود كميل شاوي مرزوق الظفيري 83.23 ٭
عهد خالد بن فرحان بن عنيزان البذالي 63.94 ٭
عهود صياح بن عشوي الظفيري 79.97 ٭
عهود فالح مدلول ضبعان الظفيري 68.86 ٭
عواطف كميل شاوي مرزوق الظفيري 85.79 ٭
فايزه حداد شاوي مرزوق املعلومي الظفيرى 81.36 ٭
فجر صالح عويد عبد اهلل 67.99 ٭

غزيل منصور بنيان ناصر العجمي 89.37 ٭
فاطمة مشعل عوض مشحن العنزي 70.93 ٭
فاطمه فالح علي صياح مبارك 79.37 ٭
مثايل نايف ظاهر بالدي معزي الظفيري 73.31 ٭
مرمي حسني جليعب حسني السعيدى 82.09 ٭
مرمي نايف دهام حجب العنزى 79.5 ٭
مضاوي محمد مهدي عويضة العجمي 88.07 ٭
منار باذر دليم مزعل الرشيدي 91.67 ٭
منار سليم مطلق غنيم الصانع 66.7 ٭
منال يوسف حماد بداح الصليلي 71.25 ٭
منى محمد خلف احلربى 76.74 ٭
منيفه كامل سعود شبرم الظفيري 76.68 ٭
مها شالش صالح ثوينى العبدى الشمرى 85 ٭
مى نايف غنام مريجب العنزى 77.82 ٭
مى نواف عبدالرحمن مطلق اخلالدي 68.46 ٭
مي جابر حمد عطية العازمي 89.55 ٭
نوال حمد صالح مهدي 73.58 ٭
نوال سعد مطني سعد 87.74 ٭
نورة سعد جبل حمود املطيري 72.07 ٭
نوره قبالن محمد علي العازمي 93.7 ٭
نوف حمود خليف ثاني الشمري 80.53 ٭
نوف عبد اهلل عيد سمره املطيري 71.98 ٭
نوف فراس احمد ابراهيم العنزي 72.16 ٭
هاجر خليفه ملوح خليف الصليلي 80.2 ٭
هاجر صاهود مزعل عقله الظفيري 77.12 ٭
هدى بندر معجون حميدى الظفيرى 71.71 ٭
هدى صاهود جعيثن بتال الصليلي 71.4 ٭
هناء مناور صليبان سعد احلربي 69.26 ٭
وداد معلث عوض سليمان الرشيدي 80.45 ٭
وسمية فهيد حسني أبوفاس العجمي 72.62 ٭
وضحه فهيد بنيان ناصر العجمي 75.87 ٭
وضحه مطلق محمد خامت العجمى 79.09 ٭
وعد محمد مطلق هليل الصليلي 69.93 ٭
وفاء عبداهلل محمد الصليلى 76.95 ٭
ياسمني راكان سالم رفيد العالطى 68.72 ٭
شهد شامان صبر الشمرى 63.12 ٭

الواحة الثانوية للبنين 
أحمد مطلق غالي فالح الصليلي 72.23 ٭
أحمد مغيض سرحان عايد العنزي 73.12 ٭
أنور مشري معتق هوير الضفيري 83.94 ٭
احمد مطلق غالي مطلق راشد 69.69 ٭
باسم ممدوح عياده عسكر العنزى 62.41 ٭
بدر حواس محمد عفاس الشمري 83.57 ٭
بدر عبد اهلل جابر فرحان الشمري 72.31 ٭
ثابت محمد عتيق الصليلي 65 ٭
ثامر فهد رفاعي سماح املطيري 74.41 ٭
جراح نواف مبارك السعيدي 68.3 ٭
حمد محمد مكمي منوخ الظفيري 73.96 ٭
حمد مخلف ملوح خليف الصليلى 75.68 ٭
حمود ماهر مرزوق مطر العنزي 78.44 ٭
خالد سعد سالم سعود الشمرى 80.09 ٭
خالد صالح عبداهلل مزيد 85.78 ٭
خالد عبداهلل عودة سالمة الشمري 72.34 ٭
خالد غازي حمود خلف احلربي 70.4 ٭
خالد مطر مويس العنزي 74.96 ٭
خالد مفرج عبد الرحمن مفرج املطيرى 72.13 ٭
خالد ناصر سالم ناصر العجمي 75.67 ٭
دعيج فايز حمود نزال الشمري 79.12 ٭
سالم زباران سالم محمد العجمي 80.15 ٭
سالم سعد سالم سعد النشوان 62.86 ٭
سامي غريب محمد مطلق املطيري 72.19 ٭
سعود ناوي سلطان مصارع الزايدي 78.91 ٭
سليمان شعيل مزعل وحيد الظفيري 82.93 ٭
سليمان مجبل مناحي عيادة العنزي 78.9 ٭
صالح خالد فالح معتق الهاملي 75.45 ٭
صالح منر فالح العيبان الشمري 63.31 ٭
ضاري محمد منوخ طرقي العنزي 80.57 ٭
عايض سالم زباران محمد العجمى 73.63 ٭
عايض سالم محمد سالم العجمي 68.46 ٭
عايض مسفر مقيت عايض العجمي 73.84 ٭
عبد الرحمن دخيل سالمة املطيري 72.74 ٭
عبد العزيز راضي عطية العنزي 71 ٭
عبدالرحمن سعد سعود عوض احلربي 82.99 ٭
عبدالرحمن علي محمد عويد العجمي 79.87 ٭
عبدالرحمن مطرود مليحان ماجور احلربي 70.44 ٭
عبدالعزيز خالد ضيف اهلل سميان البذالى 73.04 ٭
عبدالعزيز خليف نحيطر سعيد الصليلي 69.32 ٭
عبدالعزيز صالح حبيب خضير العنزى 83.21 ٭
عبدالعزيز مسامح سويد عبيد اهلل احلريجي 77.22 ٭
عبداللطيف فليح شجاع سعبد احلربي 70.73 ٭
عبداهلل اعقيل شطي مصارع العنزي 77.64 ٭
عبداهلل جاسر عذبي احلسيني الظفيري 75.96 ٭
عبداهلل خالد خليفه سليمان الذايدى 81.3 ٭
عبداهلل خلف راضي الظفيري 75.57 ٭
عبداهلل عزيز عواد السعيدى 65.93 ٭
عبداهلل محمد عبداحملسن شيحان عبداحملسن 78.44 ٭
عبداهلل محمد عبيد عزيز الشمري 66.83 ٭
عبداهلل مسير منوخ حمدان الظفيري 77.84 ٭
عبداحملسن غامن لهيميد خضير الفليج 80 ٭
علي حضيرم على حضيرم الهاجري 81.81 ٭
علي سعود رباح ماشي العنزي 78.48 ٭
علي محمد عبيد عزيز الشمري 68.65 ٭
عيد عطا اهلل مجبل جريو الرشيدي 77.91 ٭
عيد كرمي عوده صنيدح الظفيري 73.96 ٭
فالح عيادة خشمان عشبان احلربي 77.19 ٭
فهد سعد هويدي هضيبان العازمي 82.89 ٭
فهد عبداهلل ظويهر سعود الرشيدي 68.03 ٭
فهد عبداحملسن عزارة سالم الشمري 68.91 ٭
فهد غازي بن عذبى بن غازى الظفيري 70.54 ٭
فهد مزبان راجى شامان السعيدى 76.42 ٭
فهيد متعب رحيل متعب الظفيري 85.75 ٭
فواز مهدي ثجيل عيد سالم 91.68 ٭
فيصل حمود فهد محمد ذياب 78.91 ٭
ماجد عبد اهلل مزيد عيد الصعيرى املطيرى 76.99 ٭
ماجد عقيل مرزوق صالح الشعالن 68.16 ٭
مالك رميض غنيم هايس الظفيري 75.35 ٭
مبارك نهار نايف سعود احلجرف 63.75 ٭
محسن فهد سند فهد العجمي 66.91 ٭
محمد خلف جعيثن جزاع الشمري 69.99 ٭
محمد عبد اهلل فراج سعد سواده 77.57 ٭
محمد فالح محسن سالم العجمى 74.4 ٭
محمد فهد هني فالح طالب الرشيدي 75.52 ٭
محمد قليفص عبد اهلل مزيد البرازى 88.19 ٭
محمد مانع عبد اهلل نداء العجمى 80.55 ٭
محمد مبارك حرير فراج الظفيري 74.59 ٭
محمد مصلح على طعيمس املطيري 78.23 ٭
محمد نهار محمد السعيدي 87.31 ٭
مساعد عايد سالم غامن الصليلي 78.07 ٭
مساعد مجبل مفضي مجبل العنزي 66.65 ٭
مشاري سعود حمدان مقا مس 72.04 ٭
مشاري فهد حسني يوعد احلربي 63.6 ٭
مشعل حميد طنا العنزي 69.16 ٭
منصور دوغان ناصر العجمي 72.38 ٭
منصور هيف ناصر هيف بنيان 74.23 ٭
نايف سليمان مرشد منديل مرشود 66.61 ٭
نواف عبداهلل سلطان عامر املطيري 69.12 ٭
نواف محمد عتيق جزاع الصليلي 62.13 ٭
يوسف سعد عزيز السعيدي 73.76 ٭

ام الحارث االنصارية الثانوية للبنات 
اثمار النوري بن حواس ثامر الشمري 71.29 ٭
اروى رخيص عويد محمد العنزي 77.82 ٭
اريج ثاني جندي قاعد احلبالني العنزي 68.18 ٭
اريج خلوف فرحان مهنا العنزي 88.4 ٭
اسماء رحيل فريج هليل 70.44 ٭
افراح مبارك دغمى حنيان شعيب الرشيدى 78.04 ٭
االء مرزوق هليل عجيل 77.34 ٭
الطاف يسر مرضى معيوف الظفيرى 74.85 ٭
العنود جهيمان سدحان رويشد الفهيدي العازمي 79.18 ٭
امانى محمد خيراهلل مجلى الشمرى 70.25 ٭
اماني جاسر قاسم لفته اخلالدي 73.41 ٭
اماني غني مزيد صدقان 68.61 ٭
اماني محمود رويان عواد الشمري 78.55 ٭
امل سالم مريح عبد الرزاق 75.01 ٭
امل سعد سعود محمد القحطانى 79.41 ٭
امل عبدالواحد عيفان جابر مانع 69.97 ٭
انوار مناحي عبداهلل جاسر املطيري 86.78 ٭
اميان سالم مريح عبدالرزاق 84.83 ٭
اميان فالح خلف عويد شريف 67.66 ٭
جواهر حاكم مخلف محمد االسلمي الشمري 80.52 ٭

موضي سعد جابر احلجرف 69.62 ٭
نبراس فهاد غنام جليدان احلسيني 82.22 ٭
ندى نشمي سمران شطيط العنزي 83.52 ٭
نشميه سعود سيف الهدب 64.39 ٭
نور فالح عبداهلل فالح ردنان 66.38 ٭
نور الفي عواد الشمري 65.92 ٭
نورة ناصر حمد محمد العجمي 65.1 ٭
نوف منصور عيد اهليل البذالي 74 ٭
هاجر مبارك عبداحملسن سالم فهد 84.99 ٭
هدى صالح عوده خالد العنزي 82.38 ٭
هديل سلمان طرجم مروان الظفيري 74.87 ٭
هال مبارك عبداهلل سعود بوظهير 62.92 ٭
هنادي سالم ناصر عامر العجمي 67.36 ٭
هند شريان عبيد شريان الشمري 67.41 ٭
وسميه محسن صالح محمد محيسن 79.78 ٭
وسن سعد منديل القحص 74.57 ٭
وصال محمد فالح عبود العنزي 72.41 ٭
وضحة عزارة بنت خليف مطر الظفيري 71.34 ٭
وضحة محمد فالح عبيد فرحان العجمي 75.82 ٭
ولع جاسم محمد الفريح 63.43 ٭

الجهراء الثانوية للبنين 
ابراهيم فهد عبداهلل قبالن الرشيدى 68.17 ٭
احمد فهد جميعان ثنيان الشمري 72.3 ٭
احمد مجهول موازى غا يب عبداهلل 89.04 ٭
احمد محمد مطر رشيد احلربي 77.34 ٭
احمد نافع ليلى سالم العنزى 65.37 ٭
باسل بدر جبر عطية العنزي 76.54 ٭
بسام مطشر فارس مطلق 66.49 ٭
بندر حمود عياد خلف املطيري 76.79 ٭
بندر سيف عجمي كثير 73.44 ٭
ثامر محمد ثامر محمد املطيرى 86.75 ٭
خلف غازى خلف سلطان العدوانى 69.95 ٭
سالم عبيد رشيد مطر احلربي 69.01 ٭
سلطان عبدالرحمن انغيمش حمد الشمرى 71.64 ٭
سلطان محمد طالع احلربي 60.17 ٭
ضاري سعد عبيد حمود الشمري 69.03 ٭
طالل عبدالرحمن مفلح اوتيد الصليلى 68.52 ٭
عبدالرحمن جاسم محمد سعد السعيدي 69.61 ٭
عبدالرحمن حربي ماطر غازى الظفيرى 66.29 ٭
عبدالعزيز ثاني خلف سعيد الظفيرى 77.06 ٭
عبدالعزيز سعد عوده جاجان السليماني 71.58 ٭
عبدالعزيز غامن طريخم عجاج غامن الصليلى 72.39 ٭
عبدالعزيز مانع سعد ابراهيم املانع 71.45 ٭
عبدالعزيز نزال مطلق محمد الشمري 67.73 ٭
عبداهلل عوده نهار عوده الظفيري 66.54 ٭
عبداهلل فرج عبداهلل صبر الشمرى 72.77 ٭
عبداهلل مرزوق صامل امسيرح اخلالدي 84.94 ٭
عبداهلل هيف حجرف حبيب هيف 66.73 ٭
علي محمد حمود مبارك الشمري 70.02 ٭
عمر فهد سعد حبيب ضامر 72.77 ٭
عواد عايد كردوش وادى الطلحى الظفيرى 73.83 ٭
غنيم عبداهلل غنيم عبداهلل السالم 76 ٭
فهد حامد البيد ماجد العنزى 85.48 ٭
فهد حلو فياض صبار العنزي 70.64 ٭
فهد عايد اخلوي مداد احلريجي 70.85 ٭
فواز خالد مناحي متعب اخلالدى 63.39 ٭
فواز فالح سليمان نزال العازمى 70.35 ٭
محمد احمد محمد خشمان احلربى 67.4 ٭
محمد على حمدان فهد الشمري 83.66 ٭
محمد فهد محمد عبدالرزاق املانع 84.72 ٭
محمد متعب سعد سالم سعود 71.09 ٭
مساعد بدر ناصر عبيد محمد 75.37 ٭
ناصر بدر سعد مانع العنزى 74.89 ٭
ناصر عبداهلل عنيزان عياد الرشيدى 75.96 ٭
نواف حمود دخيل فهد العنزى 80.28 ٭
نواف سعد مانع عزوز العنزى 73.36 ٭
نواف مجهول موازي غايب عبداهلل 72.98 ٭
نواف مشعل راشد محمد املطيرى 76.88 ٭
هزاع محمد هزاع مهيزع اخلالدى 76.64 ٭
وليد خالد علي سويدان العنزي 64.3 ٭
يعقوب حسني علي صالح 70.05 ٭
يوسف مضحي غدير نهار احلسيني 70.49 ٭

النوار بنت مالك الثانوية للبنات 
أبرار سيف عجيل مطر الضفيري 94.32 ٭
أسماء الياس دميثير عجاج العنزي 78.89 ٭
أسماء خليف فهد مطر الشمري 82.77 ٭
أسماء رويح حليس طويان احلسيني 83.91 ٭
أسماء سالم عجاج غامن الصليلي 68.56 ٭
أسماء صلبى رومى صلبى اجلردان 87.91 ٭
أسماء عبد اهلل محمد خالد احلربى 74.23 ٭
أسماء ماطر مزعل كرمي الظفيري 83.42 ٭
أسماء محسن عبداهلل محسن الشمري 75.41 ٭
أسيل فياض مطر نهار الذايدي 68.96 ٭
أشواق حسني عتيق مزيد الشمرى 76.01 ٭
أفراح عبداهلل سالم دخيل الصليلي 85.32 ٭
أفنان سفاح عايض مصارع العنزي 72.45 ٭
ألطاف سلطان خلف الشمري 74.99 ٭
ألطاف شداد فهد املطيرى 77.86 ٭
أماني تركي حمود خالد الظفيري 74.49 ٭
أماني سلوم سليمان شامان العنزي 73.76 ٭
أماني ضاحي فالح ضاحي الهاجري 71.03 ٭
أماني عقيل مرزوق صالح الشعالن 83.44 ٭
أماني غريب ضاحي مطلق احلربي 95.53 ٭
أمل خليفة سعود خليفة احلربي 73.61 ٭
أنفال ارهيف اكياد هنيدى الفضلى 69.33 ٭
أنفال زيد عشق مزيد طليفيح 82.89 ٭
أنوار حسني علي جابر العنزي 74.04 ٭
أنوار غامن بديوي داود الشمري 92.11 ٭
أوضاح فهد هنى فالح الرشيدى 66.46 ٭
إبتسام سعد دهيمان عقله السليماني 65.12 ٭
إبتسام مضحى عبداهلل قعود الصليلى 69.7 ٭
إنتصار فالح سويد عشبه العنزي 74.32 ٭
إميان حسني خميس غدير 67.92 ٭
إميان الفي عبداهلل الفي الصليلي 78.47 ٭
إميان نايف محمد ذعار الشمري 72.8 ٭
البندري خالد بندر ليل املطيري 75.57 ٭
اجلازي خليل عرفج الدهمشي العنزي 85.03 ٭
اجلازي فالح بن فراج بن محيا املطيري 66.36 ٭
العنود برغش مانع عودة احلسيني 84.23 ٭
العنود عوض سبيل عوض الرشيدي 76.99 ٭
بدور فالح صاهد نهار احلربى 80.3 ٭
بشاير بشير جزال سعود الشمري 92.2 ٭
بشاير قمير قدير شعالن 67.95 ٭
بشاير مجبل عوض هزاع القحص 76.2 ٭
بشاير هادي عبد اهلل سالم املخلف 77.16 ٭
تهانى راضى حمود محمد الظفيرى 76.47 ٭
ثناء عايد رويان مرشد الظفيري 75.79 ٭
حصة حمد سيف دبالن املطيري 68.18 ٭
حصة صحن نادر محمد العجمي 70.72 ٭
حنان عويد لهيميد خضير الفليج 76.81 ٭
حنان مناور سبيل عوض الرشيدي 77.37 ٭
خديجة عبداهلل حباب ثالب احلربي 75.9 ٭
خلود سالم مطلق مزعل العازمى 70.32 ٭
دانة عسل فرج محمد العجمي 71.5 ٭
دالل صنيتان مزيد صنيتان البرازي 81.48 ٭
رشا عبداهلل عنيبر حبيب اجلميلى 76.46 ٭
روان يوسف احمد عكل مشاري 86.95 ٭
زمزم محسن عتيق مزيد الشمري 75.51 ٭
ساره جديع محمد شمران 76 ٭
ساره دهيمان مبارك مياح السبيعي 72.37 ٭
ساره عوض عويد عليان احلربي 65.77 ٭
ساره محمد عبد اهلل محمد العنزى 83.63 ٭
سعده باطح سعود باطح احلريجي 69.02 ٭
سلمى سعود جزال سعود الشمري 78.75 ٭
شعاع خشمان عبداهلل عبدالهادي احلربي 62.98 ٭
شموخ مشعل سعد سيف الهدب 76.68 ٭
شيخة سعد جبل حمود املطيري 76.88 ٭
شيخة عبداهلل ظويهر سعود الرشيدي 66.05 ٭
ضحى عبيد محمد روضان الظفيرى 68.9 ٭
طفله سعود راجح طامي املطيري 70.81 ٭
عاصفه خلف طويان املطرود احلسينى 66.61 ٭
عاليه سالم فالح ضاحي الهاجري 81.87 ٭
عبير يونس حبيب مدلل العنزى 73.87 ٭
علياء خشمان عبداهلل عبدالهادي مطلق 69.35 ٭
عهد خالد نزال خلف السعيدي 79.9 ٭
عهد فياض علي فرحان الشمالني العنزي 76.27 ٭
عهود خليل عرفج عسكر الدهمشي العنزي 83.14 ٭
غاليه هزاع عواض سليمان املطيري 70.66 ٭
غدير علي عبداهلل علي الصليلي 67 ٭

ناديه خالد جدي خالد العتيبي 82.86 ٭
نوره حمد سعيد شايع الكدارى 67.87 ٭
نوره سالم مبارك سليم العتيبي 82.04 ٭
نوره سالم محمد فهم مبارك 71.38 ٭
نوره عبيد فهد العجمى 68.69 ٭
نوره فرهود علي فرهود العجمي 75.1 ٭
نوره محمد روباج عبدالهادي العازمي 72.08 ٭
نوف ساير محمد مضحي العازمي 74.26 ٭
هنوف مقبل بداح العازمى 76.36 ٭
هيا ناصر حمد بجاد الهاجرى 79.71 ٭
وضحه هادى سلطان هايف السفراني 83.1 ٭

هشام بن العاص الثانوية للبنين 
احمد باقر مظفر عبداحلسني علي 73.73 ٭
احمد جاسم محمد عبداهلل ملك 69.93 ٭
بدر خالد خليوي خلف 73.3 ٭
بدر خالد ناصر حزام الهاجري 75.7 ٭
بدر خليل ابراهيم خليفة بوربيع الفودري 84.3 ٭
جاسم محمد عبداهلل على املشموم 68.99 ٭
حسني جابر علي حسني البلوشي 67.94 ٭
حسني على حسني منصور اخلارجى 72.05 ٭
حسني علي أبراهيم رجب شاه 66.03 ٭
حسني محمد عبد اهلل احمد الشمار 79.14 ٭
حسني منير مراد شمس الدين مراد 68.05 ٭
حمزه خالد عبداهلل محمد الوزان 82.56 ٭
حمود دبوس تركي دبوس الدبوس 64.47 ٭
خالد ماجد حمد سعدون الشمالن 64.47 ٭
خالد وليد يوسف يعقوب أحمد العروج 78.39 ٭
راشد ناصر راشد مرعى الهاجري 66.33 ٭
راكان سلمان راكان حمد املكراد 82.89 ٭
راكان عبداهلل جرى فهد اجلرى 73.58 ٭
سالم محسن فهد محسن مانع العجمي 72.63 ٭
سعود عبدالعزيز مصطفى عبدالرحمن مصطفى 79.22 ٭
سلمان رباح مزيد هالل العتيبي 60.73 ٭
سلمان عبدالرسول غلوم اكبر حسني 67.32 ٭
صالح محمد عبد احملسن أحمد الفرج 74.06 ٭
طالل عبداهلل صالح مال اجلاركي 70.67 ٭
عبدالرحمن بدر رجعان سلمان عميرة 74.01 ٭
عبدالرحمن عيد سعد عيد احلربى 90.15 ٭
عبداهلل عمار سعد عمار شايع 71.29 ٭
عبداهلل عيسى عباس علي جاسم 73.36 ٭
عبداهلل فراج ضيدان فراج السهلي 69.67 ٭
عذبى علي خلف حسن عبداهلل 70.38 ٭
على عامر عزاب قطيم العتيبي 65.22 ٭
علي محمود جعفر قاسم سناسيري 70.3 ٭
فهد بدر ناصر حزام الهاجري 68.43 ٭
فهد حسني ابراهيم محمد احمد 78.2 ٭
فيصل نادر سلطان جاسم الدبوس 84.14 ٭
مبارك جابر عامر مبارك الهاجري 78.7 ٭
مبارك عبداهلل عايض عبداهلل العتيبي 72.89 ٭
محمد جاسم طارق يعقوب الشاهني 68.61 ٭
ناصر خالد سعود براك العازمي 79.08 ٭
ناصر دليم ذاير راجح العتيبي 76.15 ٭
يوسف على جنم على الدوسرى 65.71 ٭

اإلدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية 
الجهراء الثانوية للبنات 

ابتهال عقلة عايد املطيري 66.52 ٭
ابرار جاسم محمد الغضوري العنزي 66.92 ٭
ابرار خالد سعود خالد احليدكي 66.73 ٭
اسراء فايز عوض مطلق احلسيني 72.16 ٭
اسراء وحيد محمد عبدالرحمن هدهود 75.86 ٭
اسرار جاسم محمد الغضورى العنزي 76.79 ٭
اسرار مبارك شطى مصارع العنزى 74.88 ٭
اسماء زيد حماد سعيد سمير ناهي 79.07 ٭
اسماء عبيد بنيه خلف العرف 64.69 ٭
اسماء محمد عبداهلل احلميدي 79.06 ٭
اسماء مفرج نهار مفرج املطيري 83.03 ٭
اسماء نومان حويل محمد العازمي 76.1 ٭
الطاف محمد بانى عذاره السليمانى 73.07 ٭
العنود حمود عايش فراج احلسيني 74.85 ٭
العنود فهد مفلح مرزوق الرشيدي 77.72 ٭
العنود فهد منديل سوباط الفضلي 70.87 ٭
العنود كساب فهد كساب الشمري 71.08 ٭
العنود مزيد محمد سعدون احلسينى 78.89 ٭
امل حسن يوسف موسى 75.79 ٭
امل عول عثمان 67.56 ٭
امنه مفلح مرزوق صندل الرشيدي 76.08 ٭
انفال سعد مذكر العتيبي 75.4 ٭
امنار محمد سليمان حمد الفهيد 87.27 ٭
انوار سليمان هويدي مجبل البذالي 73.52 ٭
انوار محمد عقله العنزى 69.11 ٭
اوصاف مفلح رمضان سليمان املويهي املطيرى 84.3 ٭
اميان اويل عثمان عبداهلل بهتان 64.8 ٭
اميان مبارك مجبل حمود املسانع 91.27 ٭
اميان جنم عبد رومي اخلالدي 72.12 ٭
بتول عبداهلل محمد عبداهلل احلربي 87.2 ٭
بدحه بدر فالح مبارك احلجرف 78.49 ٭
بشاير هاجد عايد العتيبي 89.82 ٭
حترير احمد عكاش سليمان 76.18 ٭
تغريد نصار ناصر منصور مزيد املطيري 70.35 ٭
تهاني دهام محمد شماس احلربي 65.65 ٭
جمايل صفوق نايف علقم الشمري 87.39 ٭
خلود حمود سعود حمود الرويعي 68 ٭
دانه بندر تركى عبداهلل الظاهر 86.37 ٭
رهف سليمان محمد سليمان الصريخ 86.42 ٭
روان ملفي منشد عوض الظفيري 84.15 ٭
روان نايف خميس رديني الشمري 66.82 ٭
رمي مفرح صليبان مناور العنزي 74.15 ٭
زينب عايد عيد زعال البناقى الصلبي 73 ٭
ساره احمد محمد مناحى ثواب املطيري 82.84 ٭
ساره عزيز شطي 58.41 ٭
ساره محمد بدر مجول مفرح 83.35 ٭
ساره موسى سعد مغير القحطاني 74.98 ٭
ساره نايف صياح اشعيل اخلالدي 88.88 ٭
شعاع حسني رسمان منصور مبارك 60.98 ٭
شهد سليمان سامح سليمان الشمري 71.74 ٭
شهد عبداهلل خلف احلربي 72.41 ٭
شهد مفظى طريف خلف بو ظهير 80.3 ٭
شوق عبدالعزيز فراج مناحي العنزي 74.07 ٭
شوق مجبل صبيح صالح 82.34 ٭
طيف سعود فواز حزام املطيرى 84.68 ٭
عائشه زامل حصني منوخ الظفيري 67.19 ٭
عائشه زياد محمد االحمد احلراكى 67.09 ٭
عاليه خلف حديد خلف العنزي 65.05 ٭
عاليه محمد دويري جيال العاقول 70 ٭
عبير خالد دبوس صلفيج العنزي 90.94 ٭
عذاري محمد كاظم مطر العنتري 60.3 ٭
عنود مبارك دعسان الشمري 80.41 ٭
عهود حمود سعود حمود الرويعي 66.63 ٭
عهود محمد مبارك محمد مبارك 88.75 ٭
عواطف عادل فرحان جزاع الشمري 70.38 ٭
غدير طاحوس مسامح صويد احلريجي 73.5 ٭
فاطمة سالم غدير محمد العنزي 66.24 ٭
فاطمة عوض حشر املويهي العنزي 75.25 ٭
فاطمه سليمان عبداهلل محمد الفالجى 88.82 ٭
فاطمه عيد عواد احلريجي 69.41 ٭
فجر محمد دويري العاقول 75.25 ٭
في حسن فالح عبداللة احلجرف 72.74 ٭
لولوه خالد حمد سعدي العدهان 81.8 ٭
مرام محمد بدر مجول مفرح 67.43 ٭
مرام محمد عبد احملسن محمد احلربى 67.46 ٭
مرحب خالد صالح منصور عليان الضفيري 87.34 ٭
مرمي على مجبل حمود املسانع 69.25 ٭
مرمي فرج حمد سعدي العدهان 83.93 ٭
مرمي فهيد دهام حرقان السعيدي 71.4 ٭
مرمي محمد عبداهلل احلميدي 79.36 ٭
مرمي مساعد مشجر فرحان السعيدي 68.55 ٭
مشاعل عبداهلل عبداحملسن عيد املخيال العجمي 71.95 ٭
مشاعل محمد فالح عبيد العجمي 75.41 ٭
منار صالح احلميدى ضيف اللة القحص 82.37 ٭
منار مبارك حبيب مدلل العنزي 71.03 ٭
منار محمد عبدالرحمن عبداهلل العلوى احلربي 85.74 ٭
منار محمد عويد عوض العنزى 92.61 ٭
منال فايز مرزوق العدوان العنزي 66.72 ٭
منال فيصل حمد عيد املخيال 85.24 ٭
منى احمد خلف شريان اعنيزان 75.79 ٭
منيره ثامر عبداهلل صالح الديحاني 87.68 ٭
منيره شافى غليفص محمد العجمى 79.68 ٭
مها عبدالعزيز محمد جاسم العتيبى 71.57 ٭
مها محمد سعدون جريذي 75.62 ٭
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سهام على محمد عويد العجمي 69.91 ٭
شجون طالب محمد طوارى 69.3 ٭
شروق بندر ناصر مرود 73.98 ٭
شروق على ساير خلف 67.76 ٭
شروق كياد عودة جاسم 68.65 ٭
شعاع حمد سوباط ظاهر 69.16 ٭
شعاع خلف ضبع عيال 75.25 ٭
شعاع عبيد على الفى 68.36 ٭
شعاع مشوح عمر على 86.79 ٭
شعاع مقطوف دحام فهد 75.77 ٭
صاحلة دلى خليف راشد 69.03 ٭
صبحة دعبول ساير الشمري 72.8 ٭
صفيه عبد اهلل صالح الشمري 66.96 ٭
عايدة عبد اهلل حسني الشمري 77.16 ٭
عايشه خليف سمران محذاف 64.86 ٭
عبير عبد الكرمي عجيل زغيالن الظفيري 74.53 ٭
عبير ماطر غصاب فارس 70.44 ٭
عبير مبروك نايف مبروك 65.21 ٭
عبير مطر ثجيل حسن 80.25 ٭
عذاري عبد اهلل عويد صالح 80.79 ٭
عزيزة سلطان خلف العنزي 75.26 ٭
عطفى غنيم سالمة غنيم 84.23 ٭
عليه غدير ضويحي فرحان 65.96 ٭
عنيفه غربى عثمان العيبان الشمرى 73.9 ٭
عهود ظاهر ماضى اصلى الشمرى 64.92 ٭
عهود فياض على فرحان الشمالني العنزى 74.92 ٭
عهود مبارك عطا عقيل 70.57 ٭
عواطف طايل خليف املخيزمي 75.36 ٭
عواطف محمد مسفر معلج 87.27 ٭
عيدة مرعى عبيد عزيز الشمرى 71.24 ٭
غنيمه محمد ضبيعى مريف احلريجى 72.4 ٭
غيده توفيق زعال صالح حميد العنزي 74.19 ٭
فادية محمد عودة جابر الشمري 72.84 ٭
فاطمة أحمد صايل ممدوح الفضيلي الشمري 86.76 ٭
فاطمة حماد خلف عبيد االسلمي الشمرى 72.03 ٭
فاطمة سالم جدعان طريخم سهو 66.14 ٭
فاطمة شقير عشوي دويك 79.05 ٭
فاطمة محمد مسفر معلج 84.91 ٭
فاطمة هندي مفرح هندي محمد الهرشاني 66.83 ٭
فاطمه جاسم عبداهلل ماجد 70.14 ٭
فجر سلطان مشعان نورى 68.96 ٭
فراح عايد عقيل محمد العطايا 76.42 ٭
فضة نايف عقيل سوهيج الشمرى 64.07 ٭
مديحة نايف عطية نافع 71.33 ٭
مرمي ضحوى زبن رحيل 80.24 ٭
مرمي عايد سعود بهميص 79.93 ٭
مرمي عبد الرحمن بالدي معزى عويد الظفيري 74.81 ٭
مرمي عبداهلل احمد عبداهلل 68.66 ٭
مرمي عشوى راجى املطيرى 81.88 ٭
مستورة ونيس حمدان عياده الشمرى 68.2 ٭

مش���اعل ثوين���ى متعب نايف جاس���م خليف الش���مرى   ٭
68.58

مشاعل عايش رويضان محمد 82.9 ٭
مشاعل مبارك معيوف فليج 77.36 ٭
معالي سعد عبد اهلل عقيل العنزي 64.38 ٭
معالي مقباس عسكر حسني الربيعيه الشمري 87.96 ٭
منار مخلف رحيل خليف اجلرواني الشمرى 78.28 ٭
منال عايض طعمة حمدان 71.69 ٭
منال عقيل مزعل دويك السعيدي الظفيرى 79.55 ٭
منعى خالد ضحوى الظفيرى 72.98 ٭
منى عبد اللطيف ضاحي مزعل 65.66 ٭
منى عبد اهلل عطية خلف 66.07 ٭
مني عبيد سعد عياد 76.93 ٭
منيفة فليح هليل الصليلى 75.63 ٭
منيفة ناصر فيصل دغيمان 85.3 ٭
منيفه جزاع بجاد الظفيري 72.56 ٭
مها خلف فهد عبداهلل 68.06 ٭
مها ساير عبيد عماش 65.11 ٭
مها سعد حمد خليوي 72.11 ٭
مها صباح اسماعيل سلمان 66.51 ٭
مها على احمد ساكت 66.2 ٭
مها فرحان نصار مجلي 88.55 ٭
ميعاد سلمان ناصر اخلالدى 69.26 ٭
نادية مطلق هندى عطية 73.83 ٭
نايفة علي مفضي مرفوع السعيدي الظفيري 90.08 ٭
جناح مطلق مبارك مطلق 66.69 ٭
جنود فالح سعيد مزيد احلربي 66.87 ٭
نوال مضحي راشد مروان 66 ٭
نورة حجرف حبيب هيف 72.98 ٭
نورة دخان على عقلة 64.63 ٭
نوف حمدان مناحي العتيبي 72.42 ٭
نوف خليف عناد عقيل العطايا 62.31 ٭
نوف عبدالرحمن نايف صدام الشمري 72.13 ٭
هاجر ابراهيم عومان عواد الفضيلي الشمري 94.74 ٭
هدى هاشم ناصر رباء الذراعي الظفيري 87.86 ٭
هناء صالح مطيران خليف 69.57 ٭
هناء مخيلف مطر فرحان 65.12 ٭
هنادى محمد عناد جهيم 68.79 ٭
هنادي بندر جريد عقيل الظفيري 67.21 ٭
هنادي كامل مطر طخاخ 74.51 ٭
هنوف ابراهيم خلف محمد الشمرى 64.09 ٭
هيا باتل مرزوق شبيرم العازمي 63.34 ٭
هيا نافع راجى شامان السعيدى 60.86 ٭
هيفاء جابر مجبل دهش 75.39 ٭
وضحاء علي محمد الشمري 76.72 ٭
وضحة عقالء ساير محسن الزبيني العنزي 83.6 ٭

مركز عروة بن الزبير الثانوي رجال 
احمد حمد مياح رحيل العتيبي 77.13 ٭
احمد حيال شنان غامن 74.57 ٭
احمد شهاب راشد فرحان 72.93 ٭
احمد صباح خلف زايد العنزي 70.33 ٭
احمد مهدي عبداهلل سالم املخلف 67.54 ٭
باسم كرمي داخل ظاهر جابر 74.39 ٭
بدر ابراهيم جبر محمد 75.05 ٭
بدر ناصر سالم الظفيري 77.44 ٭
براك مهيزع حزام بريكان 72.64 ٭
تركي صالح سلطان اخلالدي 69.01 ٭
جابر الفي نزال مانع 81.61 ٭
جراح عابر سعد داوود 72.72 ٭
حمد عبداهلل محسن حمد املخيال 67.07 ٭
حمد محمد عبيد فهيد العجمي 74.74 ٭
حمد مرضي صالح نهار العالطي 72.48 ٭
حمد معيوف جابر صهود عويد 77.35 ٭
حمود ضحوي فراج عظام 66.56 ٭
حميد علوي محمد مبارك الظفيري 75.25 ٭
خالد خلف نحيطر عصلب 67.31 ٭
خلف حمود مركز العالطي العنزي 77.14 ٭
سامي جزاع طريد مناع 80.74 ٭
سعد عبداهلل عامر محمد العجمي 73.11 ٭
سعد كرمي خضر فكع 78.47 ٭
سلطان خلف نزال فدعوس الهرشاني 84.52 ٭
سليمان خلف سليمان عميد احلسيني 79.38 ٭
صالح حسن صالح بري 67.83 ٭
صالح عيد عبداهلل الشمري 76.49 ٭
طالل حمود ثاني سعيد العنزي 72.18 ٭
طالل عواد وحش فهيد 72.19 ٭
طالل فيصل مطشر مطر 71.93 ٭
طالل كويد هجهوج اخلالدي 66.11 ٭
طالل يحي شهيب حمد 75.78 ٭
عايد عوض عتيج جمعان الصليلي 71.17 ٭
عبدالرحمن داخل فالح هزاع 73.79 ٭
عبدالرحمن دحام نايف شالل 68.61 ٭
عبدالرحمن مطلق حماد ظاهر الشمري 69.51 ٭
عبدالرحمن نايف محمد مركز العالطي 71.24 ٭
عبدالعزيز جمال ذعار صقر 68.54 ٭
عبدالعزيز خلف بادع نزال 73.78 ٭
عبدالعزيز سعد ناصر املطيري 72.55 ٭
عبدالعزيز عبداهلل محارب على الشمري 70.86 ٭
عبداهلل جاسم عيادة سليمان 80.25 ٭
عبداهلل خلف فارس فرحان 73.43 ٭
عبداهلل دخني افريت اجهيم الصليلي 71.31 ٭
عبداهلل عواد عليان سالم العنزي 81.99 ٭
عبداهلل معلث صنهات حليل الصليلي 72.98 ٭
عبداهلل ميس مرير اجلنفاوي 73.78 ٭
عبداهلل نداء وادي رجاء 71.74 ٭
عبداحملسن فالح محسن فالح الشمري 73.08 ٭
عمار نافع هزاع على 71.62 ٭
عماش سعد عماش احلربي 74.58 ٭
عمر سعد عبداهلل عواد السعيد 70.69 ٭
عمر عبيد محمد روضان 78.88 ٭
عمران كاظم عمران جابر 72.04 ٭

عبد العزيز باجي جزاع باقي الصليلي 77.79 ٭
عبد العزيز سالم عقلة مياح 74.8 ٭
عبد العزيز سعيد خالد ناصر 63.34 ٭
عبد العزيز عساف زاهى عبد العزيز 64.92 ٭
عبد العزيز علي عوض علي 63.2 ٭
عبد العزيز فرحان نافع فرحان العنزي 61.93 ٭
عبد العزيز فنيطل سليمان نهار 62.7 ٭
عبد الكرمي فهد عبد اهلل محمد العنزي 63.15 ٭
عبد اهلل عجرم دغيمان عطا 66.56 ٭
عبد اهلل فرحان حسن حمود 75.85 ٭
عبد اهلل مفضي فيحان عقلة 70.2 ٭
عبد اهلل منشد عيد مخلف 72.23 ٭
عبد امللك خالد حلو فياض العنزي 65.45 ٭
عبيد شنشول عبيد محمد العنزى 75.17 ٭
علي الفي نزال مانع 76.35 ٭
عمر سعيد دايش فرحان 64.01 ٭
عيسى سلمان زبن عودة 65.11 ٭
غالب خليف محمد ناصر 72.33 ٭
فارس مشل فحم نوف 62.29 ٭
فالح عقال ثجيل مجلي 68.29 ٭
فايز سفاح هابس متعب 68.38 ٭
فايز شهيد هداد سليمان 67.46 ٭
فايز مرضي راشد حمدان 68.49 ٭
فالح عناد مراد غالب 60.09 ٭
فهد احمد عبد اهلل عواد 68.26 ٭
فهد حمود سعود محمد 77.36 ٭
فهد حمود سعود هادي 61.08 ٭
فهد شالل ضاحي غازي 71.04 ٭
فهد صيوان صلبي كيف 63.96 ٭
فهد ياسني محمد شباط 63.76 ٭
فياض مسيند فياض عبيد 70.08 ٭
فيصل زويد خلف بخيت العنزي 70.7 ٭
فيصل محمد عقيل جريف 63.11 ٭
فيصل مناحي ضبعان فرحان 69.65 ٭
قائد عماش رحيل ذيبان 66.4 ٭
مبارك فالح فدعوس عبطان 68.16 ٭
مبارك ناشد ردام موزان 72.51 ٭
محمد بن فراج بن عيادة الظفيري 72.92 ٭
محمد حسن احلمد 67.03 ٭
محمد حسن حمد حمود 74.73 ٭
محمد حمدي غالب سعود 66.55 ٭
محمد سعود رميض عيسى الشمري 62.57 ٭
محمد سعود هالل عيد 63.37 ٭
محمد عجم عذاب ادعبيل 63.23 ٭
محمد فايز خلف تريكي العنزى 60.55 ٭
محمد فياض هليل خلف 71.15 ٭
محمد مصلح غايب عمر 70.61 ٭
مساعد جابر حمود دغيم 68.97 ٭
مساعد خليل رضيمان شويش 64.66 ٭
مساعد كاظم مطر لفتة 67.43 ٭
مشعان خلف ضبع عيال 80.25 ٭
مشعل بن حمود بن حزول العنزي 67.26 ٭
مشعل بن خلف بن فالح العنزى 61.26 ٭
مشعل عايش رويضان محمد 62.09 ٭
مشعل محمد ثامر غليفص 73.13 ٭
مشعل محمد خضر شاهر اخلالدى 65.37 ٭
ممدوح عواد سلمان هويت 64.06 ٭
نصار عواد مشعان نايف 62.18 ٭
نواف حميد قمر يوسف 66.4 ٭
نواف علي كسار جلود 67.09 ٭
نواف مجبل صبيح صالح 67.91 ٭
هويدى بن قنيص بن هويدى املاجدى 70.79 ٭
وليد ذيب ابراهيم محمود 74.69 ٭
وليد شالش هالل سرحان 61.89 ٭
وليد محمد احلسن 66.7 ٭
وليد نايف باني عبد اهلل 65.86 ٭
يوسف راضي وحيد حمد 72.81 ٭
يوسف عبيد شهيب محمد 62.19 ٭

مركز زينب بنت محمد الثانوي نساء 
أحالم ظاهر فحيمي الظفيري 87.73 ٭
أسماء طعمه مطني مخلف 74.99 ٭
أفراح ثامر حمود فرحان الفضيلي الشمري 85.9 ٭
ألطاف مداد دخيل أبرمي العنزي 62.53 ٭
أمل عادي فالح سعد الشمري 70.21 ٭
أمل عبود عجاج جوهر 71.44 ٭
أمل ماطر مزعل كرمي الظفيري 72.56 ٭
أمل مفضى فيحان عقلة 70.78 ٭
أنوار حسن جاسم محمد الشمري 67.53 ٭
أنوار محمد مسفر معلج 82.48 ٭
إنتصار فرج حصيني محمد العنزي 79.57 ٭
إميان سالم نهار الذايدي 74.33 ٭
ابتسام حميدي صالح سلطان اخلالدي 68.49 ٭
ابتسام سعود احمد جزاع الشمرى 72.58 ٭
ابتهال هزاع محمد هزاع الظفيرى 72.16 ٭
اسماء خالد سلطان جنا 73.33 ٭
اسماء خلف عسل بدر 70.76 ٭
اسماء مطر خالد خميس 65.82 ٭
اسماء منصور محمد القحطاني 69.02 ٭
افراح ساير حسني عطشان العنزى 69.83 ٭
افراح عبداهلل عجيل محمد 63.82 ٭
افراح عيد رخيص محارب 72.26 ٭
النيرة نايف بليبص سالم البذالى 74.22 ٭
امانى هزاع محمد هزاع الظفيرى 74.63 ٭
امل سالم منشد دوخى 61.51 ٭
اميرة محمد عبعوب اخلالدى 87.89 ٭
انتصار هيكل مزيد الشبرم الظفيري 67.8 ٭
انشراح فضيل فالح فضيل 69.9 ٭
انفال فاضل ساير خلف 60.77 ٭
انهار سعود مبارك نومان 79.97 ٭
انوار بوهان مصيفي عبد 63.49 ٭
انوار حمد فرحان علي 73.57 ٭
انوار عايد غازي دهمان السعيدى الظفيرى 72.7 ٭
اميان عايد محمود جديع 64.89 ٭
بدرية سياب عبد اهلل منصور القاسمي الظفيري 69.25 ٭
بدرية هليل مطر هالل الطوالة 73.57 ٭
بدور حسن سالم حلو 66.64 ٭
بدور خليل ابراهيم راشد 67.24 ٭
بدور كامل مطر طخاخ 78.3 ٭
بدور منديل منيخر اخلالدي 71.45 ٭
بشاير خلف ضبع عيال 73.29 ٭
بشاير سعد عبد اللة مرزوق الشمرى 79.17 ٭
بشاير سعود عايد املطيرى 66.85 ٭
تهاني حمدان بليبص سالم الطرفاوى الصلبي 89.04 ٭
تهاني خلف صراخ محمد 71.08 ٭
تهاني محسن شيال نايف 68.77 ٭
تهاني مهاوش لطيف حبيل 70.05 ٭
جميلة حمود ربيع مروان 78.6 ٭
جواهر وادى عبيد على 78.69 ٭
حبيبة ملفي عيد جديد عوده 72.98 ٭
حصة دلواح سيف بداح الهاجري 65.33 ٭
حمدة صالل حربي شعالن 68.16 ٭
حنان جابر هادي عبيد 75.41 ٭
حنان عيد محمد عيد الهرشاني 85.75 ٭
خالدية ماضي حران احلميد 73.09 ٭
خديجة احمد سمحان خلف 73.03 ٭
خديجة عبداهلل محسن عبود الشمري 72.51 ٭
خديجه جاسم عبداهلل ماجد 71 ٭
دالل عبد الرحيم حمد سميح 73.14 ٭
دالل عداي رجا وسمي 75.71 ٭
دالل هادي نومان غصاب الشمري 86.07 ٭
دلة عايد زعل رميح 64.33 ٭
ديانا ناظم محمد صالح 64.08 ٭
ربيعة خليل عرفج عسكر الدهمشي العنزي 70.74 ٭
رشا عبد اللة عيد اكميخ 64.96 ٭
رشا ناظم محمد صالح 65.44 ٭
رمي بديوي شريدة عبداهلل البذالي 64.46 ٭
رمي فاضل مناحى فاضل 80.44 ٭
رميا دعبول ساير 70.67 ٭
رمية فرحان سداح خضير 70.77 ٭
زينب جمعة عاصى بادى 70.61 ٭
زينب عبد العزيز صالح مرزوق الرشيدي 68.1 ٭
زينب عقلة راشد حسني اخلالدي 70.52 ٭
زينب مطلق هندى عطية 78.33 ٭
سارة سالم درهم عايد السعيدي 63.13 ٭
ساره ضاحي سالم نعمه احلسيني 77.5 ٭
سعده راشد فالح حسن الظفيرى 83.34 ٭
سلوى جابر شريف علي 73.58 ٭
سلوى رحيل مزيد رخيص 75.19 ٭
سلوى هيكل مزيد الشبرم الظفيري 68.48 ٭
سندس محمد مبارك فالح الصلبي 60.33 ٭
سهام حيالن قريط مبارك السويلمي العنزى 69.15 ٭

محمد هايل سلمان مطارد 79.98 ٭
محمد وحيد ماضي صبر 74.52 ٭
محمد يوسف خالد محمد املطيري 70.51 ٭
محمود محمد عبد اهلل محمد 74.81 ٭
مداهلل سند مذلوه غنام العنزي 74.33 ٭
مرعي فرج مرعي خابور 73.36 ٭
مروان محمد شاهر فالح 83.26 ٭
مساعد زايد عبيد شاهر 68.29 ٭
مساعد محمد غافل خلف 76.26 ٭
مسلم جحيل فرج فرحان 70.17 ٭
مشاري ابراهيم خليف مسعود 76.13 ٭
مشاري احمد رويعي خلف كليب 70.71 ٭
مشاري حامد مصبح عويد 64.96 ٭
مشاري حسني هالل عطاي 73.68 ٭
مشاري حمد عزيز شطي 68.64 ٭
مشاري عبداهلل حمد الضفيري 81.97 ٭
مشاري عبداحملسن محمد عمر حميدي اجلربا 77.79 ٭
مشاري محمد شاهر فالح 72.87 ٭
مشاري يسر مرضي معيوف 72.98 ٭
مشاري يونس عوض سالمه 73.53 ٭
مشعل جميل عبداهلل فروان الشمري 74.93 ٭
مشعل حامد هالل صياح 74.6 ٭
مشعل حمد علي عبيد سمحان 68.96 ٭
مشعل سعد حالن الرشيدي 72.44 ٭
مشعل سويد حسن العنزي 73.77 ٭
مشعل صالح حسني عبداهلل 68.93 ٭
مشعل صالح حمود العنزي 76.6 ٭
مشعل صالح عيد عنفوش 74.28 ٭
مشعل عبيد رحيل سلمان الشمري 73.5 ٭
مشعل فايز حسني سعيد العنزي 76.97 ٭
مشعل فهد علي صغير 78.44 ٭
مشعل كرمي بطي بدر 79.65 ٭
مطلق جميل عبداهلل فروان الشمري 78.41 ٭
منصور عطيه سلطان عبيد 69.82 ٭
موسى عويض عايض عوض املضيبري 74.74 ٭
موفق حمدان عيد طويرش 76.1 ٭
ناصر جميل عواد غازي الشريفي 74.12 ٭
ناصر سالم عجيل ثامر 73.35 ٭
ناصر عبداهلل خلف طويان 68.15 ٭
ناصر عبداهلل صلبي محمد 74.34 ٭
ناصر عبداهلل فرحان السرحان 81.05 ٭
نايف سعود صنت معيتق 73.99 ٭
نايف علي هندي شيحان العنزي 72.94 ٭
نواف احمد خميس مدلول العنزي 75.09 ٭
نواف احمد شطي عبداهلل 70.07 ٭
نواف جابر احمد على 66.27 ٭
نواف جاسم شالل محمد 71.09 ٭
نواف جاسم محمد عويد 75.23 ٭
نواف خليل عيد عبدالرحمن العنزي 77.67 ٭
نواف سعود صنت معيتق 73.79 ٭
نواف صفوق طراد جالب 65.06 ٭
نواف عبدالعزيز شريده جلوي 70.44 ٭
نوح عيد عوض محمد الرشيدي 70.07 ٭
هيثم جليل جبر مرزوق 71.67 ٭
وليد جابر خليفة مرشد الظفيري 67.67 ٭
وليد خالد عبيد شارع خالد الظفيري 69.61 ٭
يعقوب فهد منور نطوش 70.23 ٭
يعقوب محمد عبداهلل محمد 74.44 ٭
يوسف حمد سليم صالح 74.49 ٭
يوسف سالم شتان ناصر 68.18 ٭
يوسف سلطان خليف هدالن 72.27 ٭
يوسف فرحان قطامي فرحان 78.72 ٭
يوسف الفي حليتم ظاهر املطرفي 71.84 ٭
يوسف متعب عويجان عبيد 73.12 ٭
يوسف محمد حسني خلف العنزي 64.18 ٭
يوسف محمد عبد اهلل محمد 75.21 ٭

يوسف محمد فايز العنزي 73.41 ٭ 

مركز خالد بن سعيد الثانوي رجال 
ابراهيم خالد احمد محمد 65.13 ٭
ابراهيم خليل رضيمان شويش 79.54 ٭
احمد بن ظاهر بن عابر الظفيري 64.23 ٭
احمد جديع محمد شمران 69.67 ٭
احمد حسني محمد جازع 63.58 ٭
احمد سالم سعد بندر 65.4 ٭
احمد سعد فرحان راشد 72.7 ٭
احمد علي فرحان خليفة العنزي 59.79 ٭
احمد علي مهوس حبيب 69.97 ٭
احمد مرعي جمال مطلق 66.16 ٭
احمد مصلح غايب عمر 64.33 ٭
احمد معتق خميخم فليح 66.58 ٭
احمد نغيمش سالم محمد 72.66 ٭
انور جاسم حمد علي حامد 63.3 ٭
انور صبيح شذر فرحان 60.97 ٭
انور عبود عبد اهلل حسني 62.9 ٭
باسل كرمي داود سليمان 60.36 ٭
باسل مطر عوض عبيد العنزي 58.68 ٭
بدر سعود شحاذ سلمان 76.22 ٭
بدر هادي هارون حسن 70.46 ٭
بدر هندي عاصي بادي 78.44 ٭
بسام محمد سالم نعمة 72.6 ٭
بندر حمد شاهر زعال العنزي 63.73 ٭
بندر حمود ثامر مطلق العنزي 63.86 ٭
تركي بارز مزبان جدران 65.91 ٭
ثامر بارز مزبان جدران 67.2 ٭
ثويني فهد عنبر عقلة 63.84 ٭
جابر دعبول ساير عابر 94.88 ٭
جمال ناصر عزبة صياح 74.59 ٭
حامد سعود شريان حمدان الشمري 71.84 ٭
حامد محمد عبيد مجبل 71.65 ٭
حسني شمخي جبر محمد 67.55 ٭
حسني على صياح عبد اهلل 69.43 ٭
حسني علي حسني جابر 77.16 ٭
حمد حسن هليل هطيل الشمري 64.94 ٭
حمد سعود عويد احلسيني 70.6 ٭
حمد شمخي جابر حجاز 68.61 ٭
حمد على مهوس حبيب 69.1 ٭
حمود حسن هليل هطيل 71.21 ٭
حمود حماد عقيل احلميدى املطيرى 67.59 ٭
حمود ربيع سمير فرحان 61.48 ٭
خالد شالل ضاحي غازي 70.36 ٭
خالد صبيح شذر فرحان 63.7 ٭
خالد صحن مزبان سعود 69.57 ٭
خالد عواد عبيد خلف 72.6 ٭
خالد محمد رشيد دانوك شطي 69.12 ٭
خالد موحان شامان راضى 68.84 ٭
خلف ضاحي فراج عظام 70.32 ٭
خلف قاسم خلف دهش 63.56 ٭
خلف محمد رحيل ذيبان 64.89 ٭
خليفية عيسى نواف على الشمرى 65.47 ٭
دحام محمد سعود بتال 63.98 ٭
سالم حسن هليل هطيل 67.4 ٭
سالم خلف جاسم محمد 67.43 ٭
سامي طرفاء جطلي طواري 64.55 ٭
سعد بن محمد بن مناطح املاجدى 82.19 ٭
سعد شمخى جبر محمد 75.25 ٭
سعد مطر حمود دريع 67.69 ٭
سعود جثير صبيح فارس 64.13 ٭
سعود حسني عبد اهلل حسني العنزي 67.94 ٭
سعود سليم هزاع هدمول العنزي 67.11 ٭
سعود فيصل صباح محمد 64.9 ٭
سالم فارس سعد مناحى 63.48 ٭
سلمان طراد صفوق رحمون هديب 64.38 ٭
سليمان سعود فرحان علقم 66.99 ٭
سيف حميد زايد عايد 66.27 ٭
صالح خلف صالح صياح 65.45 ٭
طارق سالم قطوان سعود 71.32 ٭
طارق فنيطل سليمان نهار 64.07 ٭
طلق حجي عيد الهضيبان 69.67 ٭
ظايف سعد ظايف ماجد 64.82 ٭
عادل ساير عبيد عماش 73.48 ٭
عادل صبيح شذر فرحان 63.17 ٭
عادل طرقي دبالن دويحان الشمري 75.28 ٭
عادل عباس عويد حمود 76.82 ٭
عارف عواد مشعان نايف 64.55 ٭
عايد خليف ذياب شريف 63.35 ٭
عبد الرحمن حامد حسني املشيعيب 69.19 ٭
عبد الرحمن سعد عطا اهلل سعد السليماني 64.71 ٭
عبد الرحمن سيار مطيران ساري 69.62 ٭
عبد الرحمن كاسب طارش شاهر الشمري 61.41 ٭
عبد الرحمن ماجد جهاد الشمري 62.6 ٭
عبد السالم حمدي غالب سعود 63.97 ٭

عبدالرحمن ماجد محمد نصير 72.84 ٭
عبدالرحمن هالل عطشان صايل 66.16 ٭
عبدالرزاق جاسم محمد عويد الشمري 69.09 ٭
عبدالعزيز جاسر عقاب فرحان 72.02 ٭
عبدالعزيز جحيل فرج فرحان 74.59 ٭
عبدالعزيز حمد خلف رومي الظفيري 73.23 ٭
عبدالعزيز حمود ماضي عايد العنزي 68.32 ٭
عبدالعزيز شهاب احمد عبداهلل 67.84 ٭
عبدالعزيز صالح احلويطي عقيل 73.19 ٭
عبدالعزيز صالح خصاف ظاهر 65.31 ٭
عبدالعزيز طعمه مجاهد خضير 76.85 ٭
عبدالعزيز عراك شريف على 65.42 ٭
عبدالعزيز عناد منيخر عنبر 67.62 ٭
عبدالعزيز فالح حمد محمد 79.2 ٭
عبدالعزيز فزع خلف منتوش 76.86 ٭
عبدالعزيز محسن راكان غريب 74.26 ٭
عبدالعزيز محمد خلف عبداهلل 78.26 ٭
عبدالعزيز محمد دواس كردوش 73.5 ٭
عبدالعزيز محمد غافل خلف 73.05 ٭
عبدالعزيز مونس خليف سالم 71.9 ٭
عبدالكرمي طعمه مجاهد خصير 80.32 ٭
عبداللطيف عبداهلل ساير راشد 68.72 ٭
عبداهلل برغش عوده ملوح 73.53 ٭
عبداهلل جاسم شالل محمد 76.07 ٭
عبداهلل جمعة ناطع صوين 75.54 ٭
عبداهلل جميل عبداهلل فروان 72.01 ٭
عبداهلل حامد غافل خلف 73.81 ٭
عبداهلل حمد سليم صالح 76.39 ٭
عبداهلل حمود ماضي عايد 72.87 ٭
عبداهلل خالد راوي 69.08 ٭
عبداهلل سعود محمد ناصر 74.61 ٭
عبداهلل صالح هداد خلف 78.02 ٭
عبداهلل عايد فرحان محمد 77.35 ٭
عبداهلل عداى شريف على 69.77 ٭
عبداهلل علي مزلوه ختام العنزي 63.77 ٭
عبداهلل عليوي قريطيع خالد العنزي 70.84 ٭
عبداهلل عواد قدمي عبداهلل العنزي 72.39 ٭
عبداهلل عيسى خضر عوده 72.73 ٭
عبداهلل فاضل كامل حشر الشمري 70.11 ٭
عبداهلل فرحان عايد الصبر 72.89 ٭
عبداهلل فهد سالم معيوف 78.83 ٭
عبداهلل الفي جندار محمد 80.72 ٭
عبداهلل مبارك دحل العنزي 65.79 ٭
عبداهلل محمد مزيد اجليعان 72.85 ٭
عبداهلل هليل حمود ظاهر 75.08 ٭
عبداهلل هليل سلمان الشمري 73.91 ٭
عبداهلل هليل صياح نحيطر العنزي 69.16 ٭
عبداحملسن صالح حمد قدمي 73.34 ٭
عبداحملسن عبدالرزاق مطشر جابر 71.94 ٭
عبدالناصر عاشور مبارك سالم 77.35 ٭
عبدالهادي حميد جاري خلف 66.47 ٭
عبدالهادي سلمان هادي الرشيدي 72.08 ٭
عبدالوهاب رسن حمد عويد 77.01 ٭
عبيد حمد عبيد شهاب 75.41 ٭
عثمان خالد سعد هالل 72.93 ٭
عثمان عبداهلل فالح عنيفص 71.13 ٭
عذبي حميد عبود حسني العنزي 74.13 ٭
عطااهلل حمد راضى عفات 73.3 ٭
عالء مصلح تركي اوشيل الشمري 74.14 ٭
على حسن عاشور عباس 70.38 ٭
على سعد حمود الفرج 79.08 ٭
على سمير عايش مسير 76.46 ٭
على عبداللطيف راضي جابر 70.3 ٭
على عليان شحيبان راشد العازمي 65.78 ٭
على عماش بريد هادي 74.93 ٭
على فوزان دوشى شبرم 66.92 ٭
على مدعث راشد محسن الفضلي 64.25 ٭
علي دويخ ضحوي عشوي 70.41 ٭
علي سلطان خابط شداد 73.6 ٭
علي عبداهلل سعد هبر الفضلي 73.44 ٭
علي مرضي ناصر محمد 70.77 ٭
علي مضحي علي حسن 69.42 ٭
عمر حسني بتال العلي 63.44 ٭
عمر طخطيخ نهار سلمان العنزي 69.18 ٭
عواد احمد سعد صالح 66.06 ٭
عوض خلف حمود مضحي 72.62 ٭
عوض محمد صلبي البرك 67.77 ٭
عياد ماطر رابح ماطر 74.72 ٭
عيد سلمان غثيث الظفيري 72.97 ٭
غازي ممدوح حمدان محمد 67.06 ٭
فاضل حسن حيدري دشتستان 73.77 ٭
فايز محمد فايز العلي 69.66 ٭
فرحان جعفر العبداهلل السليمان 67.9 ٭
فرحان عبيد فرحان سالم 72.54 ٭
فالح حميد عبود حسني العنزي 74.59 ٭
فهد احلميدي عبيد نازل 77.67 ٭
فهد حسن فياض حمود 70.83 ٭
فهد حسني احلسني العنزي 59.16 ٭
فهد حمود ثاني سعيد 71.64 ٭
فهد راهي موسى عبيد الظفيري 64.61 ٭
فهد عبداهلل فهد عيد العنزي 71.63 ٭
فهد عبدالنبي سليمان محمد 76.49 ٭
فهد عبيد غالي عبداهلل العنزي 67.44 ٭
فهد عجاب حسن على الشمرى 64.6 ٭
فهد علي محمد مخيلف 70.12 ٭
فهد غالي راشد غازي 71.83 ٭
فهد مبارك عقله فالح 65.24 ٭
فهد مساعد صليبي فالح شتيوي 68.36 ٭
فواز حطاب حاجم حسن الشمري 75.58 ٭
فواز عماش ذياب سعد 71.65 ٭
فواز منصور طالع سعيد العنزي 66.86 ٭
فواز يوسف فالح الشمري 74.93 ٭
فيصل جمعان بديوي سلمان 74.43 ٭
فيصل سعد مضحي عبداهلل 73.78 ٭
فيصل عبدالكرمي صعب الشمري 73.13 ٭
فيصل عطااهلل حمد راضي 77.39 ٭
فيصل عوض علي عبد اهلل 66.44 ٭
فيصل عيد جابر بخيت 77.05 ٭
فيصل غازي هجرس عبداهلل 76.73 ٭
ماجد عكله أعرج احلسن 68.66 ٭
مبارك حمد اسماعيل حوران 73.78 ٭
مبارك راهي موسى عبيد 72.63 ٭
مبارك سلطان الفي عياده 72.71 ٭
مبارك عبداهلل برغش عوده العنزي 69.27 ٭
محمد احمد سالم رحيل 75.21 ٭
محمد احمد عبدالكرمي ناصر العمير 72.95 ٭
محمد برغش عوده ملوح 78.19 ٭
محمد تليعان حسن مناع 73.05 ٭
محمد جابر دغيم صالح 71.59 ٭
محمد جاسم محمد مزعل عوض 73.39 ٭
محمد حسني ناصر كايد 73.04 ٭
محمد حمد صخي عذافه 77.96 ٭
محمد حمود عبداهلل دايل 77.64 ٭
محمد حميد غامن حطاب 79.68 ٭
محمد حميد ملحم عبداهلل العنزي 76.86 ٭
محمد خضير عبداهلل سلطان الفضلي 76.32 ٭
محمد خلف عبداهلل محمد 76.44 ٭
محمد خليف عبداهلل احمد 72.65 ٭
محمد دخيل محسن على الظفيري 75.35 ٭
محمد زهير فالح صالح 75.08 ٭
محمد سالم فالح سليمان 67.82 ٭
محمد شريف جاسر طارش 76.67 ٭
محمد صالح هداد خلف الشمري 76.77 ٭
محمد ضامن عيسى نصير 70.83 ٭
محمد عبداهلل سالم الشمري 74.28 ٭
محمد عبداهلل سويلم غطو العنزي 66.3 ٭
محمد عبداهلل محمد جابر 76.03 ٭
محمد عبداهلل هاشم عبداهلل ناصر 74.37 ٭
محمد عبيد مشاري صلبي 75.51 ٭
محمد عقله سنعوس فرحان 70.3 ٭
محمد عيد نايف نعمه 79.88 ٭
محمد عيسى خضر عوده 73.61 ٭
محمد عيسى عشبان نعميه 75.14 ٭
محمد غازي شالش عمال الشمري 71.74 ٭
محمد فالح سند حمد العنزي 71.85 ٭
محمد فايز حسني سعيد العنزي 77.35 ٭
محمد فرج حمد عويد 74.84 ٭
محمد فرحان مقيش خلف 82.72 ٭
محمد لزام عطااهلل مرزوق 70.34 ٭
محمد محسن شمران نايف 78.04 ٭
محمد مصلح طرقى الشمري 70.76 ٭
محمد نزال ردام سعود 74.14 ٭
محمد نعمه صاحي جيدع 75.6 ٭

مركز ثابت بن قيس الثانوي رجال 
ابراهيم ظاهر رزاز غديف العنزي 75.88 ٭
ابراهيم محمد حسني خلف العنزي 72.05 ٭
احمد اعبيد عبيد صياح العنزي 76.17 ٭
احمد جابر زيناد مهنا 73.49 ٭
احمد جمعه ناطع صوين 82.86 ٭
احمد حمدان خميس ابراهيم 81.6 ٭
احمد داود يوسف الشمري 75.9 ٭
احمد زايد عبيد شاهر 78.6 ٭
احمد سالم نعمة صاحي جيدع 70.15 ٭
احمد سوادي مشرف حمود 68.47 ٭
احمد شهاب ساكت عقال 75.85 ٭
احمد صاهود شكبان الفضلي 72.36 ٭
احمد طخطيخ نهار سلمان العنزي 70.95 ٭
احمد عايد فرحان محمد 75.07 ٭
احمد عبيد غالي عبداهلل 72.9 ٭
احمد عدنان الغضبان 69.28 ٭
احمد عطااهلل عبدالعزيز حمد 66.82 ٭
احمد عقله فالح سليمان 69.92 ٭
احمد عليوي قريطيع خالد العنزي 70.32 ٭
احمد عواد جعيران راشد 67.69 ٭
احمد عواد خميس ناصر 80.11 ٭
احمد فاخر رسن نواصر 83.39 ٭
احمد فرج حمد عويد 62.14 ٭
احمد فرج خضير على 75.09 ٭
احمد فهد زيد محمد 79.22 ٭
احمد فيروز سعد رمضان 74.04 ٭
احمد قاسم ميس حبيجان 78.08 ٭
احمد كامل جواد خلف العنزي 72.55 ٭
احمد محمد صلبي البرك 73.25 ٭
احمد محمد عناد عليوي 66.33 ٭
احمد مدعث راشد محسن الفضلي 68.77 ٭
احمد مشعل محمد ختالن 70.01 ٭
احمد نايف عبداللطيف قاطع 70.75 ٭
احمد نايف مطر عبد اهلل 70.97 ٭
احمد هليل محمد مطرب 73.69 ٭
احمد ياسر خلف جبر الشمري 73.94 ٭
بدر جواد حميد عبداهلل 77.7 ٭
بدر خليف حمود سالم 71.71 ٭
بدر عالج راشد عقيل 78.57 ٭
بدر فرج خضير علي 75.08 ٭
بدر فرحان عيد ثامر 72.93 ٭
بدر لطيف حمود العبداهلل 69.88 ٭
بدر مسير فرحان عجاج 74.35 ٭
بدر منور مرجي قوطان العنزي 66.55 ٭
بدر ناصر خلف عبهول 79.09 ٭
بندر ثامر مهيدي مناع الظفيري 67.76 ٭
بندر محمد حسني سعيد 75.28 ٭
جابر جاسم عياده سليمان 82.07 ٭
جاسم محمد هديرس لوقان 77.5 ٭
جراح حسن عرد حسن 70.21 ٭
جراح عبداحملسن شنباره ناصر 75.63 ٭
جراح عطااهلل منخى دويك 62.97 ٭
جراح عيد طارش زعال دخيل 73.99 ٭
جراح فالح حمد محمد 76.33 ٭
جراح فهد عويد ظاهر 73.69 ٭
جراح مناور خلف قصب الشمري 64.27 ٭
جراح يونس عوض سالمه 71.45 ٭
جمال علي حمود عويد 71.11 ٭
حامد تركي عطيه بكوري 74.72 ٭
حسن عليوي قريطيع خالد العنزي 74.67 ٭
حسني احمد عبداحملسن شبقجي 72.98 ٭
حسني خالد مرجان فاضل 76.07 ٭
حسني صالح سعيد هادي 75.24 ٭
حسني عواد علي عواد 71.36 ٭
حمد باسل مطر مجبل العتيبي 69.53 ٭
حمد تركي عطية بكوري 74.06 ٭
حمد عبود هاشم الزليط 67.78 ٭
حمد عطاهلل حمد راضي 70.38 ٭
حمد عليوي قريطيع خالد العنزي 71.59 ٭
حمد عواد دحام غالي 79.94 ٭
حمد فالح سحيل محمد 70.03 ٭
حمد مطر خلف الصالح 66.88 ٭
حمود تركي عطيه بكوري 73.22 ٭
حمود حميد عبداهلل الشمري 78.09 ٭
حمود سعد حمود الفرج 72.34 ٭
حمود محسن شمران نايف 73.48 ٭
حمود مطر خلف الصالح 65.41 ٭
خالد احمد سالم رحيل 76.28 ٭
خالد اسماعيل محمد علي 75.19 ٭
خالد جاسر قاسم لفنه 68.67 ٭
خالد حمود ثاني العنزي 75.33 ٭
خالد خلف جدعان احلسيني 72.07 ٭
خالد داود سلمان نصار اخلالدي 68.53 ٭
خالد سالم عجيل ثامر 73.3 ٭
خالد شايع خليف مسعود 71.61 ٭
خالد عبيد غالي عبد اهلل 70.49 ٭
خالد علي عبيد مشاري الشمري 72.18 ٭
خالد فرحان هندي شيحان 71.69 ٭
خالد الفي جندار محمد 72.36 ٭
خليفة جابر خليفة مرشد 66.05 ٭
خليفة جليل عنقود ظاهر 74.46 ٭
خليفة الفي سلمان سرحان 80.03 ٭
خليفه زيد خلف نايف 79.83 ٭
داود عبداهلل دغمي حنينان 75.2 ٭
راكان مرشد دليمان محمد 73.79 ٭
زيد خلف محمد عويد الشمري 67.09 ٭
ساري محمد عبد هتيمي 73.36 ٭
سالم جاسم محمد عويد 72.37 ٭
سالم خلف دواس وذاح تركي الظفيري 77.96 ٭
سالم سعود صنت معيتق 77.47 ٭
سالم صباح حمدان ضاحي املطيري 69.46 ٭
سالم عبدالرزاق مطشر جابر 62.8 ٭
سالم على عبداهلل محمد العنزى 72.17 ٭
سالم فاضل عبود كايد 78.88 ٭
سامي خلف عواد حسني 78.36 ٭
سامي ماسخ فنوخ غازي 66.02 ٭
سعد ثقيل مهيدي مناع 74.9 ٭
سعد حمد اسماعيل حوران العنزي 66.44 ٭
سعد خلف حربي ماضي العمري 61.74 ٭
سعد عبداهلل فالح عنيفص 63.96 ٭
سعد عبود هاشم الزليط 70.8 ٭
سعد عوده فاضل مهدي العتيبي 64.42 ٭
سعد فاضل كامل حشر 64.58 ٭
سعد محمد مزعل عوض 75.89 ٭
سعد ياسر محيل جابر 68.48 ٭
سعود سباهي عبدالعزيز جابر 77.17 ٭
سعود عفات هالل عواد 80.34 ٭
سعود عواد علي عواد 73.62 ٭
سعيد صالح سعيد هادي 74.54 ٭
سلطان عبداهلل محمد جابر الظفيري 71.51 ٭
سلطان علي سوعان جدعان الشمري 62.69 ٭
سلطان وحيد سلمان سرحان 73.47 ٭
سليمان عيد عوض محمد الرشيدي 71.36 ٭
سليمان محمد غياض حمود العنزي 74.15 ٭
سيف محمد عبد هتيمي العنزي 75.93 ٭
صالح ذعار عدوان محمد 68.91 ٭
صالح سلمان سعد بندر 72.19 ٭
صالح ضيف اهلل مرجي علي 72.33 ٭
صالح عواد خميس ناصر 77.09 ٭
صباح فالح قعيد عباس 67.42 ٭
صالح طخطيخ نهار سلمان 71.69 ٭
طارق محمد منصور املالح 75.14 ٭
طالل حسني فرحان سالمة 73.38 ٭
طالل خالد عوده ظاهر الشمري 69.22 ٭
طالل خضر خلف عبداهلل 64.57 ٭
طالل خلف محمد عويد 68.86 ٭
طالل خليف فرحان مهنا 64.78 ٭
طالل عاجل فاضل غليفص 78.85 ٭
طالل فايز حسني سعيد العنزي 75.67 ٭
عابر حزام مطر عجيل 74.46 ٭
عادل حزام مطر عجيل 72.57 ٭
عادل حسني علي محيدي 68.18 ٭
عادل راشد موسى فالح 76.36 ٭
عامر رجا على حسني الدوسري 74.84 ٭
عايد عجاب حسن على 67.92 ٭
عبداجلبار خلف حمود مضحي 73.71 ٭
عبداحلكيم حمد صخي عذافة 69.49 ٭
عبدالرحمن احمد علي هادي 67.49 ٭
عبدالرحمن سويد وردي خلف 68.94 ٭
عبدالرحمن علي عياده عبار الشمري 71.93 ٭

عبدالعزيز حسن عوض سالمة 69.02 ٭
عبدالعزيز حمود زوير صالح 85.86 ٭
عبدالعزيز خالد عداي احلسيني 68.41 ٭
عبدالعزيز سالم كريدي سلمان 80.44 ٭
عبدالعزيز فهد محمد سمرة املطيري 68.89 ٭
عبدالعزيز مبارك سعيد عبداهلل 79.43 ٭
عبدالعزيز مجبل سالم ناصر 78.83 ٭
عبدالعزيز مضحي مطيران العاردي 77.78 ٭
عبدالكرمي حييان سالم مطلق العازمي 74.48 ٭
عبداهلل بشاره جابر معلي الشمري 76.65 ٭
عبداهلل حسني عبداحملسن جبر الظفيري 76.13 ٭
عبداهلل حمد عطيه صالح الشمري 80.83 ٭
عبداهلل صباح صافي عبد 72.13 ٭
عبداهلل صباح عبداهلل حمد 70.57 ٭
عبداهلل عايد ملوح الصليلي 78.55 ٭
عبداهلل على خاكي عنيزان 76.57 ٭
عبداهلل عواد عبداهلل ناصر دحام 73.33 ٭
عبداهلل مبارك عبداهلل لفته هزاع 75.51 ٭
عبداهلل مرضي حجي عقيل 77.37 ٭
عبداهلل نوري زبار عاجل 79.78 ٭
عبداحملسن ممدوح مسهوج العنزي 72.71 ٭
عثمان رحيم حمد رحيم حمد 78.71 ٭
عدنان خضر راشد جبر 78.17 ٭
عدنان صالح حسني ساير العنزي 76.38 ٭
عقاب مناحي خلف حماد العتيبي 85.26 ٭
عقل محسن عبيد بادي الشمري 76.49 ٭
على احمد دهش عفات العدواني 78.69 ٭
على حمدان على مركز العنزي 74.83 ٭
علي حسني عبداحملسن جبر 77.87 ٭
عمر عبدالعزيز حميد الفنار 63.57 ٭
عواد فارس عواد غازي الظفيري 81.57 ٭
غازي عوده سالم خليف 82.06 ٭
فارس غالب طشيش غالب 83.45 ٭
فايز خفيف جحيل على 82.68 ٭
فايز على محمد مطر 80.98 ٭
فايز محمد صليبي خابط 76.7 ٭
فالح محسن فالح هزاع الظفيري 77.54 ٭
فهد احمد فالح الرفاعي 76.75 ٭
فهد جابر محسن اخلالدي 76.57 ٭
فهد جاسم علي فهد الشمري 77.76 ٭
فهد جزاع فتيخ الصليلي 65.91 ٭
فهد حجاب نزال العنزي 70.64 ٭
فهد حمود محمد املاجدي 89.04 ٭
فهد خلف شخير نزال 75.79 ٭
فهد خلف محمد خلف العنزي 67.02 ٭
فهد سعد عبيد كزار 71.28 ٭
فهد سعد مدلول جخيدم الصليلي 75.62 ٭
فهد عايد شريده مجبل 76.41 ٭
فهد عبداهلل مناحي القحطاني 77.93 ٭
فهد عبيد جدوع شالل العنزي 76.07 ٭
فهد الفي خمسان مانع العنزي 69.66 ٭
فهد مسير منوخ حمدان الضفيري 75.42 ٭
فهد جنم عبيد خليف العنزي 68.33 ٭
فهد هالل بادي عاصي الشمري 81.07 ٭
فواز تركي ثاني حسن 79.26 ٭
فواز سيف صالح منور املطيري 73.66 ٭
فواز عبداهلل رجا عبداهلل العنزي 69.77 ٭
فواز علي منصور ناصر الركيبى 71.41 ٭
فواز عيد ضحوي الشمري 72.63 ٭
فيصل خلف فالح ربح صياح 80.33 ٭
فيصل سعود عيد الشمري 86.66 ٭
فيصل عبداهلل عقلة حسني 75.79 ٭
فيصل عيد مطلق حسني الشمري 71.29 ٭
فيصل فالح باجيه الشمري 79.86 ٭
فيصل فهد عوض منصور العتيبي 76.27 ٭
فيصل محمد فرحان عبعوب 79.4 ٭
فيصل مضحي راشد مروان العنزي 68.59 ٭
ليث فاهم بندر عفيصان 82.57 ٭
ماجد عايد زعل الظفيري 82.34 ٭
ماجد على ذياب عداي 71.75 ٭
ماجد مظهور حمد خلف الشمري 76.43 ٭
ماجد مناحي خلف حماد العتيبي 67.52 ٭
مبارك طعمة الفي شاهر 75.48 ٭
مبارك عايد علي عبداهلل العنزي 68.25 ٭
مبارك على ذياب عداي 74.1 ٭
مبارك علي سيف عوض الشبلي 77.8 ٭
مبارك مشعل مبارك العيار 80.92 ٭
مبارك نغيمش فرحان الشمري 79.22 ٭
مبارك نواف حمود حمدان الرشيدي 74.32 ٭
مبارك هدل دحام عناد الفضلي 81.56 ٭
متعب هالل خليفه شحاذه الظفيري 74.91 ٭
محبوب جمعه ظاهر جابر 73.47 ٭
محمد النوري معطش فارس 74.04 ٭
محمد بشاره جابر معلي الشمري 74.01 ٭
محمد بنيان شفاقه الظفيري 76.4 ٭
محمد حمود محمد املطيري 74.66 ٭
محمد حمود مطر عبداهلل 74.6 ٭
محمد حميد نومان الفليج 74.45 ٭
محمد خضر جابر محيبس 73.62 ٭
محمد دحلي عماش سالم 81.19 ٭
محمد دلى عاصي بادي الشمري 79.98 ٭
محمد رمضان خالوي محمد العنزي 81.22 ٭
محمد سعود سعد رجا احلربي 71.22 ٭
محمد سعود ناصر لفته 76.92 ٭
محمد سعيد سليمان العنزي 77.89 ٭
محمد طارق مذود طعان الشمري 81.49 ٭
محمد عبداهلل بادي عاصي 79.35 ٭
محمد عبداهلل جدوع شالل 81.73 ٭
محمد مرشد متعب العلو الشمري 73.92 ٭
محمد مضحي جربوع راشد العنزي 74.91 ٭
محمد نايف فيصل مرداس 77.8 ٭
محمد هابس خليف احلربي 73.31 ٭
محمد هزاع ابراهيم الهجيج 76.31 ٭
مزيد عبداهلل احمد عبداهلل العنزي 75.73 ٭
مساعد حمد صالح على 84.38 ٭
مساعد ساير حسني عطشان 82.5 ٭
مشاري علي كسار جلود 73.21 ٭
مشعان زيدان مدلج فريح 81.76 ٭
مشعل عايد على عبداهلل 78.56 ٭
مشعل عايد كرمي شيحان 81.54 ٭
مشعل عواد عبداهلل ناصر دحام 79.34 ٭
مشعل مفلح محمد فهد الشمري 73.59 ٭
منصور جمعه ظاهر جابر 78.01 ٭
مهنا عواد مهنا منادي العنزي 81.11 ٭
ناجي مدلول مقطوف عبيد 84.72 ٭
ناصر ثجيل سعود عوده الظفيري 72.36 ٭
ناصر عبداهلل ناصر دحام العدواني 77.57 ٭
ناصر محسن عرميش ظاهر 78.64 ٭
نافع عواد مطر زراق الشمري 82.23 ٭
نايف حامد صعصيع سلطان الشمري 77.99 ٭
نايف حمد صالح على 81.08 ٭
نايف حمد محمد العيار 80.14 ٭
نايف خميس الفي العنزي 77 ٭
نايف مناور صعفك الشمري 78.88 ٭
نزال حمود سعود هادي 77.95 ٭
نصار خضر راهي جابر 86.09 ٭
نواف جابر حمد ناصر 77.71 ٭
نواف جاسم علي فهد الشمري 80.25 ٭
نواف حسن مروى مرزوق 70.47 ٭
نواف سفاح فالح دهش االزمع 80.81 ٭
نواف عبداهلل حمد محمد 68.74 ٭
نواف علي هزاع اخلالدي 80.77 ٭
نواف مزهر مطلق عبيد الظفيري 79.75 ٭
نواف معتق خمخيم فليج العنزي 79.64 ٭
هاني بدر ناصر مرود 83.82 ٭
هاني معتق خمخميم فليح العنزي 79.99 ٭
هايل رجا سعيد الشمري 82.94 ٭
وائل عقيل عوض عياد املطيري 75.42 ٭
وليد خالد كوميان ليلى العنزي 83.88 ٭
وليد محمد صليبي خابط 78.92 ٭
يعقوب ثويني ضاحي حمود الظفيري 79.87 ٭
يعقوب كاظم عمران جابر 74.79 ٭
يعقوب يوسف سكران الظفيري 81.38 ٭
يوسف بستان دهام على عزبه 82.37 ٭
يوسف بشارة جابر معلى 83.4 ٭
يوسف جاسم نعيثل فالح الشمري 74.2 ٭
يوسف خالد كوميان ليلي العنزي 82.25 ٭
يوسف خلف محرم هادي العنزي 80.76 ٭
يوسف فيصل شالش 66.6 ٭
يوسف محسن شنيف ساير 77.44 ٭
يوسف نغيمش برجس ثنيان 77.85 ٭
مرزوق فضي مرزوق فضي 64.6 ٭

بدر داود يوسف عساف الشمري 74.73 ٭
بدر فرحان فهاد هندي فهد العنزي 76.57 ٭
بندر روضان دحل خلف روضان الضفيري 76.46 ٭
حمد عبداهلل محمد صالح اخلزي 77.05 ٭
خالد فهد خالد محمد املطيري 66.32 ٭
سالم عبداهلل نومان جميل احلربي 62.56 ٭
سعود علي فريح مطر الشمري 76.54 ٭
ضاري أحمد عبيد سالمه السعيدي 78.19 ٭
عامر ناصر ناصر محمد سلطان العجمي 68.84 ٭
عبدالرحمن فالح عزاره قعيد الكليب السعيدي 64.68 ٭
عبدالعزيز سعود ماطر عيد الشمري 84.11 ٭
عبدالعزيز عايض فيصل سعيد محمد العجمي 67.56 ٭
عبداهلل شداد عبداهلل شداد شامان 79.58 ٭
عبداهلل عبدالرحمن عبدالهادي علي العجمي 79.52 ٭
عبداهلل مشبب عبيد شباب العتيبي 73.84 ٭
مبارك محمد مبارك عجيمى الشمري 66.21 ٭
مبارك مساعد نشمي جاعد ثاني العنزي 63.59 ٭
مبارك معيوف خضير ضياع السبيعي العنزي 79.44 ٭
محمد فهد فالح صاهد احلربي 66.1 ٭
محمد نهار منر سهر غاطي 67.32 ٭
مشعل نواف عبدالرحمن محسن احلربي 68.77 ٭
مشعل نواف مالبش سويد العنزي 74.04 ٭
ناصر علي رميض حنيش العنزي 70.59 ٭
ناصر لهاب ناصر محمد املطيري 76.19 ٭
نايف حمود حزام رفيد العنزي 68.68 ٭
نغيمش حمود نغيمش رفيس الهاجري 75.94 ٭
وليد سالم بشير عايد السليماني 76.07 ٭
يوسف عبدالرزاق عطيه عيد صغير 66.44 ٭
يوسف فالح حشاش شطي الظفيري 64.74 ٭

مدرسة الجهراء ثانوي منازل بنات 
اسماء عبداهلل عواد درويش الشمرى 85.45 ٭
اميان عطا اهلل على هذال 71.38 ٭
عايشه ماجد ثميل محمد الزقروطي الشمرى 82.96 ٭
عفاف حواس خزعل سلمان 64.97 ٭
مشاعل عبيد مبارك الشمرى 73.2 ٭

مدرسة الجهراء ثانوي منازل بنين 
عوض مجبل عوض هزاع القحص 69.89 ٭

مركز الواحة الثانوي رجال 
احمد جمال حسني فهد العنزي 79.73 ٭
احمد سعد عبداهلل العمار 77.47 ٭
احمد شالش هالل سرحان الشمري 71.05 ٭
احمد عبداهلل جدوع شالل العنزي 77.19 ٭
احمد عداي حامد احلسيني 72.1 ٭
احمد غازي جديع على العنزي 74.15 ٭
احمد فرحان ثاني جاعد ثاني 74.82 ٭
احمد محمود جامع فارح 76.27 ٭
احمد ملفي مطر اجلميلي 75.57 ٭
احمد مناحى مخلف نومان 63.14 ٭
اسعد بشير حيوان الشيتي 82.48 ٭
اسعد متعب هزاع فريج العنزي 79.34 ٭
السنيني عايد فهاد احلربي 72.24 ٭
امين زيد راكان خليفة العنزي 76.89 ٭
باسم صالح منر سهر 86.57 ٭
بدر حمد عطيه صالح 82.11 ٭
بدر عبداهلل اجعيثن شجاع احلربي 75.64 ٭
بدر على عبود عايد الشمري 72.67 ٭
بدر محسن شنيف ساير 78.7 ٭
بدر محمد ابريد سلطان ثاجب 71.7 ٭
بدر مرضي فهيد العازمي 73.78 ٭
بدر مشهور راشد الطيار 78.88 ٭
براك طعمه الفي شاهر 78.77 ٭
بندر مطلق سعد العتيبي 72.35 ٭
ثامر فيحان عبيد املطيري 69.02 ٭
جراح حمد صالح على 72.45 ٭
جراح غثيث خلف كريدي 76.93 ٭
جراح مهلي فالح سمير 81.67 ٭
جمال عبداهلل سالم حاكم 78.2 ٭
جميل غنمان خليف شنوف املاجدي 81.33 ٭
حسني على عماش نويران 76.03 ٭
حضرم محمد سعيد خليف ربيع 75.42 ٭
حماد مطر ناصر جازي الشمري 72.95 ٭
حمد عيدان عايف ساجر العنزي 66.4 ٭
حمود دلى عاصي بادي الشمري 75.77 ٭
حمود شخير ناصر فزع 75.32 ٭
حمود عبداهلل بادي عاصي الشمري 76.49 ٭
خالد احمد سطيح عاشي الشمري 78.24 ٭
خالد جمعه عاصي بادي الشمري 79.48 ٭
خالد حوال ربيع عبار الشمري 85.07 ٭
خالد راكان سطام عايد الشمري 80.77 ٭
خالد سامي عبداهلل شعالن الشمري 76.46 ٭
خالد صالح حجيل سليمان الشبلي 79.81 ٭
خالد صالح محمد فهد 76.37 ٭
خالد عايد زايد احلربي 74.37 ٭
خالد عبد الرحمن نايف الهاجري 72.53 ٭
خالد عرفج دهام علي 78.55 ٭
خالد عيد ضيدان غنام احلسيني 65.55 ٭
خالد فهد محمد العجمي 64.36 ٭
خالوي فاهم بندر عفيصان فراج 84.31 ٭
خلف فارس عواد الضفيري 85.54 ٭
خميس فرج نهير نزال الشمري 78.23 ٭
ذعار مطر ذعار مشرف 75.64 ٭
راشد هالل سالم رحيل الصليلي 79.3 ٭
راكان زيد راكان خليفة العنزي 73.95 ٭
راكان عيد راكان خليفة العنزي 80.19 ٭
رايد فهد الفي غثيث الشمري 81.43 ٭
رجاء مبارك عبداهلل رجاء احلربي 76.35 ٭
ريسان سلمان صخيل 69.49 ٭
سالم عبداهلل رافع زويد 78.23 ٭
سالم مطر ظاهر جابر 74.56 ٭
سامي فرحان رشيد فياض 83.08 ٭
سامي محمد سالم عامر العنزي 79.64 ٭
سامي ناصر نوري حمد 83.19 ٭
سطام فاهم بندر عفيصان الظفيري 72.41 ٭
سعد حسن ذياب حمد 72.38 ٭
سعد راشد خلف محمد 76.28 ٭
سعد سعد مبارك مطلق 76.76 ٭
سعد عجيل شالل مطلق الظفيري 74.82 ٭
سعد على ذياب عداي الظفيري 72.9 ٭
سعد محمد سعيد خليف ربيع 77.87 ٭
سعدون عايد عبداهلل السعيدي 77.91 ٭
سعود رحيم حمد رحيم حمد 70.1 ٭
سعود سعد عبيد كزار 68.06 ٭
سعود محمد سعد احلربي 68.69 ٭
سلطان بن ضاحي بن بردي العنزي 72.37 ٭
سلطان سعود عياد الرشيدي 76.08 ٭
سلطان سلمان طراد سلطان املطيري 74.08 ٭
سلطان عيد مهدي حسني الظفيري 76.61 ٭
سلطان نواف حمود حمدان الرشيدي 74.03 ٭
سلمان مخيطر سلمان احلسيني 77.36 ٭
سليمان مطرود دواي الشمري 81.19 ٭
سيف طرفاء جطلي طواري العنزي 74.29 ٭
صالح احمد محمد النصر اهلل 72.17 ٭
صالح طعمه الفي شاهر 74.1 ٭
صالح مطرود مجبل محمد العنزي 71.54 ٭
طارق قاطع عياد مطر 78.02 ٭
طالل مبارك ضبيعي مريف احلريجي 78.36 ٭
عادل بستان دهام على عزبه 83.08 ٭
عادل جاسر طرقي صقر 82.43 ٭
عادل عشوي جلوي هالل 63.47 ٭
عادل عقيل شطي العنزي 68.82 ٭
عادل غازي محمد جابر 80.21 ٭
عادل فرحان الفي العنزي 80.29 ٭
عادل مبارك سميان اجلميلي 77.88 ٭
عادل محمد عبار البنوان 80.3 ٭
عادل محمد مناور محسن 78.4 ٭
عبد العزيز محمد عامر سلطان 72.89 ٭
عبد اهلل جاعد جالي احلربي 66.89 ٭
عبدالرحمن جابر مشكور فاضل الشمري 70.57 ٭
عبدالرحمن خلف مطشر مطر الظفيري 65.12 ٭
عبدالرحمن زيدان خلف عقيل العنزي 69.33 ٭
عبدالرحمن ضاحي عاصي بادي الشمري 80.05 ٭
عبدالرحمن ضيدان رحيل جطلي 77.87 ٭
عبدالرحمن محمد مياح العركي 73.17 ٭
عبدالرحمن مطيران عشوان ردعان 68.4 ٭
عبدالرحمن يوسف مشرف جابر 70.85 ٭
عبدالرزاق خالد عبداحملسن العنزي 71.49 ٭
عبدالرزاق عبيد جدوع شالل 78.79 ٭
عبدالعزيز جاعد شويطر سالم 75.28 ٭

دانه نايف هالل بادي الشمري 66.42 ٭
دالل كريدي هيف هيلم عبداهلل املتلقم 70.97 ٭
رحاب محمد حمود جويعد الصليلي 81.56 ٭
رمي احمد جميل مجبل العنزي 73.35 ٭
رمي صحن خالد صحن املطيرى 67.68 ٭
ساره خلف عطااهلل صلبي 78.67 ٭
ساره دخل اهلل محسن زيد 88.05 ٭
ساره عجمي فالح محسن احلربي 83.47 ٭
ساره كامل فالح شاهر العنزي 79.79 ٭
سماح حمد عطية محمد العازمي 63.31 ٭
شعاع شمروخ طالق مسعد الشمري 66 ٭
شهد متعب محمد محسن العجمي 68.08 ٭
شوق سليمان سعود سلمان البذالي 72.8 ٭
شوق محمد سعود ثامر العجمي 71.07 ٭
شيخه عبداحملسن راجح عيد العجمي 84.93 ٭
عائشه داود يوسف عساف الشمري 72.11 ٭
عاليه عياد صعفق عبود نقا الظفيري 67.92 ٭
علياء جاسم صالح حسني الهاجري 86.09 ٭
عهد منور عليوي عشبه العنزي 75.8 ٭
عهود عباس محمد عايد موسى الشمرى 67.07 ٭
عهود عبداهلل هزاع محسن املطيري 63.67 ٭
عهود معاشي حامد محمد احلسيني 76.68 ٭
فاطمه عبداهلل مطر محمد العنزي 73.43 ٭
فاطمه فوزى داخل حمد هزاع 68.1 ٭
فاطمه ناظم ثامر الهنيدي الشمري 73.09 ٭
فجر العاصي هايف سليمان الظفيري 91.17 ٭
فجر مشعان معيض عشيبان العازمي 74.8 ٭
مرمي محمد عايد خلف السعيدي 78.37 ٭
مرمي نومان سالم منوخ الفضلي 74.48 ٭
مشعا محمد مانع العجمي 79.84 ٭
معالي جاسم محمد خلف الشمري 70.26 ٭
معاني رجعان جويعد مطر الظفيري 80.86 ٭
مالك بدر ناصر مناور صياح الشمري 79.63 ٭
منار عيد مناور خلف احلربي 89.61 ٭
مناهل مداهلل ضيف اهلل محمد جوهرالرشيدي 67.29 ٭
منى حمدان عياد خلف املطيري 90.77 ٭
منى خلف عجاج محمد الشمري 71.74 ٭
منى غنيم هذال مسعود العيبان 66.39 ٭
منيره سعود خلف هاضل املطيري 70.79 ٭
منيره علي عايد محمد اخلالدي 71.13 ٭
مها صالح حبيب محمد الظفيري 69.54 ٭
مها مرزوق ظاهر مركز العنزي 68.35 ٭
مها ونيس حمدان عياده الشمري 78.76 ٭
موضي مشعل خليفه بوقان الرميح 69.48 ٭
مي فهد مطر سهو الشمري 83.71 ٭
ناديه عواد السيد مطر الفدعاني العنزي 84.7 ٭
نايفه راشد غازي دحيان املطيري 74.9 ٭
نفود محمد مبارك فالح ردنان الصلبي 77.2 ٭
نهايه فهيد نايف عبداهلل املتلقم 80.5 ٭
نور بدر سعد مانع العنزي 65.02 ٭
نورا احلميدي ماضي سديان التيسي 69.81 ٭
نوره غريب عيسى املطيري 93.59 ٭
نوره محمد عايد محمد اخلالدي 80.33 ٭
نوف حمود برغش حمود الثويني 66.25 ٭
هاجر خلف عطاهلل صلبي 84.93 ٭
هاجر راضى بجاد عواض العتيبى 78.49 ٭
هديل هادي ظاهر مركز العنزي 84.6 ٭
هند جبارة غنيم جبارة املاجدي 62.77 ٭
هند صطام صياح ذياب العنزي 70.18 ٭
وضحه عبداهلل سعد ثقل العجمي 66.12 ٭
وعد فارس احمد ابراهيم العنزى 72.82 ٭
وفاء فراج غامن غنام الشمري 69.58 ٭

فاطمة بنت عتبة الثانوية للبنات 
ابتسام بدر احلميدى حمد الرشيدى 76.72 ٭
ابتسام خنفور عوض الرشيدي 75.08 ٭
ابرار مرزوق امبيرد امبيحان 70.57 ٭
احالم حسني محمد حسن احمد 75.69 ٭
اروى أحمد على جروان القحطانى 88.42 ٭
اسماء فهد عوده ردن القحطاني 70.03 ٭
اشواق حامت حسن فارس الشمرى 90.67 ٭
افراح صالح صياح زرم كنيهر العنزي 65.99 ٭
امل عراك نوري عودة 72.61 ٭
امل مطلق جدعان راشد 69.32 ٭
انتصار بدراحلميدى حمد العوميرى الرشيدي 75.34 ٭
انتصار ناصر محمد ناصر محارب 76 ٭
انفال حسن يوسف حاجى حبيب 84.56 ٭
انوار حسني علي عبداهلل الشمري 65.69 ٭
انوار عايد غازى ياسر بردى 76 ٭
انوار عبيدان بن صخيبر بن عمير الرشيدي 71.89 ٭
انوار نهير عتيق اجلويسري العازمي 73.36 ٭
اميان حسن عودة جابر الشمري 68.31 ٭
اميان عيادة حماد موعد الشمري 72.37 ٭
اميان مسعد عواد سعد اخلياري الرشيدي 66.03 ٭
بشاير احمد عبد الكرمي ناصر العمير 75.39 ٭
بشاير مرزوق خلف طويهر الشمري 75.99 ٭
تهانى محمد مجول عائد اخلمشي العنزى 76.45 ٭
حربيه عايد حسن سعيد الظفيري 89.07 ٭
حنان حليحل وائل ظاهر العنزي 68.65 ٭
حنان مقبل غالب فريثان املطيري 64.72 ٭
خمايل عبد الرزاق غليم سطام العنزي 72.63 ٭
دالل مبارك عايد خميس مبارك 74.7 ٭
روان احمد عبداهلل محمد عمر 80.05 ٭
رمي احمد دريب حسن الشمري 70.74 ٭
رمي ذعار ناصر القرن احلربي 80.61 ٭
رمي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العبيد 79.67 ٭
رمي عليان مسيب مطلق الذيابي الرشيدي 81.45 ٭
رمي عياده حماد موعد احلريري الشمري 89.33 ٭
رمي يعقوب يوسف على الظفيرى 75.77 ٭
زينب حسن عودة جابر معيجل 77.8 ٭
ساره حمد عبداهلل محمد الشمرى 97.43 ٭
ساره ساير مسيعيد صبر الرشيدى 84.86 ٭
ساره طالب رميح على اخلالدى 67.91 ٭
ساره محمد حسن عبداللة وادى 74.8 ٭
ساره مشعان برغش سلطان مشعان العنزى 91.71 ٭
سهام ابراهيم محمد صقر النفيعي 66.94 ٭
سهام هليل محمد مطرب 70.41 ٭
ضحيه فرحان هراط مهدي 74.71 ٭
طيبه حمد عسكر الفضلى 89.18 ٭
عائشه نهير عتيق نهير اجلويسرى العازمى 67.03 ٭
عزيزه راشد عاصي ثامر السعدون 70.88 ٭
عهد ابراهيم بن سعيد بشير السبيعى العنزى 67.06 ٭
غدير ذعار ناصر خالد القرن 84.61 ٭
فاطمه حسن احمد الوكاع 73.64 ٭
فاطمه صباح تركي الظفيرى 68.8 ٭
فاطمه طلب بن جابر رداد الظفيري 76.66 ٭
فاطمه عبداهلل ظاهر منيزل املطرفي 71.7 ٭
فاطمه ماجد سعد فارس 74.91 ٭
فاطمه مالح عبار عوض احلربي 86.51 ٭
فرح علي هالل علي عواد 69.71 ٭
كفاح عطيه محمد الشحيمه 82.82 ٭
مراحب ماجد عذل هيثم السويط 64.14 ٭
مرفت أحمد قمر جبر العنزي 77.98 ٭
مروه محمد رمضان الهيشان 76.37 ٭
مرمي بردان ضويحى منوخ الظفيرى 80.02 ٭
مرمي طخطيخ نهار سلمان العنزى 88.47 ٭
مرمي فرج سعود برميه 77.17 ٭
مرمي فرحان بن ذيبان بن فرحان العنزى 71 ٭
معصومه محمد غالم بستاني 72.51 ٭
منال سعود مطلق زيد املطيري 72.39 ٭
منال مطر جديع رحيل العنزي 69.47 ٭
مها خليل كريدي علي 65.08 ٭
مها عبدالرزاق هندي شيحان العنزي 77.24 ٭
نوال عايد داموك سليمان الرشيدي 68.02 ٭
نوال مرزوق امبيرد امييجان 84.11 ٭
نوال مصلح صلحان مصلح املظيبرى 80.78 ٭
نوره فارس جربوع فرج عبداهلل 91.74 ٭
نوره محمد جاسم الفى الشمرى 69.23 ٭
نوف عايض ضيف اهلل املطيري 69.34 ٭
نوف نواف كساب صحن 65.06 ٭
هاجر صالح عبار عوض سعود 68.39 ٭
هاجر عايض عياضه رشيد املكيحلى الرشيدى 73.73 ٭
هيا غازى هجيج ظاهر الشمرى 81.23 ٭

محمد عبداهلل المهيني الثانوية للبنين 
أحمد مشعان جبر عطيه العنزي 77.19 ٭
ابراهيم سيار ابرهيم حسون العنزي 62.88 ٭
احمد حمود نغيمش رفيس الهاجري 72.52 ٭
احمد عوض فاضل محمد العنزي 67.16 ٭
احمد مطلق حمود عياد املطيري 67.21 ٭
اسامه محمد ثويني بردى العنزي 70.23 ٭
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بدر جحيل عبدالرحمن فهد جحيل 65.7 ٭
بدر صياح جمعان العتيبي 66.97 ٭
بدر عبدالرحمن خنيفر الرشيدي 66.3 ٭
براك عادل محمد احلمدان 72.46 ٭
جابر سعود راشد العازمي 68.06 ٭
جابر مبارك سعود راشد العازمي 68.65 ٭
جابر منصور خالد شليويح 66.39 ٭
جاسم محمد ابطيحان الدويهيس 72.52 ٭
جمال طالل رشم الشمري 63.14 ٭
حامد نامي سيف النامي 65.42 ٭
حسن محمود حوضله مدار 66.87 ٭
حمد رباح حمد محسن العنزى 75.1 ٭
حمود خالد حمود العميره 78.37 ٭
خالد أحمد فالح مبارك الشمالي 64.51 ٭
خالد سعد حضرم الهاجري 65.84 ٭
خالد فهد صنيتان الزعبي 66.3 ٭
خالد محمد جروان العازمي 69.19 ٭
خالد محمد فهد ناصر العجمي 78.59 ٭
خالد مشعان جدعان خشيم املطيري 65.07 ٭
خالد ناصر عيسى سالم الراشد 71.56 ٭
راشد محمد روباج العازمي 65.51 ٭
زنيفر سعد عبدالهادي العازمي 65.88 ٭
سالم راشد سالم راشد الهاجري 69.71 ٭
سالم عيسى سليمان صقر الصقر 71.6 ٭
سالم فهد سالم العصفور الهاجري 77.79 ٭
سالم فهيد ضافر الدوسري 67.72 ٭
سعد علي سعد عبداهلل العجران 69.63 ٭
سعد عيد مبارك عيد الدوسري 77.13 ٭
سعد مصارع فالح الهاجري 70.04 ٭
سعد منصور سعد البوص 63.44 ٭
سعود سعيد سعد العازمي 75.28 ٭
سعود الفي ضيف اهلل العتيبي 67.36 ٭
سلطان تركي محمد ابو حماده 71.46 ٭
سلطان صالح عويضه صالح العجمى 78.33 ٭
سلطان محمد مبارك السهلي 67.74 ٭
شاهني بندر راشد شافي الهاجري 79.1 ٭
صالح محمد صالح العجمي 72.3 ٭
صهيب ناصر قداح 76.01 ٭
ضاري حمد حربي الفضلي 69.15 ٭
ضاري سالم علي احلمدان 68.98 ٭
عامر محسن براك منصور 67.52 ٭
عامر نصار مجبل القعود 85.16 ٭
عامر هادي عامر اجلعيدي 69.88 ٭
عايد سعد عايد الشراكي 70.55 ٭
عبد الرحمن حسني مبارك سالم احلمدان 69.14 ٭
عبد الرحمن مجبل اخزمي دهلوس الفضلى 68.38 ٭
عبدالرحمن سالم فرحان منصور العازمي 64.28 ٭
عبدالرحمن محمد صالح العجمي 75.04 ٭
عبدالعزيز سعد محمد هداب العازمي 67.62 ٭
عبداللطيف عبدالعزيز حمد سالم احلمدان 67.61 ٭
عبداهلل بتال عبداهلل العتيبي 66.25 ٭
عبداهلل خالد سعد احليالن 74.68 ٭
عبداهلل دليهي معجب الهاجري 68.02 ٭
عبداهلل راجح علي الهاجري 74.94 ٭
عبداهلل سعود عبداهلل العجمي 75.09 ٭
عبداهلل سيف حسني فهاد اجلويسري 63.93 ٭
عبداهلل علي عبداهلل غلوم بلوشي 72.98 ٭
عبداهلل عيد رجعان محمد العازمي 62.7 ٭
عبداهلل فهد صغير الوطيان 70.91 ٭
عبداهلل فهيد حمد سعود العجمي 65.17 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل العجمي 68.86 ٭
عبداهلل محمد عويد سمير الهاجري 72.84 ٭
عبداهلل مسند بريكان الهاجري 69.98 ٭
عبدالهادي سلطان هادي حسني العجمي 73.51 ٭
عبدالهادي مسفر عبدالهادي القحطاني 66.58 ٭
عبيد فارس عبيد العتيبي 69.07 ٭
عقيل جنف علي كرم 78.36 ٭
علي عبدالسالم صالح العلي 67.83 ٭
علي عبداهلل علي السهلي 85.95 ٭
علي فارس عمر مرزوق العنزي 71.66 ٭
عمير سعود عمير عبداهلل العجمي 79.55 ٭
فارس مشعل عبد الرحمن فهد جحيل 75.45 ٭
فايز مشعل مطلق العتيبي 69.74 ٭
فراج سعود فراج السهلي 66.51 ٭
فالح سالم عياده العازمي 65.87 ٭
فالح مصلح سالم البالود 71 ٭
فهد حماد غنام العجمي 68.96 ٭
فهد حمد تركي محمد املطيري 74.79 ٭
فهد حمود ناهض حمود السهلي 64.06 ٭
فهد خالد مفلح النامي 68.9 ٭
فهد ذعار غزاي العتيبي 64.83 ٭
فهد سالم ظافر الدوسري 67.08 ٭
فهد صالح ستار العنزي 69.79 ٭
فهد فالح منصور جنيف سفر 69.48 ٭
فهد مبارك مرجي املطيري 76.69 ٭
فهيد ناصر فهيد العجمي 70.97 ٭
فواز صنيتان ناصر الزعبي 71.29 ٭
فيصل بداح محمد العجمي 74.46 ٭
فيصل فهد حجرف مطلق العتيبي 70.97 ٭
فيصل مبارك مطلق حمود العازمى 67.41 ٭
مبارك حمود محمد حمود لعليثه 69.76 ٭
مبارك علي مبارك عويهان العنزي 75.28 ٭
مبارك عيد مبارك العتيبي 77.69 ٭
محمد ابراهيم حمد سالم الهاجري 67.52 ٭
محمد ارشيد سريع العازمي 69.31 ٭
محمد حمد تركي محمد املطيري 76.38 ٭
محمد راضى فالح حمد وسمى 68.34 ٭
محمد سعد سالم جمعان العازمي 66.12 ٭
محمد سيف علي العجمي 72.24 ٭
محمد عبداهلل ناصر العازمي 71.59 ٭
محمد عثمان محمد القاطي 70.32 ٭
محمد على فهيد صبيح الزعبي 71.69 ٭
محمد علي فالح ردعان العازمي 68.71 ٭
محمد مبارك عايض العبيدان 63.21 ٭
محمد مبارك فهد فنيس العجمي 75.18 ٭
محمد مساعد محمد رجا الرشيدي 72.22 ٭
محمد مشعل عبيد امليع 75.75 ٭
محمد يعقوب يوسف عبداهلل الصالح 69.12 ٭
محمد يوسف سالم يعقوب الشامى 67.61 ٭
مشاري محمد ناصر افنيس العجمي 69.61 ٭
مشعل فهد ناصر العجمي 67.64 ٭
مشعل نواف جهاد العنزي 72.75 ٭
مضحي حمد قلفيص الهاجري 65.74 ٭
مفلح فهد مفلح فرحان النامي 69.06 ٭
منيف عبداهلل سعد العجمي 70.03 ٭
منيف محمد سيف الهاجري 68.34 ٭
ناصر احمد مطلق فجري القريافي 73.96 ٭
ناصر سحمي محمد الهاجري 65.23 ٭
ناصر سعد حميد العازمي 66.68 ٭
ناصر مبارك ناصر الهاجري 66.29 ٭
ناصر محمد حسن العجمي 67.13 ٭
نايف مجلعد محمد العجمي 67.27 ٭
يعقوب عبداهلل عبدالرحمن الكندري 69.31 ٭

المنصور االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
احمد عدنان عبد اهلل حسني الكندري 63.96 ٭
اسعد غسان اسعد عبد اخلالق حمد 69.14 ٭
بدر ابراهيم علي محمد بو ربيع 62.65 ٭
بدر صالح ناصر اخلضر 64.66 ٭
جاسم محمد قاسم حسن بولند 65.09 ٭
خالد اسماعيل خالد نعيم الراشد 64.37 ٭
خالد سمير حلمي حامد الصعيدي 63.64 ٭
خالد مرشد سعد مبارك املرشد 64.88 ٭
سامح جالل محمد عبدالرحمن 65.89 ٭
سعد سالم مسفر متعب العرادة 64.66 ٭
سعود فهد محمد فهد طميهير 63.96 ٭
سليمان موسى فالح الرشيدى 70.6 ٭
صالح عادل عبدالكرمي الصالح 64.29 ٭
عبدالعزيز سالم يوسف سالم بوغيث 63.98 ٭
عبداهلل وليد خالد الفرحان 67.05 ٭
عبدالوهاب محمد السالمة 67.65 ٭
فهد وبران علي وبران سيجان 66.82 ٭
كرمي سيد محمد عمر 69.65 ٭
محمد ناصر احمد صالح البصيري 61.6 ٭
محمد وليد علي حسن قبازرد 66.21 ٭
مشاري صالح عبدالرحمن العبداجلادر 64.18 ٭
مشاري متعب عبداهلل احلربي 66.6 ٭
ناصر مطارد فالح فارس البصمان 70.89 ٭
نايف سند حميدي مطلق السند 69.26 ٭

محمد هشام حسن اجلمل 66.62 ٭
محمد هيثم علي اليوسف كنجو 71.59 ٭
محمود احمد محمود السيد ناجي 69.77 ٭
محمود زياد سالم درويش 67.09 ٭
مصطفى على ناصر عبود 74.87 ٭
نبيل محمد زهري رئيف حشمه 72.44 ٭
نور رياض حسني باكير 63.87 ٭
هادي اسامه جياد عارف بركه 58.03 ٭
وائل زايد علي صويان 68.85 ٭
وسام اياد على هالل 74.61 ٭
وليد محمود محمد سعيد رضوان 81.55 ٭
يزن محمد احسان شويكه 68.77 ٭
يوسف بسام صالح عظمه 74.18 ٭
يوسف فؤاد عباس اغا علي بهبهاني 65.57 ٭

الكويت االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
أسماء راشد مبارك حمد البغيلى 76.21 ٭
أية صادق محمد ناطور 73.71 ٭
أيه محمد عبد احلميد عبد الصمد محمد 86.25 ٭
إيثار أحمد قاطع قطان العنزى 63.52 ٭
إميان يحي عبداحلميد احمد رشوان 74.18 ٭
اريج بشير عجيل خزعل 86.72 ٭
بتول عدنان محسن عجيل 91.75 ٭
بشاير سعود علي حباب جبر الرشيدي 76.17 ٭
بشاير فالح محمد ناصر 83.1 ٭
جويريه معزوز عبد الرحيم خليل ابو ربيع 89.49 ٭
حنني اعمير محمود سعاده اسمر 93.78 ٭
دعاء فؤاد عبد املرضي زيدان 70.48 ٭
دينا عمر على زين العابدين 68.63 ٭
رانا محمد مصطفى حسني كامل 79.5 ٭
رحاب سيد سيد احمد 84.22 ٭
رحاب وحيد محمد محمد رمضان 83.28 ٭
ساره سالم عطيه مطوع بريك 82.61 ٭
ساره عماد محمد فتحي محمود عثمان 68.1 ٭
سلمى جمال السيد حسن 79.62 ٭
سلمى منير عمر محمد ابوسلمه 83.47 ٭
سمر جمال محمد محمد خليل 67.43 ٭
شروق فراج سعيدان ظبيب مهنا 75.62 ٭
شوق باسل محمد حمود الناصر 65.5 ٭
شوق ناصر عبداهلل العوضي 76.85 ٭
شيماء طالب نزال مانع 88.27 ٭
ضحى محمد حمدون محمد 93.6 ٭
عائشه صبري عابدين احمد 66.42 ٭
عال عالء الدين يونس عبد الهادي حواس 71.52 ٭
علياء مجدي محمد على 83.38 ٭
غفران على عبدالفتاح حموده 76.34 ٭
فاطمه الزهراء جاسم محمد عباس غالم 85.03 ٭
فاطمه مطير سالم لفته الظفيرى 69.36 ٭
ملى اسحق حسني ابو سيدو 74.89 ٭
مرمي جليل عيد منهي 90.61 ٭
مرمي عبد املنعم بركات الشافعي االعصر 96.01 ٭
مرمي منصور محسن على 85.75 ٭
منار عبدالناصر فهد ديوب 76.03 ٭
منى مجبل صواب عويد العنزي 74.44 ٭
مي حمدي محمد قطب النجار 88.05 ٭
ندا محمد محمود طه 71.17 ٭
ندين رمضان عبداهلل حسن اكرمي 81.24 ٭
نور جمال محمود عبد اهلل يوسف 94.92 ٭
نوره سعد عثمان محمد املطيرى 67.82 ٭
هاجر فرج سرحان بدر 87.49 ٭
هبه محمد نصر عبدالباقي عبد الباقي 88.71 ٭
هبه مشتاق بشير جابر الظفيرى 63.88 ٭
هناء مجبل صواب عويد 73.35 ٭
هند عبداملعطي عبدالعزيز عبدالسالم املغربي 74 ٭
هيام مصطفى محمد سيد عبدالكرمي 86.77 ٭
والء بدر محمد رافع اسعد 70.94 ٭
يارا طارق السيد الباز عبدالرحمن 73.37 ٭

الكويت االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
ابراهيم السيد محروس محمد 74.84 ٭
ابراهيم زهير محمود ابراهيم عبد اهلل 63.11 ٭
احمد أبو الفتح حسن أحمد 64.64 ٭
احمد صالح جابر مالح عناد 69.54 ٭
ايهاب محمد عيد يوسف السعداوي 77.77 ٭
برجس علي برجس غريب الشمري 65.78 ٭
جاسم محمد فارس فليفل 86.42 ٭
حسن عبد الواحد عبد عباس احلالوي 73.86 ٭
حسني يحيى عبد اللطيف رامح 86.23 ٭
حمدي عطا اهلل عبد املعبود أحمد رضوان 82.29 ٭
حمود جمعة جابر جنديل 79.8 ٭
حمود سامي حمود عودة 71.46 ٭
رائد محمد سعيد سناد وادي 81.56 ٭
رضا حسن ساير محمد 63.41 ٭
سامي غامن جابر فحيمان الشمري 69.77 ٭
سعد صبيح هاشم حمود 72.73 ٭
سعود محمد صالح زانان 77.49 ٭
عبد العزيز حسني عبد اللطيف اخلالدي 67.23 ٭
عبد اهلل عبد الرحيم حمد علي طاهر 77.38 ٭
عصام مصطفى شاكر محمود بروق 64.6 ٭
على ناجي بوهان خلف 68.54 ٭
علي هادي حمود راضي عفات 86.94 ٭
غسان محمد علي مفضي 74.62 ٭
فرج عواد حسني سعيد 80.67 ٭
فهد أحمد محمد الثامر العنزي 66.54 ٭
فهد قاسم محمد ناصر 68.95 ٭
فهد محمد حمود مطر 80.33 ٭
فيصل هاني فوزي سالم خالد 69.63 ٭
ماجد إبراهيم عبد العال علي 68.1 ٭
محمد جمعة ناطع صوين العنزي 68.97 ٭
محمد عايض عودة ثجيل 76.17 ٭
مشعل خضير خلف خلف 69.57 ٭
نايف أسود احلسن 70.07 ٭
نواف أحمد محسن ظاهر الشمري 70.46 ٭
هشام يحيى عبد اجلليل محمد 85.93 ٭
يوسف كامل مبارك سالم 91.25 ٭
يوسف يعقوب عيد الفضلي 72.17 ٭

المعرفة النموذجية الثانوية للبنات - المشتركة 
ابتهال سياف محمد العتيبي 71.13 ٭
اسرار مصطفى رهيف جبر 76.18 ٭
اسماء عيد عالي شالح املطيري 64.46 ٭
اسماء محمد مرزوق محمد عايض 67.52 ٭
اجلازي فيصل فرج الشمري 68.99 ٭
امل احمد جاسم محمد السمحان 66.14 ٭
امل ناجم نايف سعد الهاجري 62.45 ٭
انفال سعد جابر سعد عايض الهاجري 70.31 ٭
اميان نايف عبداهلل محسن العجمي 64.21 ٭
بشاير شافي ناصر عويس احلميداني 57.88 ٭
دانه نزار فاضل احمد اجلميلي 85.48 ٭
دميه بدر ياسني الذيابي 63.56 ٭
رفعه فهد خميس منصور محمد العجمي 72.22 ٭
روان اياد خالد ايوب 76.24 ٭
روان منيف سعود العجمي 70.67 ٭
ساره حمد مسعود املري 80.93 ٭
ساره عبداهلل محمد عواد العجمي 67.29 ٭
ساره فهيد حماد فهيد مرسل 84.08 ٭
شيخه مبارك تركي الهاجري 80.32 ٭
عائشه راشد فهد فنيس العجمي 77.56 ٭
عاليه محمد فليفل حميد العنزي 67.26 ٭
فاطمه عبدالعزيز مرداس العجمي 73.82 ٭
فرح خالد محمد العازمي 81.85 ٭
مالك محمد سلمان فيحان 74.38 ٭
منى فهد رضوان املطيري 70.15 ٭
مها محمد سيف حصني الهاجري 76.98 ٭
موضي عادل فهد ناصر اخلرجي 68.03 ٭
ميثاء عمر علي عبدالرضا صادق 75.81 ٭
هاجر مرضي خلف منصور العنزي 69.95 ٭
هديل عبدالرحيم علي عبدالرضا صادق 69.98 ٭
وضحة سعود راجح سعد الهاجري 69.5 ٭

المعرفة النموذجية الثانوية للبنين - المشتركة 
ابراهيم خليل ابراهيم محمد العوضى 79.68 ٭
احمد خالد ارفاده مانع العنزي 76.25 ٭
احمد صباح اسماعيل عبداهلل مراد 86.53 ٭
احمد مناحي محمد العازمي 65.92 ٭
احمد نشمي دهيسان العتيبي 69.64 ٭
احمد هاشم احمد الرفاعي 69.39 ٭
اسامه سالم سعد العصفور الهاجري 70.19 ٭
اسماعيل محمد اسماعيل علي الهولي 70.22 ٭
انور هجاج عجاج هجاج العازمي 67.03 ٭

يوسف راضي حافظ ابوشنب 64.89 ٭

الفجر الجديد االهلية الثانوية للبنين 
احمد جاسم محمد صالح بوهادي 64.23 ٭
احمد فهد علي صغير الظفيري 68.96 ٭
جابر قاسم جابر جاسم عواد عاصي 74.86 ٭
جاسم محمد لطيف ضاحي 74.91 ٭
جراح بدر صغير دحيم الهرشاني 65.09 ٭
جمال عبد ناصر احمليح 70.24 ٭
حسن محمد عباس محسن العجمي 63.87 ٭
حسني محسن عطية حسني 70.28 ٭
حمدان عايد معجل الصلبي 66.22 ٭
حمزة فهد جابر عيد 62.05 ٭
حمود خلف محمد راجي البغيلي 63.14 ٭
حمود سعود حمود محمد الرشيدى 67.65 ٭
خالد دويع ناصر دويع العجمي 62.64 ٭
خالد سمير كويدر مسير العنزي 66.47 ٭
خالد غامن حسني علي حسيني الوهيب 63.81 ٭
سعد فالح متعب مطلق الهدبة 69.36 ٭
عبد الرحمن ابراهيم عبادي احلمود احللو 62.87 ٭
عبد الرحمن عيد علي حمد الشمري 72.03 ٭
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الكندري 70.17 ٭
عبد العزيز صالح مناحي مرزوق العتيبي 61.46 ٭
عبد اللطيف عثمان مصطفى احمد املرزوق 64.98 ٭
عبد اهلل بريسم دريفش مجبل 68.06 ٭
عبد اهلل حواس جابر بني الشريفي 72.43 ٭
عبد اهلل محمد صالح خلف الدوسري 64.32 ٭
علي حسن احلمد 66.42 ٭
علي حسن علي راشد 63.42 ٭
علي حواس جابر بني الشريفي 78.63 ٭
علي عبد الستار فرحان ساير الشمري 64.74 ٭
علي كاظم كمال حسن علي 76.07 ٭
عيسى يوسف دلي ضيدان 61.16 ٭
فهد حمد إحريجة عبيد 62.92 ٭
فهد خالد عبد اهلل فالح الرشيدي 67.06 ٭
فهد خميس علي رحيل 65.06 ٭
فهد سباهي عبد العزيز جابر 67.18 ٭
فهد فارس عبد اهلل فالح الرشيدي 62.48 ٭
فهد محمد الدهش 73.72 ٭
مانع راكان مانع عبد الهادي العجمي 61.62 ٭
ماهر احمد مطر فهد 65.44 ٭
محمد احمد محمد مشعان اخلشم املطيري 71.11 ٭
محمد راشد مطلق سعد الهاجري 63.6 ٭
محمد عبد الرحمن يوسف محمد احلامت 70.61 ٭
محمد عبيد شبيب جابر 65.2 ٭
محمود احمد حسني الدرج 68.15 ٭
مشاري مرزوق نفاع رشدان املطيري 65.28 ٭
ناجي حسني محمد العويص 68.27 ٭
نادر عبيد فالح عبد اهلل الرشيدي 68.11 ٭
ناصر عايض مزيد ناجي املطيري 62.12 ٭

الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
ابرار حميد سمحان خلف العنزي 88.31 ٭
اسماء عماد الياس ابى صعب 84.05 ٭
اسماء مخلف ابراهيم احلمد 72.77 ٭
انوار احمد مجبل عبيد 67.31 ٭
بسمه مازن حسني عيد ابو جراد 71.8 ٭
بشاير خالد عبيد فحيمي الشمري 78.16 ٭
حوراء على حسن احمد على 73.82 ٭
خلود خلف بخيتان خلف ناجي احلبيني 72.23 ٭
دانه حسنى محمد سعيد اجلالد 71.11 ٭
دانه محمد سمير الدسوقى 73.55 ٭
ساره مساعد حبيب قعود 69.82 ٭
شروق بندر جاسم خلف العنزى 62.69 ٭
شهد حجى محمد امسيعيد ديالن العازمي 77.41 ٭
فاطمه عماد عوده مطر حمدان 68.01 ٭
منال نايف متعب هزاع العنزى 66.3 ٭
نارميان ناصر هالل اسعد عوده 79.66 ٭
نور عبد الهادى جالل هادي زادي كان 66.26 ٭
نوف بشير شرهان ظاهر الشمرى 67.2 ٭
هاجر صبري محمد على العجمي 64.76 ٭
هدى فهد مطلق عبد اهلل العنزي 71.14 ٭
هند محمود عبد اللطيف محمد 79.78 ٭

القبس االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
آالء أسامة جياد عارف بركة 85.85 ٭
أسماء محمد فتحي رفاعي 71.27 ٭
أنوار عادل محمد عطية صالح 78.17 ٭
أوراد عادل سعيد عبد الكرمي 67.18 ٭
حنان خالد خلف شمالن 79.66 ٭
دالل حسام عبدالرحمن أحمد اليوسف 67.65 ٭
روان باسم حسن أحمد سالمة 64.67 ٭
رمي فؤاد املنجد 70.38 ٭
رمي نور الدين بشير سليم عرفات 66.26 ٭
زهرة فاضل جنات على جعفريان 80.07 ٭
زينب باقر صفر باقري 82.54 ٭
سارة سهيل محمد سليم املصري 74.63 ٭
سحر حسن حرفش جمعة 70.02 ٭
سلوى ابراهيم محمد فهيم 65.1 ٭
شيماء حسني علي عبداهلل 74.11 ٭
فادية محمد باسم محيي الدين حيبة 66.9 ٭
ليال ندمي توفيق شندب 78.15 ٭
ليلى زهير مصطفى استانبولي 76.56 ٭
منى ماجد صبحي سعيد السعد 69.24 ٭
نور بيان زرزور 78.85 ٭
نور كمال جميل ابراهيم 78.13 ٭
نور وليد ياسني طه جاسم 69.33 ٭
هبة محمود عودة سعيد الهنيني 84.4 ٭

القبس االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
احمد ابو الفتح احمد ابو زيد السجاعي 62.62 ٭
احمد جبر صوان حسن سليمان 56.71 ٭
احمد سعيد احمد ابراهيم 67.44 ٭
احمد عادل عباس جاسم 60.07 ٭
احمد عبد اجلواد محمد علي 81.32 ٭
احمد عثمان احمد عبد اهلل العصفور 60.8 ٭
احمد على عبد العزيز عبد الوهاب طه 64.79 ٭
احمد كامل احمد معلم 70.11 ٭
اسامه حسن خليل قاسم بعلبكي 61.75 ٭
بدر صالح مهدي عبد الصاحب 70.56 ٭
جياد اسامه جياد عارف بركه 62.04 ٭
حامد محمد اسماعيل حسني الشويح 61 ٭
حسن ناصر عبد احلسن سليمان 70.49 ٭
حسني علي حسني كناني 60.16 ٭
حمد عادل عباس جاسم 65.28 ٭
حمد عامر محمود التميمى 62.18 ٭
خالد داود عبد الرحيم احمد رشيد 60.08 ٭
خالد ماجد امني حامد 64.84 ٭
خليل على فرحات 68.45 ٭
رامي سمير اسعد عبد اهلل 62.73 ٭
ربيع جمعه محمود عبد املجيد 63.01 ٭
رسالن محمد عبد اهلل سرحان محسن 75.28 ٭
زكي غازي اسماعيل شكر 64.48 ٭
طالل محمد جعفر الصحاف 73.95 ٭
طالل نضال طالل عرار 60.7 ٭
عامر حسني على حايك 62.83 ٭
عباس عبد اهلل ياسني عساكره 62.27 ٭
عباس محمد حسن صفا 63.97 ٭
عبد العزيز عادل عبد اهلل علي اسماعيل 64.4 ٭
عبد العزيز علي احمد جعفر شامرادي 62.6 ٭
عبد العزيز وليد عبد اهلل عبد العزيز املفرح 60.63 ٭
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح الزريقي 67.36 ٭
عبد الكرمي حسني صالح يونس 85.2 ٭
عبد اهلل احمد اكبر البلوشي 65.28 ٭
عبد اهلل علي ادخينه حسان 69.91 ٭
عبد اهلل محمد عبد اهلل على حسني 60.03 ٭
عسكر نايف خالد محمد العسكر 67.84 ٭
على حسان احمد فران 63.86 ٭
علي حبيب محمد سلمان 73.87 ٭
عمر مجدي فؤاد جنيب عبد السيد 64.72 ٭
فادي ياسر عبد الرحيم جانودي 64.91 ٭
فواز صالح مهدي عبد الصاحب 69.62 ٭
مارك سعيد ادوارد ايوب 64.3 ٭
محمد اياد محمد جمعه الهبشه 73.3 ٭
محمد جواد هاشم حسن 61.27 ٭
محمد خالد عبد الغني سمان 66.24 ٭
محمد طالل محمد سعد الفرحان 63.8 ٭
محمد عبد الكرمي محمود عبد الكرمي ياسني 62.04 ٭
محمد فخر علي سرحان 73.65 ٭
محمد فوزي علي احلاج 65.21 ٭

حنان محمد شاهر حسني غامن حسني سالم 81.69 ٭
حنني محمود حسن عبدالرحمن حسن عبداهلل 84.38 ٭
خلود ايهاب مصطفى محمد 72.96 ٭
دارين كامل القرن 77.3 ٭
داليدا مخلص فهمي القاضي 72.07 ٭
دانه علي دكروب 73.14 ٭
دانيا نظير فياض عز الدين 81.49 ٭
دعاء احمد كاظم عويضه 74.32 ٭
دعاء وليد على حميد العزاوي 73.08 ٭
راما محمد حسان عفش 86.95 ٭
رنا فؤاد اديب فرحات 82.34 ٭
رناد مهدي محمود محمد الصادق 67.79 ٭
روان صالح محمود عبدالرحيم نبتيتي 80.59 ٭
روان نظام برهم مسعود ذياب 91.6 ٭
روال عايد ابراهيم احلاج جنيب شعنون 81.25 ٭
روال نصر اهلل يوسف 71.69 ٭
ريان عبد الناصر الصمد 80.83 ٭
رمي فضل فواز منر السيد 77.73 ٭
رمي محمد محسن حاج قاب 77.99 ٭
رمي محمود محمد احمد الشرقاوي 72.49 ٭
رميا نصراهلل السيد حسني يوسف 66.84 ٭
زينب ابراهيم عبود 72.6 ٭
زينب فواز عبد الوهاب سويد 84.95 ٭
زينب مصطفى امون 72.21 ٭
ساره ابراهيم اسماعيل 95.63 ٭
ساره سعد الصمد 73.33 ٭
ساره محمد محمود محمد احمد مصطفى 79.74 ٭
سالي امني رحيل 82.72 ٭
سماء احمد حسني احمد 77.19 ٭
سمر تيسير حسن مصطفى 74.23 ٭
سمر محمود حسني فقيه 67.13 ٭
عائشه ياسني طه ياسني الزامل 89.52 ٭
عايده عبد املنعم قاسم محمد 69.94 ٭
غرام ماهر صالح عبد صالح اسعد 75.52 ٭
غيداء ناصر على حيدر كنج 69.67 ٭
فاطمه دباح علوش 84.88 ٭
فاطمه على نايف حرب 71.42 ٭
فرح فؤاد زين 81.7 ٭
فرح وائل عدنان عفيف حطاب 84.12 ٭
كلثوم مسلم ابراهيم وحيد 75.4 ٭
ماكى فادى ضاهر 83.17 ٭
مرمي عدنان يوسف دمشق 70.27 ٭
مرمي على عواضه 72.05 ٭
مرمي محمود اسماعيل الشباسي 78.52 ٭
منال ناصر مجبل ناصر 86.71 ٭
منتهى هاني محمد عمر عبداهلل 75.95 ٭
منى عماد عثمان عمر 73.84 ٭
منى غازي اسماعيل شكر 84.91 ٭
منى مالك على صادق 81.43 ٭
منيره عبداهلل بالل سعد السعد 68.82 ٭
منيره محمد صالح احمد اخلضير 80.18 ٭
مها كمال كامل موسى درغام 87.77 ٭
ميرام محمد عبد النعيم مصطفى 68.37 ٭
ميس احمد حمدان العزام 78.38 ٭
نادين حسن اخلطيب 91.81 ٭
نادين نايف محمد عوض اهلل 83.65 ٭
ندى اديب طاهر 77.24 ٭
ندى حسن محمود الواوي 91.4 ٭
ندين عاكف احمد محمد احمد 73.15 ٭
نرمني سمير سعيد احمد الليثي 77.07 ٭
نعيمه ماجد عطيه 69.84 ٭
نهله ياسر حبيب 77.84 ٭
نهى هيثم شمس الدين 70.29 ٭
نور جعفر محمود محمد نعمه اهلل 73.16 ٭
نور شوكت محمد حسني 88.64 ٭
نور نزار عبد املجيد طعم اهلل يوسف 95.63 ٭
نوره سعاده سليم محمد قطو 85.22 ٭
نوف عبدالسالم عواد زويد مشهور العنزي 73.36 ٭
هبه ابراهيم فاعور 83.48 ٭
هبه على محمد جمال 79.39 ٭
هدى عديل عاهد يوسف اجلبر 80.4 ٭
هدى محمد عبد الرحمن احمد اسماعيل 71.56 ٭
هديل بسام ابراهيم حسن يوسف جنيب 70.68 ٭
هيا مجدي دياب محمد العمصي 83.19 ٭
والء ابراهيم عبد احمد حسني 90.94 ٭
يارا بشار محمد يونس 71.13 ٭
ياسمني عالء حسني محقق 68.7 ٭
ياسمني قاسم مصطفى مصطفى 92.78 ٭

السفر االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
ابرار عبدالكرمي شهد فرحان الشمري 93.49 ٭
اسيل يحيى حسني حسن كليب 77.38 ٭
االء علي حسني محمد منر 80.79 ٭
االء عيسى محمد حسن داود صوفان 93.83 ٭
امل خالد مليحان خلف العديلي 76.71 ٭
انفال اياد جبار علي 67.52 ٭
اميان عبداملنعم محمود عبدالوهاب 66.93 ٭
ايناس سليمان هزمي مصطفى عواد 72.16 ٭
ايه اياد عبدالرحيم احمد الرحال 80.36 ٭
دانه غسان عبدالوهاب طاهر ابوحجله 83.45 ٭
دينا مروان ابراهيم السالم 79.51 ٭
رزان انيس شكري خضر جاموس 90.39 ٭
رنده فؤاد عبدالرحيم الرحال 81.77 ٭
روان وليد رشيد سعيد عتيلي 88 ٭
رمي كمال محمد عبداللطيف فايد 81.65 ٭
ساره حسن حسني عبود 76.98 ٭
ساره عبداهلل لطفي عبداهلل عوده 77.14 ٭
سالي نعيم محمد عبداللطيف حميدي 83.08 ٭
سكينه خلف هليل خلف الشمري 82.28 ٭
سها أحمد رزق يوسف املزيني 85.06 ٭
شروق عادل محمود علي يوسف 89.62 ٭
شهد فيصل فريد حمدان جبر 77.77 ٭
شيماء يوسف جاشوئي 65.74 ٭
فاطمه فرج كاظم فضلي 68.41 ٭
فجر جابر تايه جابر 80.33 ٭
فرح محمود مسدي 66.99 ٭
مرمي محمد مطر منير العنزي 77.33 ٭
مالك عبداحلفيظ يوسف محمد البرقاوي 86.19 ٭
منال محمود الراوي عبدالقادر 68.53 ٭
منال ناصر عبدالواحد 83.95 ٭
منى عادل ابراهيم امني عبدالرزاق 86.48 ٭
نورا اكرم رضوان عبداحلفيظ غزال 88.88 ٭
نوران محمد علي عوف 95.36 ٭
نوف حمد فهيد العلي 81.68 ٭
هبه احمد عزت منر 93.06 ٭
هبه عمر سعيد يوسف نصر 94.43 ٭
هنيه حسني علي حجازي 67.6 ٭
هيه جمال محمد ابو زور 81.46 ٭
والء عطااهلل احلماد 81.21 ٭

السيف االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
احمد سائد سالمة طوباسي 78.69 ٭
احمد محمود محمد رشيد سعيد 71.33 ٭
اسامة رضوان عبد اهلل سليمان محمود 90.25 ٭
اسعد محمد اسعد محمد الصعيدي 63.62 ٭
انس علي شحادة محمد عبد اجلواد 89.65 ٭
حسن عبد اهلل حسن الرفاعي 82.8 ٭
حمد سلطان كاظم كرمي 75.27 ٭
خالد محمد محمود محمد املصري 77.09 ٭
خالد موسي اجلاموس 77.29 ٭
خليل ابراهيم محمود اجلاموس 74.79 ٭
عبدالرحمن سمير ابراهيم خليل 70.19 ٭
عبدالكرمي محمد علي عبد الكرمي حميداوي 70.43 ٭
عبدالهادي خالد احمد الطباع 79.24 ٭
علي سعود اسماعيل حسني العنزي 82.67 ٭
فؤاد فالح فوزي نزال 69.39 ٭
فراس جواد خليل سليم عاليه 71.45 ٭
فهد فالح سالم فليج 72.3 ٭
فهد مشرف عبد املعطي احمد عبد املعطي 74.69 ٭
فيصل احمد يوسف راشد الصقر 74.59 ٭
فيصل محمد احمد القرنة 75.3 ٭
مالك عدنان احمد ابوهدبة 75.6 ٭
مبارك حمدان مبارك فهد العازمي 86.05 ٭
محمد اشرف محمد عبد العزيز 79.32 ٭
محمد عبداهلل جابر احلسني 67.08 ٭
محمد ممدوح عبد الوهاب محي الدين محمد 71.27 ٭
محمود محمد محمد محمد منصور 83.69 ٭
محمود نصفات عبد الرحمن حسن شعبان 89.85 ٭
هاشم علي يوسف مسعود طافش 80.15 ٭
وائل جهاد احلموطة 71.11 ٭
ياسني جهاد جزاع العبد 72.67 ٭

ابراهيم صالح محمد شهيل 66.61 ٭
احمد ثاني كسار عياده الشمري 60.72 ٭
احمد حامت عطيه عواد نزال 71.42 ٭
احمد حربي محمد علي العنزي 71.27 ٭
احمد حسني على خشيش عبيد 65.83 ٭
احمد رهيف عماش هالل 83.27 ٭
احمد سمير حنتوش كياد 73.7 ٭
احمد صالح عبداللطيف عثمان اخلالد 67.99 ٭
احمد عبداهلل خميس ملوح العنزي 77.25 ٭
احمد علي حسني جابر سنام 74.12 ٭
احمد موحان شامان راضي 68.73 ٭
اسد مسير خلف جابر 65.34 ٭
بدر حماد فرحان زيد الشمري 68.1 ٭
بدر عايد عيسى علي الشمري 74.93 ٭
بدر مسير نهار لبدي 67.93 ٭
بشير ساير مجهول همال الشمري 66.05 ٭
بندر لطيف عقاب محسن الشمري 70.09 ٭
جراح ذيب ابراهيم محمود الشمري 62.71 ٭
حسن عبيد محمد جازع 70.9 ٭
حمد حمدان شخير ناصر الظفيري 70.04 ٭
حمود علي بشير عباس الظفيري 72.38 ٭
خالد جاسم فرهود حسني 72.13 ٭
خالد جبار عوض سالمة 68 ٭
خالد صيوان صلبي كيف 63.79 ٭
خالد عبدالعزيز عبداهلل خلف 66.19 ٭
خالد عزو رويضان محمد العنزي 66.31 ٭
خالد علي مشاري جبر العنزي 67.54 ٭
خالد ناصر مطر علي عبداهلل 77.84 ٭
سالم خلف فهد ملحم 73.78 ٭
سعد سلمان صلبي كيف 66.78 ٭
سلطان حامد جاسم محمد العنزي 77.2 ٭
سلطان مدلول مقطوف عبيد 69.61 ٭
سليمان مطر كياد هداد سليمان 66.61 ٭
صالح مهدي صالح شالش 63.14 ٭
ضاري زغير عذاب ضاري العنزي 82.73 ٭
ضحوي مظهر ضحوي سلطان 73.85 ٭
عامر راشد سالم ناصر 71.54 ٭
عبداحلميد مبارك سعيد عبداهلل العنزي 67.93 ٭
عبدالرحمن جابر غضبان فاضل 69.77 ٭
عبدالرحمن جاسم عبداهلل عثمان اخلالد 72.21 ٭
عبدالرحمن حاضر متعب عنتر الشمري 65.44 ٭
عبدالرحمن حسني عبداحملسن جبر 62.38 ٭
عبدالرحمن راشد محمد سعيد العنزي 69.42 ٭
عبدالرحمن محمد وحيد ذياب 64.89 ٭
عبدالرحمن مخلف نومان علي الشمري 61.67 ٭
عبدالرحمن مطر خالد خميس سلمان 78.4 ٭
عبدالرحمن نزال سعود مناور العنزي 65.11 ٭
عبدالعزيز احمد عواد خليف الشمري 67.42 ٭
عبدالعزيز جابر عبدالكرمي مطر 70.39 ٭
عبدالعزيز حمود عبيد كراز 68.26 ٭
عبدالعزيز خليف فرحان مهنا العنزي 74.12 ٭
عبدالعزيز سالم عبدالكرمي الفضلي 62.64 ٭
عبدالعزيز عبداهلل نهير نزال الشمري 68.67 ٭
عبدالعزيز محمد عبدالرحمن عبداهلل الهده 75.46 ٭
عبدالعزيز محمد عبداهلل محسن 62.13 ٭
عبدالعزيز مرسال دويش فهد الظفيري 70.79 ٭
عبدالعزيز مطر فارس فرحان 83.82 ٭
عبدالكرمي دهام سعود اجلرباء 64.7 ٭
عبداهلل اسماعيل ندى مطلق الشمري 67.09 ٭
عبداهلل حسني راشد حسني 65.44 ٭
عبداهلل خلف رمضان محمد العنزي 79.11 ٭
عبداهلل ساكت حبيب خليل 74.22 ٭
عبداهلل عبدالهادي سليمان سميران 66.79 ٭
عبداهلل عزيز رخيص هليل 70.34 ٭
عبداهلل فارس طلب كردي 63.98 ٭
عبداهلل فرحان شطي ثنيان العنزي 67.47 ٭
عبداهلل فالح حسن مناع 64.39 ٭
عبداهلل فالح ظاهر عويد 67.61 ٭
عبداهلل لطيف حبيل ظاهر الظفيري 79.62 ٭
عبداهلل مبارك خالد ناصر الشمري 85.24 ٭
عبداهلل محمد جاسم محمد 70.66 ٭
عبداهلل مطلق هندي عطيه اخلالدي 66.42 ٭
عبداحملسن ثويني هليل رشيد 75.82 ٭
عبداحملسن ساير شكاحي عجيل 70.91 ٭
عبدالوهاب لطيف صلبوخ العصيمي 77.66 ٭
عثمان عبداهلل حسني راشد 65.14 ٭
عذبي فالح ثجيل خاشي فهد 68.1 ٭
عقله عشوي عنبر عقله الشمري 67.17 ٭
على جابر عجيل يونس الطائي 80.97 ٭
علي حسني فرهود حسني 63.87 ٭
علي سمير لطيف حبيل ظاهر 65.35 ٭
علي فاضل حسن اصعب 70.49 ٭
علي موسى عقله مياح طالل 73.63 ٭
عمر علي ماجد بجاي احلديدي 67.84 ٭
فرج محمد صلبي خابط 65.12 ٭
فهد ثجيل سعود عوده الظفيري 64.57 ٭
فهد راكان سطام عايد . 77.14 ٭
فهد عاجل رحيل دعسان 66.98 ٭
فهد مبارك عبداهلل لفته هزاع 68.47 ٭
فهد مطلق شطيط مطلق العنزي 67.13 ٭
فهد موزر مرفوع عبداهلل العنزي 67.65 ٭
فهداالحمد نزال مسير الفضلي 62.98 ٭
فيصل جمعان مياح على الظفيري 67.85 ٭
فيصل راشد عبداهلل حنتوش العتيبي 65.8 ٭
فيصل صباح فيصل عواد جنديل 70.26 ٭
فيصل عواد اسود احمد شاكر 69.3 ٭
الفي جمال ظاهر الفضلي 74.28 ٭
مبارك حافظ عويد صالح احلسيني 68.2 ٭
مبارك عبداهلل نايف متعب املطيري 66.77 ٭
مجبل قاسم محسن عايد 70.55 ٭
محمد بدر جديع محمد العنزي 69.82 ٭
محمد حسني مطر ناصر 64.25 ٭
محمد حمود عبيد كزار 64.13 ٭
محمد حميد نهير حسن الشمري 67.51 ٭
محمد دهش خلف دهش 69.48 ٭
محمد سرحان خليف جزاع الشمري 72.74 ٭
محمد شالل لطيف دحام 66.75 ٭
محمد علي حمود عايد 79.63 ٭
محمد عواد رشيد حلوان العنزي 79.89 ٭
محمد فاضل فريح شالل الشمري 66.64 ٭
محمد فايز امني احمد 63.13 ٭
محمد فرج نهير نزال الشمري 65.31 ٭
محمد الفي عبداهلل شافي الظفيري 61.72 ٭
محمد نهار صالح حسني الشمري 62.52 ٭
مساعد عزيز عطوان مضحي الظفيري 64.29 ٭
مشاري حمدان مناحي العتيبي 72.99 ٭
مشاري منيف عياده عطشان مناع 80.09 ٭
مشعان عيد ثجيل رشيد 69.72 ٭
مشعل زامل خلف مزعل اخلالدي 64.02 ٭
مشعل سمير لطيف حبيل ظاهر 70.37 ٭
مشعل فهد عياش فهد العنزي 76.35 ٭
مطر شنشول عبيد محمد العنزي 64.68 ٭
منصور سطام سالم سعيد العنزي 75.3 ٭
منصور فهد عنبر عقله الشمري 66.45 ٭
ناصر بدر عطيه جبر محمد 66.03 ٭
ناصر ثاني ركيك ناصر 71.72 ٭
ناصر حمدان مطني مطلق 63.7 ٭
نواف عويد عبيد ثويني الظفيري 65.23 ٭
هاني عبيد محمد جازع 67.17 ٭
وليد حسن مانع فريان العنزي 63.94 ٭
يوسف سلمان صلبي كيف الشمري 61.99 ٭
يوسف محمد معيوف هليل الظفيري 65.47 ٭
يوسف مرزوق شمران عبداهلل 64.3 ٭

الجيل الجديد االهلية الثانوية للبنات 
استقالل عبداهلل سالم بامسلم 77.34 ٭
اسراء باسم حافظ قاسم احلاج عبداهلل 78.32 ٭
االء احمد بركات محمد 73.43 ٭
االء جمال محمد فاعور 90.33 ٭
االء جوهر على قاسم 67.45 ٭
االء خالد احمد بكري 80.88 ٭
االء شوكات سلمان 76.82 ٭
املاركيزه ياسمني نادر مصطفى محمد القنه 98.35 ٭
امامه على احمد محمد دفع اهلل 81.05 ٭
اميره جمال محمود عبد اللطيف ابو صبره 80.56 ٭
اميره سهيل نصري ديب القيشاوي 66.74 ٭
امينه لطفى بيومي الطلي 72.35 ٭
انوار شعبان هاشم شعبان الرفاعي 74.75 ٭
اميان يوسف محمد سعيد عبداحلليم 83.93 ٭
بوادر خالد خليل دحام العنزي 66.49 ٭
تسنيم بسام حمداهلل يوسف احمد 77.57 ٭
حنان طارق عبدالرحمن احمد عواد 86.07 ٭

عبد العزيز حمزة عباس حسن عباس 71.51 ٭
عبد العزيز خالد يوسف حسني املال 63.35 ٭
عبد العزيز محمد ابراهيم ربيع الشطي 69.17 ٭
عبد الكرمي طالل عبد الكرمي عبد العزيز الشيحة 63.49 ٭
عبد اللطيف عبد اهلل ناصر سلطان الناصر 62.87 ٭
عبد اهلل احمد نصار محمد احلريتي 63.01 ٭
عبد اهلل بدر ناصر سليمان املاضي 60.06 ٭
عبد اهلل تراحيب عواض املطيري 73.95 ٭
عبد اهلل رياض عبد اهلل مال محمد 61.85 ٭
عبد اهلل عادل عبد اهلل علي السمحان 62.3 ٭
عبد اهلل عبد العزيز داود يوسف النصر اهلل 69.29 ٭
عبد اهلل عدنان عبد اهلل علي بن غيث 71.71 ٭
عبد اهلل منصور عبد اهلل اخلارجي 70.6 ٭
عبد اهلل يعقوب جاسم اسماعيل عبد اهلل 62.2 ٭
عبد احملسن خالد سعود عايد العازمي 61.3 ٭
عبد الوهاب طارق سعيد امني سعيد 65.17 ٭
عثمان سعد عثمان اخلوالد 76.21 ٭
عطا اهلل حمود محيميد حنيف العتيبي 65.06 ٭
علي جمال علي يوسف اللوغاني 72.81 ٭
عيد عادل عيد عبد اهلل املرجتي 64.3 ٭
فهد عادل حسن عبد اهلل امني 65.53 ٭
فهد عامر احمد عمر العامر 62.66 ٭
فهد عبد اهلل سالم فزع الشمري 59.7 ٭
فهد وليد فيصل خالد املشاري 65.39 ٭
فيصل عادل اسماعيل عبد الكرمي اسماعيل 61.67 ٭
محمد احمد عيسى احمد املليفي 78.79 ٭
محمد خالد حسني سرحان املطيري 59.23 ٭
محمد خالد شباط محسن العفاسي 62.57 ٭
محمد راشد عبد اهلل العتيبي 65.25 ٭
محمد شوفان محمد شوفان املطيري 63.62 ٭
محمد صالح محمد صالح العازمي 69.85 ٭
مشاري علي مشيلح ضبيب الديحاني 74.35 ٭
منور فايز منور غازي املطيري 68.81 ٭
ناصر بدر ناصر سليمان املاضي 63.8 ٭
ناصر سفاح عطب غازي 67.91 ٭
ناصر علي ناشي شحيتان احمليش 68.1 ٭
ناصر محمد زيد مبارك القريان 61.5 ٭
وليد خالد سعود ضاوي املطيري 67.48 ٭
وليد خالد عبد الرحمن القطيفي 64.98 ٭
يوسف احمد محمد عباد اخلليفة 61.07 ٭

التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبنات- المشتركة 
اسماء محمد احمد محمد يوسف 71.51 ٭
حنني سفيان علي محمد حمدان 79.1 ٭
دانه عباس حسني مكي 72.97 ٭
رانيا محمد علي محمد القرنه 81.56 ٭
رحمه طه طه على ابو زايد 73.47 ٭
روال محمد رضا تراب ترابي 69.29 ٭
ساره ياسني محمد عياش 84.99 ٭
سحر عصام حسني محمد محمود 70.15 ٭
سماح محمد حسن عبد الصمد بحيري 85.06 ٭
عال علي محمد الرفاعي 73.85 ٭
علياء نبيل عبد الرؤوف مسوده 70.54 ٭
فاطمة نصر الدين أحمد محمد القرنه 65.2 ٭
فرح قاسم محمد البوغبيش 72.75 ٭
مرمي احمد ضياء 80.01 ٭
مرمي سامر محمد حسني زين نور الدين 70.39 ٭
مرمي محمد علي صالح 75 ٭
مشاعل جمال أحمد 80.45 ٭
ميرة عبد الكرمي سليم 72.29 ٭
نهال فتحي محمد محمد ابو النجا 91.6 ٭
هبه علي الرفاعي 77.12 ٭
هبه محمد علي جبق 66.33 ٭

الجابر االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
أفراح فيصل حسني الفهيدان 69.71 ٭
أنوار كويس سليمان دعيفس الظفيري 70.79 ٭
أنوار منهل هدار وكح 70.07 ٭
ابتسام ناصر خلف حمدان 80.24 ٭
بشاير زيار عواد سيف 75.09 ٭
بشاير صياح جنم ناصر ظاهر 89.3 ٭
بشاير عباس كرمي مجلي الشمري 78.27 ٭
حنان هديبان مسعود يحيى العازمي 68.21 ٭
ختام خليل علي سالم العبداهلل 76.02 ٭
خلود عبد اهلل خيون شلواح 78.26 ٭
دعاء غضبان خلف عجيل الشمري 91.63 ٭
دالل زبن ظاهر غضيب العنزي 84.23 ٭
دينا اشرف حامد منصور 91.63 ٭
رمي غالب بركات صالح املطيرى 58.19 ٭
زينب كامل كياد غامن الظفيري 81.45 ٭
شيماء أحمد فاروق محمد 78.19 ٭
عايشة علي حسن بديوي ناصر 82.08 ٭
عذاري ضحوي سويلم غطو 73.48 ٭
علياء على اسد حسني 62.28 ٭
عنود حسن سعيد مخلف الشمري 79.85 ٭
عواطف عيد فرهود حسني 81.23 ٭
غدير نعيم خالد ثواب 72.43 ٭
غنيمة دياب علي حسني زمانان 71.22 ٭
فاطمة دعيج شبل مطر العنزي 68.27 ٭
فاطمة رشيد شمخي شويرد منذر العنزي 76.44 ٭
مرمي محمد سعود تركي 69.14 ٭
مشاعل عبداهلل شريف عطو 70.3 ٭
مناير صباح ناصر شجاع 82.75 ٭
مها راهي موسى عبيد 68.57 ٭
نورة حمود رشيد حمود السنان العدواني 69.71 ٭

الجهراء االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
آمال موسى احللقي 87.41 ٭
أبرار صالح عشبان العنزي 75.54 ٭
ابتسام عبد الرزاق عياط اجلبيري العنزي 84.51 ٭
اسماء سالم صبر مجبل العنزي 76.18 ٭
العنود عايد عبيد ثجيل الشمري 92.33 ٭
اماني جاسر غالي عواد الظفيري 72.54 ٭
امل كاسب اسماعيل كفات 88.5 ٭
انتصار هادي ظاهر مركز العنزي 67.69 ٭
انوار عايد رشيد عزيز الشمري 79.81 ٭
اميان سعود رخيص محارب هداد 72.02 ٭
بشاير عيد متعب خشمان احلربي 64.09 ٭
بشاير كاظم شهيل مشرف 78.72 ٭
حترير ناصر خصاف ظاهر شبيل 67.01 ٭
خلود محمد بردي شهاب الشمري 75.88 ٭
دارين حسني حمد شاهر 82.54 ٭
دالل حزام ضاحي شاهر العنزي 77.89 ٭
روان حمدان منوخ عيد العنزي 80.25 ٭
روان ناصر طريخم جلن 73.03 ٭
رمي زهلول فرحان قعود الظفيري 80.74 ٭
رمي محمد راشد محمد العنزي 85.6 ٭
ساره حماد عايد عوض الشمري 87.38 ٭
سعاد محمد عياط عسكر العنزي 75.67 ٭
سلمي محمد جربوع محمد الشمري 74.43 ٭
سندس هادي ظاهر مركز العنزي 66.67 ٭
شعاع طرفاء جطلي طواري العنزي 87.69 ٭
شهد فرحان عجاج سعيد العنزي 67.83 ٭
شوق سعدون شذر فرحان 75.89 ٭
عائشه ناصر عبد اهلل عجيل العنزي 81.38 ٭
عايدة عبيد صالح خلف العنزي 78.39 ٭
عبير عايد مشلح محمد 76.92 ٭
عبير عقيل عيد عوض العنزي 79.08 ٭
عفاف عبيد علي الفي 77.07 ٭
عهود خالد فهد محمد القحطاني 80.59 ٭
غدير مرزوق عبد اهلل خلف العنزي 82.85 ٭
مرمي سليمان طعمه غيث 82 ٭
مشاعل مطرود زعال حسن مضحي 79.12 ٭
منار خلف منوخ محمد العنزي 89.31 ٭
مها فيصل حمد محمد جاسر 80.7 ٭
مها كرمي شرقاط مطير 65.55 ٭
موضي تركي مرشد تركي الشمري 96.09 ٭
نهال محمد عبد الستار هدهود 90.27 ٭
نوره مبارك عبد اهلل لفته 65.9 ٭
هدوة هادي ظاهر مركز العنزي 66.59 ٭
هناء عبد اهلل فرحان قعود الظفيري 86.95 ٭
هناء عزيز نصار جابر 74.63 ٭
هند سلمان خلف راشد 87.68 ٭
هند ضاحي رعيد فارس الشمري 85.86 ٭
هيا هشام احمد فرج حسن 94.59 ٭
وضحة نايف راشد فيصل 86.03 ٭
والء عالء الدين سعد سيف سعد 94.12 ٭
 ٭

الجهراء االهلية الثانوية للبنين 

جمانه حسني علي اخلباز 84.21 ٭
جمانه نبيل عبدالعزيز على احمد 85.2 ٭
داليا محمد محمود علي 88.87 ٭
دانة محمود ابراهيم سعد 89.39 ٭
دانة ناجي جناتي ناجي ندى 82.6 ٭
دانة ناظم أنور تكريتي 95.05 ٭
رؤى رأفت محمد على صالح 73.1 ٭
رحاب محمد السيد محمود عبدالرحمن 94.86 ٭
رحمه عاصم محمد احمد سيد احمد 94.27 ٭
رنا عاطف رشدي دبس 68.06 ٭
روان بسام صالح عقيلي 90.34 ٭
روان محمود بديع محمود عبد الرزاق 77.83 ٭
زهره عباس احمد صفى 82.85 ٭
زينب جمال فهمي حمدان 74.18 ٭
سارة جورج حلمي 80.55 ٭
سارة محمود محمد مصطفى جاد اهلل 74.9 ٭
سندس صالح عبداهلل احمد عبداهلل 98.55 ٭
سندس واصف عاهد محمد احلاج حامد 80.45 ٭
سوسن محمود محمد جنم قندقجي 87.78 ٭
شروق حسن محمد فوعاني 83.96 ٭
شروق محمد كمال احمد 87.78 ٭
شهد انور سيف الدين الطحان 66.44 ٭
شيرين صبري كامل فانوس 69.35 ٭
شيماء محمد السيد محمود خليفه 83.65 ٭
فاطمة أكرم عواضة 88.62 ٭
فاطمة مصطفى محمد عبدالعزيز طاهر 98.45 ٭
فاطمة ناصر على محمد الزيد 85 ٭
فرح حسني شبلى شبلى 90.81 ٭
فرح محمد سعيد قشالن 84.93 ٭
فرح نزار احمد سالم محمد خالد القصاب 76.68 ٭
النا خليل راضي محمد عوده 71.32 ٭
لينا خالد محمد حمودي 86.59 ٭
ماهيتاب طارق عبدالنبي 66.1 ٭
مرام جمال محمود امني صالح 71.14 ٭
مروه حسن غملوش 84.09 ٭
مرمي احمد الراوي 75.33 ٭
مرمي راجي عبداهلل فريد محمد 91.28 ٭
مرمي عبد األمير مختار أسد بهمن 95.01 ٭
مناير ساير جابر صالح اخلالدي 61.53 ٭
ميرنا زهير كامل حجازي 83.48 ٭
ميرنا ممدوح فتحي رياض 72.29 ٭
ميس عصام هاشم عبد الكرمي فاخوري 84.94 ٭
نادين ماهر عزت موسى شاهني 72.92 ٭
ندى احمد محمد عبد شعشاعه 64.46 ٭
ندى نافز رؤوف صالح 84.47 ٭
نسرين إحسان محمد راغب بنات 81.78 ٭
نوال وضاح عدنان ابراهيم طيباوي 64.29 ٭
نور رائد رياض درويش العشي 84.73 ٭
نور محمد هشام صبحه 79.52 ٭
نور مصطفى حسن مصطفى عبداجلواد 80.85 ٭
نور مصطفى شراره 89.75 ٭
نور وائل عبد احلليم عبود 85.87 ٭
نوراحلياة محمد اسامه ديب قسومه 82.6 ٭
نوره نصر احمد احمد املشاعلى 75.71 ٭
نورهان حسن مصطفى عبدالعال 90.72 ٭
نوف عباس حمود هنيدي راشد 70.63 ٭
نيفني جالل نادر العش 87.74 ٭
هلدا امني محمد عبدالرحمن ناصيف 74.67 ٭
وفاء سعيد رشيد حسن 84.61 ٭
ياسمني حامت عبداهلل مصطفى عبداهلل 77.65 ٭
ياسمني خضر محمد عبدالرحمن ابوعزيزه 91.21 ٭
ياسمني ناجح شحاته عبداحلكيم 74.93 ٭
يسرا احمد عبد القادر حسن عبد العال 92.08 ٭
مينى خالد عبد احلليم رضوان 97.31 ٭

األكاديمية الكويتية العربية األهلية الثانوي للبنات 
إميان سالم جمعان حسانى 89.75 ٭
ابتسام دهام هامل مطلق 70.83 ٭
اريج معيوف عطيه مصلح 79.18 ٭
اسماء سعد مطلق سعد بن خشمان الهاجرى 68.23 ٭
اشواق حمدان جاسر حمود طريف 64.78 ٭
اميان احمد عوض صقر العنزى 79.87 ٭
اميان عيد عباس سلطان 81.5 ٭
بشاير حمد نعمه صاحى الهاجرى 64.26 ٭
بشاير غافل ضاحى خلف الشمرى 76.01 ٭
بشاير محمد مطلق محمد العجمى 70.62 ٭
بشاير مزلوه سلمان ساير العنزى 76.66 ٭
جواهر حسن راشد على محمد 64.99 ٭
دالل سفاح ارديعان سفاح العدوانى 67.28 ٭
دميا عبدالناصر بكرى بابولى 71.73 ٭
رشا سيد محمد محروس 77.93 ٭
رنا مصطفى محمود على ابوفايد 63.68 ٭
رمي فواز عوض ضاحى الشمرى 69.22 ٭
زينب جابر محمد راشد عبداهلل 64.2 ٭
زينب صباح نعمه عناد 66.17 ٭
زينب عادل عقال راشد الشريفى 84.07 ٭
زينب على حسن عبداهلل الصباغه 68.41 ٭
زينب يعقوب عبد مطشر الفضلى 75 ٭
سارا محمد حمود صنت رباح املطيرى 61.01 ٭
سمر صالح خلف عوض العنزى 71.15 ٭
شهد جمال فهد سعد الهاجرى 68.67 ٭
عبير عوده حمد مزعل 88.03 ٭
فاطمه احمد شعيب قاطع عبيد 77.87 ٭
فاطمه عاصي جريو شاهر 71.61 ٭
فاطمه محسن ناصر بدر 75.48 ٭
فجر فايز حمود عبدالهادى الفضلى 72.04 ٭
فرح فهد عقاب حمدان العنزى 71.9 ٭
فضاء سعد غليفص مقطوف 90.7 ٭
فوزيه مطلق مزيد جبران الهاملى 82.66 ٭
مرمي احمد هادى عبداهلل الشمرى 86.2 ٭
مرمي عبداهلل متعب برجس العنزى 87.21 ٭
مشاعل محمد عايش سرحان العنزى 81.09 ٭
منال ثقيل مهيدى مناع 63.04 ٭
منال عادل محمد شمشير 74.21 ٭
مها احمد شعيب قاطع عبيد 86.18 ٭
مى خليف فرحان مهنا العنزى 66.55 ٭
هاجر عبدالفتاح محمد عبداهلل 84.36 ٭
هبه عبداخلالق هيكل حسنني جعفر 69.91 ٭
هديل نزار ريدان 91.2 ٭
وضحه عوده عجيل خلف العنزى 78.41 ٭
ياسمني حمد الرحيل 73.38 ٭

التميز النموذجية الثانوية للبنين - المشتركة 
احمد فالح فهيد حراس املطيري 62.74 ٭
احمد محمد قدفان محمد القدفان 64.71 ٭
احمد هاشم غريب طعمة الغريب 60.4 ٭
احمد وائل شريف عبد اهلل حامد 74.62 ٭
احمد يوسف مرزوق الدعسان 63.59 ٭
بدر محمد فرحان الفرحان 62.31 ٭
جاسم عباس محمد حسن احلبابي 72.71 ٭
حمد جمعان مصبح سلمان الشبو 60.13 ٭
حمد خالد حمد رميض السالم 64.33 ٭
حمد سعد مبارك سعدون العدواني 61.19 ٭
حمد عبداهلل حمد العاصم 69.47 ٭
حمود مطلق حمود مطلق الصالل 77.55 ٭
خالد سامي خالد عبد اهلل املقهوي 66.39 ٭
خالد فيصل خالد عقاب املطيري 63.48 ٭
خالد مساعد عبد احملسن عبد الرحمن العيد 76.11 ٭
خالد وليد سالم راشد السند 60.33 ٭
خالد وليد فرحان محمد الفرحان 67.23 ٭
سالم عبد الرحمن محمد احمد مال اهلل 63.29 ٭
سالم عبد اهلل مبخوت سالم الدرعان 64.1 ٭
سعد راشد سعد راشد القحطاني 60.62 ٭
سعد سعيد عايد سعيد املطيري 61.9 ٭
سعود احمد عبد اللطيف محمد احلبشي 71.66 ٭
سعود حمد عبد اهلل حمد السريع 61.03 ٭
سعود خالد عبد اجلليل ياسني املاجد 60.56 ٭
سعود مطر راشد علقم العنزي 68.19 ٭
سعود يوسف عبد الرحمن محمد الدعيج 60.93 ٭
سليمان فيصل سليمان حمد احلويس 64.7 ٭
سليمان ناصر سليمان علي املصري 69.36 ٭
سند فهد خلف فهد العالج 73.12 ٭
ضاري يوسف مرزوق الدعسان 64.31 ٭
طالل سالم مطر هليل اخلالدي 74.64 ٭
طالل عادل محمد صالح اسماعيل 67.84 ٭
عامر محمد عامر هادي العجمي 69.79 ٭
عبد الرحمن غازي خالد عقاب املطيري 77.36 ٭
عبد الرحمن مدلول محسن مناور العنزي 62.62 ٭
عبد العزيز احمد صالح عباس العلي 69.6 ٭
عبد العزيز احمد صالح فهد العمر 62.2 ٭
عبد العزيز جاسم محمد علي محمود 70.54 ٭

غازي خالد مزاح حسني العنزي 75.4 ٭
غازي محمد على غازي الظفيري 69.44 ٭
فارس ثاني كسار عيادة 71.03 ٭
فالح ماجد عبدالعالي املطيري 72.03 ٭
فايز سعد مطلق عبداهلل 72.21 ٭
فايز شمخي جبر علي 80.29 ٭
فالح بخيت محمد هويدي الهاجري 65.68 ٭
فهد محمد عويد العنزي 75.58 ٭
فهد محمد فهد بشير الشمري 78.12 ٭
فهد مطر ذعار مشرف 79.52 ٭
فهد مفرج عايش احلسيني 76.65 ٭
فهيد نافع خلف الظفيري 78.66 ٭
فيصل هادي عبداهلل سالم املخلف 72.98 ٭
متعب عواد متعب عواد 70.48 ٭
محسن االسود محمد سلطان 74.82 ٭
محسن مجبل محمد علي 78.94 ٭
محمد خلف عبد اهلل احلسيني 62.83 ٭
محمد خليل ابراهيم احملمد العبد 66.12 ٭
محمد شافي سالم ناصر العجمي 62.42 ٭
محمد صالح خلف تركي 72.34 ٭
محمد صالح غازي عطا اهلل الشمري 70.37 ٭
محمد عبدالهادي منور حجنف املطيري 72.3 ٭
محمد محسن عتيق مزيد الشمري 77.4 ٭
محمد مطلق محمد هذال 70.17 ٭
مساعد مرزوق ربيع عايض امليموني 70.37 ٭
مشاري خلف مطني الشمري 78.03 ٭
مشاري فالح سحاب سعد 72.95 ٭
مشعل عبداهلل سالم املخلف 77.46 ٭
مشعل عطا اهلل فياض محمد العنزي 81.25 ٭
مشعل غدير خميس غدير 77.33 ٭
مشعل فهد رجا عزبه 73.32 ٭
ناصر جبران حمود ناصر العجمي 76.5 ٭
ناصر عبداهلل قاطع غامن 77.4 ٭
نافع رشيد عايد عجاج العنقودي 78.1 ٭
نايف حجاب هادي سمير 74.84 ٭
نايف شداد فهد سعود املطيري 76.32 ٭
نبيل غافل خلف نايف 73.2 ٭
نواف منقل جفل مران 71.05 ٭
وليد جابر سند عبدالعزيز الشمري 73.33 ٭

مركز فاطمة بنت عتبة بنات 
أسماء شعيل فرج عبد اهلل 77.18 ٭
أمل عبد اهلل جاسم حبيب 70.3 ٭
أمل عبد كرمي كساب 66.78 ٭
أمل عواد قدمي عبد اهلل العنزي 70.24 ٭
أمنة خلف فرحان هاجس 63.32 ٭
أمينة منصور ظاهر زهير العنزي 69.29 ٭
أنوار دعسان حسني الصقري 66.68 ٭
إبتسام هالل عبد اهلل حسني 62.29 ٭
بدور محمد حسني العنزي 74.47 ٭
بشاير زيد عواد محمد 65.15 ٭
بشاير عبد اللطيف نغماش محفوظ 63.28 ٭
بشاير فاضل فالح براك 70.11 ٭
ثريا صالح محمد محيور العنزي 84.66 ٭
جميلة ضيف صالح مدبغ العنزي 77.17 ٭
حمدة نشمي عيد الظفيري 78.75 ٭
خديجة بادي صيوان فالح 86.07 ٭
خولة الفي بدوي هزاع 76 ٭
دالل محمد خالد محمد الشديد 67.8 ٭
دليل خالد علي صقر فراغ العازمي 76.59 ٭
رمي عدنان عناد الغضبان 74.67 ٭
سارة سعود مرزوق عبد اهلل 70.2 ٭
سعاد دهام عياد العنزي 69.81 ٭
سناء كركان مزعل عوض 78.94 ٭
عادلة فيصل منشد سلطان 86.79 ٭
عبير أحمد جزاع نويصر 84.33 ٭
فاطمة جابر ناصر طاهر الفضلي 70.54 ٭
فاطمة فهد بدر فياض العنزي 69.4 ٭
فاطمة محمد عبيد املطيري 67.89 ٭
فوزة فهد سالم معيوف 70.51 ٭
لطيفة فالح خشمان ثويني 73.75 ٭
مرمي حسني علي اجلذاع 78.65 ٭
مشاعل خليل ابراهيم الشامي 70.15 ٭
مشاعل طارش مغير ليلي 85.39 ٭
معالي عشوي شريع محمد 76.45 ٭
منال سالم فالح سليمان 67.41 ٭
منال موسى نزيل بشير 81.22 ٭
مني عادل غافل خلف محسن 75.49 ٭
مني علي محمود علي النخي 64.04 ٭
مني مالك سلطان مرضي الصقر 83.09 ٭
منيرة سالم عايض العجمي 64.73 ٭
منيفة حامد صعصيع الشمري 64.96 ٭
موضي سويلم معارك عواد العنزي 83.93 ٭
نفالء جمعان دبالن العازمي 77.83 ٭
نورة سويلم معارك عواد العنزي 75.9 ٭
هنادي حضيري عيادة سالم 70 ٭
هنوف محمد حسن عناد 71.96 ٭
هيامت حضيري عيادة سالم 70.97 ٭
هيفاء محمد نداء حنيف 75.06 ٭

اإلدارة العامة للتعليم الخاص 
أبو حليفة النموذجية الثانوية للبنات - المشتركة 

أمل عبداهلل هادي عبداهلل العجمي 87.77 ٭
ابتسام راشد فالح مصلح البالود 63.18 ٭
اجلازي وسمي مبارك على العازمي 72.35 ٭
امل شبيب ناهض فراج العجمي 60.07 ٭
انتصار عبداهلل عجب عبداهلل املطيري 62.28 ٭
اميان جاسي غزاي جاسي ملوح العازمى 68.73 ٭
اميان محمد ابراهيم حمد الناصر 68.26 ٭
جميلة فهيد مسلم فهيد العجمي 62.92 ٭
خلود خالد صالح محمد العبيدي 70.38 ٭
دالل يوسف محمد على اخلنيني 64.19 ٭
رمي رباح مزيد هالل العتيبي 74.07 ٭
رمي مطلق منير مطلق السبيعي 62.32 ٭
سارة راشد محمد خليفة الضبيب العازمى 71.47 ٭
ساره محمد حسني اربيع 65.88 ٭
سلمى بليه حمد مسفر العجمي 86.02 ٭
شهد على حسني على الزيد 80.65 ٭
عائشة مفلح حميد محمد العازمى 67.14 ٭
عبير حمد جدوع حمود العدواني 63.8 ٭
عذارى فهيد عجب العولقي الدوسرى 74.46 ٭
عهود سرحان مقعد العتيبي 64.34 ٭
غدير علي فهد علي العازمي 62.67 ٭
فاطمه عبداهلل خليل ابراهيم عبداهلل اليعقوب 87.99 ٭
فاطمه هالل مزيد هالل العتيبى 66.24 ٭
لطيفه عايض فالح حمد العجمي 68.73 ٭
ملياء مشعل مطلق مونس العتيبي 63.65 ٭
مرمي مسلم غنيم ناصر ابوعنيج 68.63 ٭
مناير مرزوق جلوى عوض جلوى 62.98 ٭
نفله وسمى مبارك علي العازمي 71.15 ٭
نوال زارف عياد ثامر الرشيدي 70.12 ٭
نوره طالل عبد اهلل سحلي العازمي 66.49 ٭
نوف احلميدي معزي عيادة العازمي 68.82 ٭
هدى هادي محمد هادي العجمي 72.19 ٭
هند ناصر عواض جابر العتيبى 67.48 ٭
وضحه خالد ناصر تركي العتيبي 70.16 ٭
وضحه ماجد ناصر حسن العجمي 73.98 ٭
ياسمني ناصر محمد فالح اجلويسري 68.05 ٭

أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
انور عيد نهار ذياب 74.52 ٭
بدر سعد مبارك فهد املطوطح 65.67 ٭
تركي جاسم حمود احللو 70.62 ٭
سعد عايض دليم مزعل الرشيدي 65.22 ٭
عبد اهلل سعد عبد اهلل راجي السعيدي 66.51 ٭
عيسي دهيم مشعان عيد 68.37 ٭
فهد احمد جابر مرشد 75.57 ٭
مشعل حسني محمد الفي 80.04 ٭
نشمي سالم مبارك فهاد الشمري 60.45 ٭

االخالص االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
آالء حسني ابراهيم عبدالرحمن 90.98 ٭
آالء مصطفى حسني قطان 82.72 ٭
أحالم حسني رضا نعيم 81.91 ٭
أسيل نضال فيصل زكي ندى 71.49 ٭
أفراح محمد علي عمر الفار 82.69 ٭
أمل نبيل محمود عثمان 82.65 ٭
إميان ابراهيم يونس عواد 87.97 ٭
إميان محمد عالم شاكر عالم 87.47 ٭
باكينام شريف محمد احمد 94.41 ٭
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منى مرزوق عيد مبارك العازمى 83.66 ٭
منيره عبدالهادى عبدالرحمن العبدالهادى 77.21 ٭
منيره مبارك عبداهلل محمد الهاجرى 93.18 ٭
مها مسير صالح فرج املطيري 71.96 ٭
ناديه محمد سعود عبداهلل العازمى 94.25 ٭
نهى على شافى محمد العجمى 87.83 ٭
نوال سعود عبداهلل سعود احملجان 80.04 ٭
نور صاحب على الصالح 82.87 ٭
نوره فيصل سليمان محمد اخلليفى 68.7 ٭
نوف ابراهيم عبداهلل محمد املجلى 81.65 ٭
نوف فالح ملوح ونيان العازمي 79.15 ٭
نوير عبيد عايض ابراهيم العتيبي 64.74 ٭
هبه سيف الدوله حسن احلطاب 64.35 ٭
هدى مطر عماش شبيب محسن اجلبري العتيبى 86.87 ٭
هال شافى خالد طالب العجمى 77.1 ٭
هويه خلف عجيرم حميدان العازمي 78.32 ٭
هيا ملحم عبد اهلل ملحم جرى العجمى 73.57 ٭
هياء متيم عيران الدوسري 68.82 ٭
وضحه فيصل سالم ذياب اخلشتى 81.27 ٭

خالد سعود الزيد الثانوية للبنين 
ابراهيم طالل عبدالرحمن حسن الربيعه 66.53 ٭
ابراهيم عبداهلل محمد طاهر الفيلكاوى 80.97 ٭
ابراهيم محمد ابراهيم حسني علي 62.73 ٭
احمد بدر عبدالرزاق عبداهلل املاص 84.39 ٭
احمد ثابت عبدالرحمن عيسى البالول 73.63 ٭
احمد جمال صالح عبداهلل التنيب 82.83 ٭
احمد جمال محمد عبدالعزيز املهنا 87.94 ٭
احمد حمد فالح فيصل الفضلى 75.19 ٭
احمد صالح يوسف ناصر اللهو 76.78 ٭
احمد عبدالرحيم سالم فرحان الرويعى 68.08 ٭
احمد عبداحملسن محمد عباس الصفار 75.62 ٭
احمد فالح مفلح رويشد البريكي العازمي 77.89 ٭
احمد محمد على سالم املرجتى 73.69 ٭
انس فيصل احمد عثمان احليدر 70.45 ٭
انور عبداجلليل علي عبداهلل القالف 78.29 ٭
بدر سليمان سعود عبد العزيز البصيرى 69.99 ٭
بدر عبداهلل جاسم حسن بورحمه 60.8 ٭
بدر عبداملنعم حسني جاسم الراشد 65.31 ٭
بدر مرزوق ضيف اهلل عامر العتيبى 73.48 ٭
بدر ناصر بادى جاسم الشمرى 66.3 ٭
بدر ناصر عبداهلل ابراهيم اخلضر 66.35 ٭
بندر ظاهر صالح فالح الرشيدى 77.3 ٭
تركى فيصل محمد فهاد ابو حماده 79.02 ٭
متيم راشد عبدالهادى راشد الدوسرى 65.17 ٭
جاسم عادل صالح ليلي مسيعيد 67.74 ٭
جاسم عبداللطيف جاسم جنم عبداهلل النجم 82.12 ٭
جاسم محمد جاسم ابراهيم الصيرفى 68.1 ٭
جعفر عبدالكرمي قاسم محمود علي اسطى احمد 72.69 ٭
حامد فالح مجبل سعيد العازمى 65.21 ٭
حبيب حسني على حجى احملميد 61.28 ٭
حسن حسني على حسني بوحمد 65.46 ٭
حسن خالد احمد كاظم جراغ 62.54 ٭
حسن عبد اهلل درويش صالح درويش 60.28 ٭
حسن يوسف ابراهيم على عنبر 75.39 ٭
حسني ماجد بشير مناحى العدوانى 75.68 ٭
حمد سليم رفيق كامل شحيبر 68.52 ٭
حمد على عبدالعزيز احمد القطان 67.85 ٭
حمد محمد حفيظ على العجمى 71.93 ٭
خالد عبدالسالم ابراهيم خاطر املاجد 65.77 ٭
خالد كمال عبداهلل محمد القطان 71.92 ٭
خالد محمد عبدالعزيز محمد السعران 74.21 ٭
داوود يحيى عبد اهلل محمد القطان 63.78 ٭
راشد ثالب محمد فالح الهاجرى 77.7 ٭
راكان انور عيسى عبداهلل الرويح 76.16 ٭
سالم جمعه سالم جمعه اخلشتي 65.96 ٭
سالم عبدالعزيز صالح راشد السليمان 59.37 ٭
سالم فالح عبداهلل غريب وطني العازمى 65.02 ٭
سعد حسني كاظم عطااهلل مبارك 67.83 ٭
سعد مناحي سعد قويفل العجمي 69.28 ٭
سلمان بشير بلور فيروز البلوشي 71.14 ٭
سلمان جاسم احمد جاسم صرخوه 64.09 ٭

س���ليمان محمد عبداحلميد خالد حم���دان محمد احلمدان   ٭
74.9

ضارى عبدالرحمن جاسم محمد مال احمد 63.55 ٭
طالب حسني طالب غلوم طالب 73.95 ٭
طالل احمد عبداحملسن سليمان السبع 72.94 ٭
طالل فالح وبران شبيب املعتقه 68.31 ٭
عادل حسن ابراهيم عبدالرحمن حسن 75.21 ٭
عامر ناصر فيصل دهش العطير 71.05 ٭
عبدالرحمن جعفر عبداهلل عبدالرحمن احمد 74.42 ٭
عبدالرحمن حسني محمد علي زينل 72.83 ٭
عبدالرحمن حميد طعمه صالح اخلالدى 64.95 ٭
عبدالرحمن رشيد فالح رشيد العازمى 78.44 ٭
عبدالرحمن سعد شريده زيد الشريده 69.32 ٭

عبدالرحم���ن صال���ح عبداحملس���ن خلف احمد الش���طى   ٭
70.59

عبدالرحمن عجالن عبداهلل سعود الدوسرى 76.03 ٭
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن دخيل احلسينان 89.92 ٭
عبدالرحمن محمد صالح سالم التواجر 74.14 ٭
عبدالرحمن محمد عبداهلل محمد شعيب 71.11 ٭
عبدالرحمن نظير ابراهيم اسماعيل مال اهلل 69.25 ٭
عبدالرحمن وليد فاضل عبدالرحيم املطرود 79.48 ٭
عبدالعزيز ابراهيم محمد حسني العريان 67.13 ٭
عبدالعزيز خالد حاجى محمد محمد 79.39 ٭
عبدالعزيز سعود جمعان عبداهلل العازمى 68.46 ٭
عبدالعزيز سهيل عبدالرحمن سهيل السهيل 67.74 ٭
عبدالعزيز عبد الرزاق قمبر على ال جعفر 70.29 ٭
عبدالعزيز عبدالرحمن عبد العزيز محمد العسكر 67.11 ٭
عبدالعزيز فهد شباب مصلح الديحانى 62.95 ٭
عبدالعزيز محمد احمد محمد املسفر 76.01 ٭
عبدالعزيز محمد راشد محمد املرى 78.75 ٭
عبدالعزيز محمد علي عبدالرحيم الكندرى 71.82 ٭
عبدالعزيز هادى حمد املطيرى 70.36 ٭
عبدالعزيز وليد على ابراهيم بارون 68.21 ٭
عبداللطيف سالم سعود عبدالعزيز ابراهيم 57.96 ٭
عبداهلل بدر محمود منيب الشلبى 78.36 ٭
عبداهلل براك ناصر فهيد العازمى 66.43 ٭
عبداهلل بشير رجا مديبغ الرشيدى 70.65 ٭
عبداهلل جالل جعفر مهدى أحمد الصفار 62.34 ٭
عبداهلل خالد احمد محمد املراد 74.45 ٭
عبداهلل درج مشوح على اجلويسري 63.12 ٭
عبداهلل سلمان سعود سالم العازمى 80.54 ٭
عبداهلل فالح حمد محمد الردهان 83.47 ٭
عبداهلل فهد سعود مطلق مجبل العازمى 68.82 ٭
عبداهلل محمد ابراهيم ناصر العبودى 73.88 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل حسني ابراهيم االنصارى 70.38 ٭
عبداهلل مرزوق ياقوت فرحان فرحان 67.64 ٭
عبداهلل مطلق سعد قريان العازمى 72.11 ٭
عبداهلل مطلق مناحى علي الفزير 72.48 ٭
عبداهلل وليد عبداهلل راشد الزير 62.78 ٭
عبدالوهاب خالد حسني عبداهلل املانع 69.66 ٭
عثمان خالد عيسى احمد الفيلكاوى 76.84 ٭
عثمان خلف سعود سالم العمران 75.07 ٭
عدنان احمد مختار علي ميرزا 65.7 ٭
عدنان يوسف على محمد عبدالرحمن 66.92 ٭
عقيل خليل ابراهيم خليل اسود 67.4 ٭
على احمد سيد عبداهلل الظاهر الشبر 65.77 ٭
على بدر رجب حسني رضا 66.48 ٭
على زكى مبارك على املبارك 65.8 ٭
على عبداحملسن عبداهلل محمد العتيبى 71.02 ٭
على عزام برغش راشد العازمى 69.98 ٭
على مبارك خالد حبيب احلبيب العازمى 69.36 ٭
على محمد على معتوق املعتوق 63.98 ٭
على هاشم محمد على 69.63 ٭
على يعقوب يوسف محمد العسيرى 87.97 ٭
عمر احمد محمد احمد علي 76.05 ٭
عمر خالد سمير مخيلف احلربى 64.2 ٭
عيسى صاحب عيسى عباس ابواحلسن 66.02 ٭
عيسى ياسني محمد على العنزى 78.63 ٭
غامن احمد غامن احمد الشما ر 69.22 ٭
فالح حمدان حسن محمد عبداهلل العجمى 70.69 ٭
فهد الفى مفلح السبيت العازمى 71.83 ٭
فهد مبارك محمد شويرد العميري 70.74 ٭
فهد محمد عبداهلل مطلق ساجر العتيبى 72.97 ٭
فهد مطلق فهد البانى الزعبى 78.61 ٭
فيصل فاضل قاسم على اسيرى 72.44 ٭
ماجد بشير رجا مديبغ الرشيدى 68.76 ٭
ماجد كامل رجا نايف الرشيدى 72.78 ٭
محمد ابراهيم احمد محمود الفيلكاوى 86.42 ٭

عائشه عيسى محمد عبدالرحمن األنصاري 66.18 ٭
عبير جمعان مبارك محمد الظفيري 79.64 ٭
عبير مبارك مطرود سعود العازمي 80.08 ٭
عذاري عبد احملسن عيسى ابراهيم 73.33 ٭
غدير احمد عبدالرضا حسني سليم 74.15 ٭
فاطمة حسني عبدالرسول ابراهيم حسني علي 89.27 ٭
فاطمه ابراهيم مشاري ابراهيم احلمدان 86.37 ٭
فاطمه حجي احمد حجي محمد 70.84 ٭
فاطمه عماد أحمد عبادى سلمان 80.35 ٭
فاطمه فاضل حسني على الصفار 72 ٭
فجر بدر رجعان حمود الرشيدي 75.78 ٭
فجر حامد ناظم ثامر 84.07 ٭
فرح خالد على حاجيه باقر 64.92 ٭
فرح جنم عبداهلل قمبر علي البلوشي 65.41 ٭
فوزية شعوان غازي محمد العتيبي 83.23 ٭
فوزيه ناصر ثامر سعد السهلى 65.69 ٭
لطيفة فهد وبران شبيب املعتقة 78.26 ٭
لطيفه سوادى خلف محيسن الشمرى 92.67 ٭
مرمي عدنان مصطفى احمد املرزوق 88.37 ٭
مرمي فيصل جاسم عبداهلل عزران 84.72 ٭
مرمي محمد عواض بادي املطيري 89.83 ٭
مشاعل مطلق رجا مطلق العازمي 72.49 ٭
منار سعيد عيسى فالح املطيري 73.95 ٭
منار عبداهلل جنم عبداهلل الراشد 71.28 ٭
منال عبداهلل عبدالكرمي محسن املطيري 66.73 ٭
منى غريب مطلق سعد العازمي 74.98 ٭
منى مناحى فهد منا غياض العازمي 82.4 ٭
منيره سعد صغير فالح صغير الدوسري 63.98 ٭
مها منصور رغيان منصور العازمي 84.34 ٭
جند سلطان فارس سلطان السبيعي 63.78 ٭
جنالء محمد علي حمد مفرح 66.07 ٭
ندى خالد ابراهيم حسن األحمد 86.63 ٭
نوال سالم سعد عيد العازمي 82.57 ٭
نورا هادى فهاد هادى العجمى 76.89 ٭
نورة رياض عبدالعزيز أحمد العبود 79.74 ٭
نورة سالم سعد عيد حجاج العازمي 72.67 ٭
نورة فهد محمد فهد الدوسري 84.03 ٭
نوره جاسم احمد جاسم البالول 95.43 ٭
نوره سعد صغير فالح الدوسري 77.65 ٭
نوره فايز عبداهلل غازي العتيبي 77.26 ٭
نوره وبران شبيب فهد املعتقة 66.82 ٭
نوف سعد جمعه بدر العنزي 64.1 ٭
نوف محمد عزم عويضه الهاجري 81.07 ٭
هبه عبداهلل خضير يوسف العلي 68.43 ٭
هبه غالب عوده منهل محمد العنزي 69.29 ٭
هيا سعود رجا عوض العازمي 71.49 ٭
هيا عايد مبارك عايد العازمي 75.83 ٭

برقان الثانوية للبنات 
اريج راجح محمد ضيف اهلل الضليعي 82.37 ٭
اسراء الفي غازي ذياب احلربي 74.53 ٭
اسراء محمد ابراهيم احمد موسى 76.47 ٭
اشواق حمد سالم علي العجمي 74.04 ٭
االء أحمد حجي احلمادي 72.05 ٭
االء عبدالعزيز دريس مبروك فرحان 78.22 ٭
الزهراء جواد جعفر طاهر املسرى 71.12 ٭
امل ناصر مريخان عزران العازمي 84.3 ٭
امالك ظاهر سعد شداد العازمى 74.2 ٭
امنه سعد خنيفر القعيط الرشيدى 87.19 ٭
امينه جاسم احمد محمد بوخليف 81.56 ٭
انفال احمد سليمان يوسف البالول 71.07 ٭
انفال حسن محمود احمد دشتى 80.91 ٭
انوار حسني عبداملجيد حسني شعبان 69.98 ٭
انوار فهاد فهيد هادى العازمى 73.77 ٭
ايالف جنم جاسم جنم نصيب 76.63 ٭
اميان بدر فليح على الصواغ 73.33 ٭

اميان حمدان عبداملجيد احمد عبداهلل س���لمان البوحسن   ٭
64.7

اميان سعود عبدالهادى فالح اجلويسري 86.78 ٭
اميان على رجب عبداهلل 61.08 ٭
اميان هادي عوض مسفر العازمي 69.68 ٭
بشاير إبراهيم غلوم احمد محمد 58.59 ٭
بشاير عبداهلل مطلق ربيعان فراج السبيعى 70.59 ٭
بشاير منصور شايع ناصر العدوانى 74.83 ٭
حترير سعد ناصر سعد العازمى 77.89 ٭
تهاني فيصل حبيب ضاحى الفضلى 79.78 ٭
جواهر محمد جابر عبدالرحمن املرى 68.19 ٭
حصه محمد ناصر خالص عبداهلل 75.44 ٭
حنان مبارك سعود عبيد فهد 73.4 ٭
حنان مساعد محمد سعد الربيعان 60.96 ٭
حياة فهد مزيد زايد العتيج 85.31 ٭
خزنه عبداهلل حمد مهنا حمد 70.68 ٭
خلود ناصر جمعان راشد العازمي 65.65 ٭
دانه حمد فالح محمد القريني 87.36 ٭
دانه وليد راشد مبارك املاص 88.53 ٭
دعاء جاسم محمد عاشور عبداهلل القالف 77.38 ٭
دالل جاسم محمد عبدالرحمن محمد 93.47 ٭
دليل محمد مبارك عيد الدوسرى 79.98 ٭
دميا عيد عويضه عبداهلل العجمى 76.92 ٭
ربيعة خلف عجيرم حميدان العازمى 84.12 ٭
رفعه محمد عبداهلل محمد العجمى 79.01 ٭
رقيه صالح مرزوق فيروز 64.45 ٭
رمي جاسم محمد جاسم املهدى 82.04 ٭
رمي جمعان عجيرم حميدان العازمى 82.93 ٭
رمي راشد محمد راشد السبيت العازمى 69.74 ٭
رمي محمد رماح مطلق القحطانى 66.06 ٭
رمي محيميد محمد فايز العتيبى 90.18 ٭
زمزم سعود عبدالعزيز طاهر املطوع 83.79 ٭
زهراء مكى عبداالمير مكى طه 70.95 ٭
ساره راشد مبارك راشد بن بحر 60.47 ٭
ساره فهد ضيف اهلل عبداهلل الرشيدى 86.13 ٭
ساره محمد فهد فهاد ناصر 68.18 ٭
سماهر ذعار عبدالرحمن عبدالعزيز العتيبي 89.39 ٭
شريفه عبدالرحمن حسني حاجيه على 76.02 ٭
شريفه مطر صياح منصور العازمى 68.2 ٭
شمه سعيد عبدالعزيز سعيد العتيبى 65.15 ٭
شموخ نافع حبيب تركى اخلالدى 88.27 ٭
شهد فيصل غازى عيسى العطار 79.07 ٭
شيخه عادل عيسى احمد النشمى 82.5 ٭
شيخه ناصر مسعود ناصر العجمى 65.37 ٭
شيماء علي سند سليمان الشطي 59.35 ٭
شيماء فوزى ابراهيم محمود الشويربات 78.71 ٭
عائشه خالد ابراهيم عبداهلل السعد 78.73 ٭
عائشه فالح ذياب هادي ذويبان العازمي 75.84 ٭
عائشه محمد صالح محمد الفهد 86.31 ٭
عائشه محمد صنت مقلى املطيرى 71.89 ٭
عائشه محمد فالح عبداهلل اجلدعى 66.84 ٭
عبير فهد عبدالعزيز محمد السعران 74.22 ٭
عبير قاسم محمد فايز 63.29 ٭
عذارى سعود محمد سعود العميري 70.07 ٭
عذارى منصور بخيت عبداهلل العجمى 65.21 ٭
عذاري علي سعد حمود العازمي 66.77 ٭
عنود نهار عبداهلل سالم السبيعي 89.74 ٭
عيده ظاهر صالح فالح الرشيدى 86.84 ٭
غدير سعود حمود مفرح سعيد العازمي 86.81 ٭
غدير عبدالهادى منصور يوسف العطار 64.52 ٭
غدير علي مطلق ثويني محمد العازمى 72.21 ٭
غدير محمد جاسم حسن الشيبة 89.82 ٭
غدير ناجي على حسني بوجره 79.5 ٭
فاطمه رياض سعود عبدالعزيز اسماعيل 83.74 ٭
فاطمه فالح محمد مبارك العازمى 72.76 ٭
فاطمه فيصل احمد عبدالوهاب بعركي 73.34 ٭
فاطمه ماجد بشير مناحى العدواني 62.83 ٭
فاطمه محمود حاجي محمد القطري 74.92 ٭
فاطمه مطلق بخيتان خلف احلبيني 76.12 ٭
فرح على محمد على العسيرى 69.48 ٭
لطيفه عبداللطيف راشد الشعالن 64.27 ٭
لطيفه معجب عبداهلل عبدالرحمن العجمي 94.93 ٭
لطيفه يوسف صالح ابراهيم الصقعبى 88.52 ٭
لولوه حامد عثمان ابراهيم بوعركى 68.82 ٭
مراحب سعود سيف فهيد العازمي 81.68 ٭
مرمي حبيب سعيد محمد احلسن 75.3 ٭
مرمي خالد حسني على الدوسرى 81.37 ٭
مرمي صنيتان مناور نوار العتيبى 87.06 ٭
مستوره عبداهلل محمد سعد احلبيب 77.85 ٭
مشاعل علي عوض منهل العنزي 70.44 ٭
مشاعل غنام مشعل اسود العنزى 66.23 ٭
منار عدنان عبدالرحمن فهد جحيل 72.08 ٭
منار فهد صالح جابر العتيبى 90.33 ٭
منار محسن عبداهلل مرزوق العجمى 74.52 ٭
منال محمد حجي فالح العازمي 68.7 ٭
منال هزاع محمد هزاع السبيعى 83.89 ٭

حمد صالح على عبد اهلل القيالنى 68.73 ٭
حمود احمد عبدالعزيز عبداهلل املطوع 86.87 ٭
خالد معدي سعود عبداهلل العجمي 76.48 ٭
خالد ناصر سرحان عبداهلل 65.17 ٭
راشد خالد علي سعد الفرحان 75.35 ٭
سعد راضى سليم صالح العنزى 68 ٭
سعود منصور فهد سعود الدوسري 67.9 ٭
سلطان راضي سليم صالح العنزي 65.18 ٭
صالح خليل ابراهيم صالح املطوع 81.79 ٭
عبد الرحمن غازى محمد عبيد العتيبى 72.29 ٭
عبد اهلل على حسني مال اهلل بن مكى 70.65 ٭
عبد اهلل عيسى على معتوق املعتوق 73.61 ٭
عبداهلل خالد علي عبدالرزاق القطان 74.83 ٭
عبداهلل عادل علي القطان 70.73 ٭
عبداهلل محمد حمد مهنا العجمي 69.32 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل على الكندرى 72.13 ٭
على اكرم سلمان شاهر كريدى 75.07 ٭
على حسني مسعود قماد املرى 81.06 ٭
علي خالد حمزه حسن صديق 67.4 ٭
علي عبدالناصر عبداالمير مطر مرزوق 84.75 ٭
عمر عبدالكرمي بندر عبداهلل يوسف 78.81 ٭
عيسى محمد علي حسن بارون 71.76 ٭
فالح عبيد فهيد فهد العجمي 68.2 ٭
فهد فالح محمد علي العجمي 75.6 ٭
فيصل جاسر عقله صحن العالطى 69.79 ٭
مبارك عبدالرضا احمد حسني كمال 91.56 ٭
محمد ابراهيم عبد الرحمن محمد رضا 65.2 ٭
محمد على جاراهلل ابراهيم احلبيب 67.11 ٭
محمد مضحى صقر محمد الهاجري 65.75 ٭
مرزوق وليد مرزوق مضحى الغريب 79.02 ٭
مشارى حمد نايف محمد الضفيرى 85.49 ٭
مشاري علي موسى مضحي الرشيدي 71.8 ٭
مشعل خالد علي سعد املياس 68.16 ٭
معجب عبداهلل سعد مناحي سويالن 68.61 ٭
ناصر سلطان عزيز ساطي العتيبي 61.23 ٭
نواف خالد عبداهلل احلمد اخلميس 68.4 ٭

الشرقية الثانوية للبنات 
أبرار خالد صالح على احلسن 80.13 ٭
ألطاف ناصر بدر عبد اهلل العدواني 78.13 ٭
أماني محمد مسعود قماد املري 78.8 ٭
أماني محمد هاشم عبداهلل الزامل 66.36 ٭
أمجاد نايف سلطان جفني العتيبي 74.27 ٭
أمل فالح عايض علوش اخلميش العازمى 79.88 ٭
أنفال فهد جابر عجيمي العتيبي 76.69 ٭
أنوار عبداهلل منير مبارك منير 84.09 ٭
أنوار يعقوب محمد سعد العربيد 77.29 ٭
إميان حسني عبدامللك حيدر بهمن 66.99 ٭
إميان فالح حسن أحمد 68.69 ٭
إميان منير فهد منير العتيبى 71.08 ٭
اجلازي فيصل حسني رجب حسن 81.15 ٭
الدانه سعود بداح فهيد العجمي 83.16 ٭
انفال حسني علي مبارك العلي 76.42 ٭
انوار بدر حمد محمد االذينه 72.87 ٭
انوار صالح عيسى عبداللطيف الرجيب 74.39 ٭
بدور أسامه يوسف احمد الفرحان 77.35 ٭
بشاير فالح برغش راشد العازمي 68.68 ٭
ثريا على أحمد حسني دشتى 69.35 ٭
جمانه ماهر حسن عوض بهبهاني 79.92 ٭
جميله عبيد عبدالهادى محمد الهاجرى 85.1 ٭
حنان مجبل سعد بطيان العازمي 79.04 ٭
حوراء محمد زيد محمد فالح 69.44 ٭
حوراء مشعل عبداهلل مشعل العبداهلل 68.54 ٭
دانه سعد حمود فجري القريافي 72.06 ٭
دانه مصبح عيد سعيد العازمى 70.22 ٭
دالل شايع محمد شايع العازمي 71.51 ٭
دالل ماهر صالح موسى العطار 72.26 ٭
رشا راضي سليم صالح العنزي 71.67 ٭
رقيه فهد غنام حمد الصويلح 86.28 ٭
رقيه وليد صفر علي صفر 68.42 ٭
روان بدر أبراهيم حيدر على 67.28 ٭
روان مشعان حجرف مشعان العتيبي 76.99 ٭
رمي خالد نصار مدغش العازمي 68.62 ٭
زينب جواد عبدالرحيم حاجيه دشتى 88.86 ٭
زينب على محمد على حسني احلطب 72.59 ٭
زينب ناصر جنم عبد اهلل القتناب 70.52 ٭
سارة نبيل يوسف خلف الرامزي 67.67 ٭
ساره أحمد عبداهلل عبدالرحيم أحمد 81.73 ٭
ساره فالح محمد شايع العجمي 78.81 ٭
شروق عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن علي 73.31 ٭
شريفة أمني حمد عبداهلل املكيمي 71.63 ٭
شموخ يعقوب يوسف علي الهولي 70.5 ٭
شهد هويدي راشد سالم صالح الهويدي 69.28 ٭
شيماء عبداهلل محمد جاسم االستاذ 80.38 ٭
عبير فليج راهى حسني الفضلى 68.18 ٭
فاطمة احمد عبيد براك الونده 85.91 ٭
فجر فليج راهى حسني الفضلى 72.81 ٭
فجر فيصل محمد فهاد النويعم 66.75 ٭
فهيدة احمد عبيد براك الوندة 77.92 ٭
لطيفه عادل علي غباش الشطي 67.46 ٭
معالي علي شليويح صغير العازمي 65.25 ٭
منال عطا اهلل فيصل حليفي اخلالدي 69.84 ٭
منيره راشد عبداهلل عيسى الهزمي 90.47 ٭
نور عبداهلل علي محمد محمود الكندري 74.4 ٭
نورة بدر مشاع محمد الديحاني 84.81 ٭
نوف فيصل فالح عايد السبيعي 89.4 ٭
هدى احمد عبداهلل سيف الوسمى 87.02 ٭
هيا رسام سالم عبداهلل الرسام 87.69 ٭
ود جاسم صالح لفته بارون 74.31 ٭
وفاء علي سعود كليب العازمي 89.93 ٭

 ٭ 

العدان الثانوية للبنات 
أسماء فاضل حيدر يعقوب الوزان 75.64 ٭
احالم منيف ماطر جعدان العتيبي 71.44 ٭
ارزاق محمد مزيد الزايد العتيج 80.44 ٭
اسراء محمد علي حسني سالمة القناعي 62.97 ٭
اسماء أحمد محمد علي املصيجر 73.74 ٭
افراح فالح شريدة فالح الديحاني 64.58 ٭
البندري صقر محمد صقر العجمي 68.91 ٭
اجلوهرة ذيبان مدعث ذيبان املدعث 75.29 ٭
العنود ذيبان مدعث ذيبان املدعث 75.46 ٭
الهنوف رجاء حسني مانع العجمي 70.44 ٭
الهنوف محمد هويج ناصر العجمى 75.22 ٭
اماني فهد حمد عويضه العجمي 69.15 ٭
امل فالح مسفر فالح الهاجرى 84.35 ٭
انوار سعيد سالم حسني العجمي 66.96 ٭
انوار عبداللطيف على محمد شريف 81.09 ٭
ايه اسماعيل علي احمد كرم 80.91 ٭
بشائر فيصل يوسف محمد البشير 74.49 ٭
بشاير سالم محمد غلوم دشتي 73.81 ٭
بشاير عايض فهد سعود العازمى 81.14 ٭
حصة سحمي جمعان شايع عامر الهاجري 67.35 ٭
حصه عبد العزبز حمد ابراهبم الراشد 81.16 ٭
حصه عتيق محمد عبداهلل الرشيدي 83.62 ٭
حنان جاسم قدفان محمد القدفان 72.23 ٭
حوراء شاكر عناد غضبان مهنا 64.54 ٭
خديجه طالب بدر نادر كرم 68.69 ٭
دانه عادل عبداحلميد حبيب القالف 83.04 ٭
دالل فهد ناجي راشد العازمي 82.58 ٭
دالل محمد حبيب سعد الثوينى 71.67 ٭
دالل محمد مساعد عيد املجرب 87 ٭
دالل منوخ مشعل مسحل الشعالني 68.63 ٭
رتاج وليد حسن خليفه اخللفان 72.53 ٭
رحاب علي ارحمه حسني صقر حلدان 79.67 ٭
رمي سيف حمود مفرح سعيد العازمى 81.01 ٭
زهراء جواد محمود حسني كمال 79.73 ٭
زينب عماد أحمد عبادى سلمان 73.61 ٭
سارة حمود غنيم علي رومي العازمي 73.26 ٭
سارة صالح محمد مصلح املورجي العتيبي 58.58 ٭
سارة عمار على طاهر املسري 67.14 ٭
سارة عيدو سليم عواد 85.17 ٭
ساره عايض مطلق سعود الشبيب العتيبي 74.02 ٭
ساره عبد العزيز سعود عبداللطيف العروج 75.03 ٭
ساره على عبداحلميد عبدالنبى نقى 74.63 ٭
شهد أنور أحمد محمد املطر 85.35 ٭
شهد سامي ناصر عبود 80.88 ٭
شهد سلمان مرزوق محمد العلوان 79.7 ٭
شهد يوسف راشد داود العبداهلل 88.23 ٭
شوق زاكي مسدح محمد العنزي 61.97 ٭
ضحى محمد حمد مرزوق العازمي 80.74 ٭

عايشه صالح محسن عبداهلل 60.2 ٭
عبير سالم راشد عنيزي الشمري 94.78 ٭
عبير هليل صالح حسني الشمري 75.74 ٭
عذارى جواد حميد عبداهلل العنزى 85.38 ٭
عذاري سعد خليف حزام الظفيري 65.22 ٭
عفراء ناصر سويد حمدان الشمري 72.05 ٭
عهود حمود عوين ادريس 75.08 ٭
عهود خليل خلف رمضان العنزى 74.42 ٭
عهود رمضان ماجد حماد العنزي 76.78 ٭
عهود مثقال نواف ذيبان الشمرى 64.86 ٭
غدير حميدي جزاع نويصر العنزي 73.84 ٭
فاطمة خضر راهي جابر 81.86 ٭
فاطمه دحام زعال عنيد الظفيرى 65.45 ٭
فاطمه عادل مراد محمد الزامل 63.46 ٭
فاطمه عبيد محمد رويعى 71.31 ٭
فاطمه عزيز مهدي علي الظفيري 74.24 ٭
فاطمه فالح حمود سعد الظفيرى 70.41 ٭
فاطمه فالح شالل مديح 69.54 ٭
فاطمه فالح مسير نايف العنزى 77.75 ٭
فاطمه كامل جازع حسان الظفيرى 68.45 ٭
فوزيه احمد نوفل دريب العنزى 78.84 ٭
لولوه بدر عبداهلل عوده العنزى 80.38 ٭
مرمي احمد عبد اهلل راشد 75.25 ٭
مرمي االسود محمد سلطان الظفيرى 73.62 ٭
مرمي جابر خشان منهي 66.24 ٭
مرمي جويد طنيفر سحل العنزى 75.9 ٭
مرمي شمخي عيالن ناصر الشمري 72.31 ٭
مرمي محمد رجاء على 85.25 ٭
مرمي معيض سرحان عواد العنزى 72.45 ٭
مشاعل سليمان سالمه فالح العنزي 82.05 ٭
مشاعل على عباس سلمان الظفيرى 69.11 ٭
معالي حسن غدير صبيح الصايح 69.26 ٭
منال سرحان فرحان مناحى عايد 73.49 ٭
منى عويد حماد جاسم 74.74 ٭
مها قعيد عبيد خلف الشمرى 88.46 ٭
مها ملوح عبيد ظاهر 83.25 ٭
مها هادي خزعل علي 75.22 ٭
موزه عواد مجباس ذياب الشمرى 65.52 ٭
ناديه محمد عقاب وقاع العنزي 78.89 ٭
نشميه عبداهلل على راضى 76.67 ٭
نوال شالل ضاحي غازي 78.99 ٭
نوال مرزوق مضحي حمد العتيبي 72.93 ٭
نوال هزاع ابراهيم الهجيج 65.09 ٭
نوره عبد اهلل جابر مسفوه عواد ذياب اجلشعمي 71.4 ٭
نوره محمد مفرح خلف العنزى 86.98 ٭
نوف مليحان عبيد ظاهر الظفيرى 78.1 ٭
هاجر فالح ماضى عبداهلل 80.67 ٭
هاجر وبدان زاهي عبد العزيز 78.71 ٭
هيا جاسم دوحان غازي 77.27 ٭
وفاء جاسر نايف دبوس الظفيري 81.87 ٭
وفاء حزام طامى ضاحى الشمرى 72.62 ٭

مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
ابراهيم احمد سمحان خلف 63.79 ٭
ابراهيم ضحوي دغفق عرموش 70.8 ٭
احمد راضي دنان محمد 78.5 ٭
احمد سعيد هذال منخي الشمري 69.03 ٭
احمد طالب سالم مرزوق العنزي 67.16 ٭
احمد عبداهلل مرضي الشمري 68.33 ٭
بدر سعود مطر حمد 68.85 ٭
حيدر عباس حمود رشم 69.99 ٭
خالد شافي نواف شاهر 65.63 ٭
خالد عجيل مشني عجيل الشالل 65.03 ٭
خالد مناحي ضبعان فرحان الظفيري 75.72 ٭
رائد عيد حسن عليوي 67.55 ٭
سامي حميد زايد عايد 67.22 ٭
سامي نواف منور سميان 69.34 ٭
سعد صالح حسن سيف راضي الشمري 65.87 ٭
سعود نواف مرضي صالل العنزي 64.22 ٭
سلطان جالل راشد عبداهلل 64.77 ٭
سلطان نداء مناور محسن 64.87 ٭
سلمان مفضي رويضان محمد العنزي 66.48 ٭
سلمان منحر سليمان معيقيط 77.43 ٭
سليمان ثامر رعيد حسن سلمان 65.86 ٭
صالح بركات قطاش السليمة 70.87 ٭
صالح نايف فواز الكعيشيش 65.42 ٭
ضاري هادي هابس متعب 72.27 ٭
طالل جابر عبد جابر 69.62 ٭
عادل عطية جازع حسان جواد 68.29 ٭
عبداحلميد عواد عوض سالم العنزي 75.65 ٭
عبدالرحمن قاسم خلف دهش 71.92 ٭
عبدالرحمن محمد فريح خلف اخليوطي 72.19 ٭
عبدالرحمن مطر عرار علي 82.5 ٭
عبدالعزيز خالد عبداهلل الصالح 66.07 ٭
عبدالعزيز فايز ظاهر عواد 66.58 ٭
عبداهلل جواد صالح جازع 67.92 ٭
عبداهلل حمود عبداهلل حمدان 66.13 ٭
عبداهلل عواد حصني شبيل 63.91 ٭
عبداهلل محمد عايد محمد 72.55 ٭
عبداهلل محمد نعمة شرفاط الظفيري 61.89 ٭
عبداهلل محمد ياسر شايع 68.53 ٭
عبداهلل نايف هليل مهلي 77.3 ٭
عبدالهادي عبدالكرمي فالح هزاع 68.64 ٭
علي صباح ياسني ظاهر 73.12 ٭
علي كامل عبداهلل راشد 64.18 ٭
علي مضحي محمد هويل راشد 64.43 ٭
غامن حسني غامن عرفي اخلالدي 60.05 ٭
فارس ابراهيم صابر مفرح الظفيري 60.66 ٭
فرج سليمان حسني صالح الشمري 68.27 ٭
فرحان حمود سلطان محمد 75.74 ٭
فهد حمد فرحان علي 83.83 ٭
فهد سعود خلف عذاب 75.17 ٭
فهد فالح نعيثل عوده العتيبي 65.74 ٭
فهد فالح غامن عرفي اخلالدي 63.75 ٭
فهد محمد خلف ظاهر الشمري 65 ٭
فهد مران حميد الشمري 77.06 ٭
فهد مرزوق عقيل عوض املطيري 67.33 ٭
فواز جاسم فيصل عبداهلل 69.15 ٭
فواز حجي مطلق محمد فرج 62.63 ٭
فيصل جاسر صاهود علوش 67.18 ٭
فيصل محمد مناور محسن 64.09 ٭
مبارك محسن علي جديع 77.78 ٭
محمد ابراهيم سعد مهدي الهاجري 64.97 ٭
محمد ثجيل عنيد موسى 74.45 ٭
محمد دخيل وادي موسى 64.78 ٭
محمد كامل رخيص محارب 69.82 ٭
محمد منصور محمد منصور العجمي 64.85 ٭
محمد هيف ناصر هيف 66.8 ٭
محمود عرفة عبدالعاطي محمد حمدي 63.61 ٭
مسفر محسن حمود العجمي 68.12 ٭
مشعل كرمي عناد عذاب الشمري 86.01 ٭
مشعل محمد جهمان الهاجري 75.12 ٭
مليحان مطيران رمضان خلف احلربي 60.46 ٭
ناصر سعود سبهان خلف الشمري 71.26 ٭
نواف كامل جازع حسان 63.28 ٭
هادي عقيل هادي ضاحي 80.73 ٭
هاني نعيم شافي مزعل 73.07 ٭
يوسف خلف محمد طليح 78 ٭

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية 
االمام مالك الثانوية للبنين 

أحمد جمعة اسماعيل محمد راسمال 68.22 ٭
أحمد عبداحملسن عبداهلل جنم عبداهلل 83.03 ٭
أحمد عماد يوسف موسى البكر 73.3 ٭
أحمد فاضل هاشم علي اشكنانى 63.54 ٭
ٌأحمد شهاب أحمد محمد املانع 64.48 ٭
إبراهيم خليل ابراهيم صالح املطوع 66.32 ٭
احمد فهد سالم شريده الشريده 72.68 ٭
احمد مجبل مفلح مطلق امللحم العازمى 80.12 ٭
بدر طارق حامد عبدالواحد االيوب 69.07 ٭
بدر عبد اهلل احمد غيث ابراهيم الغيث 75.56 ٭
جابر احمد صالح سلمان 63.54 ٭
جمال وليد على حسني محمد 67.48 ٭
حسن جاسم محمد عبد اهلل الفضلى 80.57 ٭
حسن علي حسن علي العجمي 64.79 ٭
حسن محمد حسن مذكور حسني 64.72 ٭
حسني اسماعيل يوسف حبيب جراغ 63.51 ٭
حسني جاسم محمد عبد اهلل الفضلى 71.99 ٭
حسني سالم عشق عاطف سعيد العجمى 65.8 ٭
حسني مصطفى علي حسن رضا 66.34 ٭
حمد جابر حمد فرج املهنا 70.44 ٭

فالح محمد فالح فرحان مطيران 70.82 ٭
فالح محمد فالح فهد الهمالن 73.35 ٭
فهد احمد خلف جليدان العازمى 68.6 ٭
فهد حايف راضي نزال الفضلي 63.54 ٭
فهد سعد خلف مطلق العتيبي 65.45 ٭
فهد ضاوي فهد ضاوي العازمي 59.46 ٭
فهد عبداهلل راشد محمد العازمى 69.78 ٭
فهد على فهاد العازمى 75.48 ٭
فهد هالل عبداهلل هالل املطيري 65.35 ٭
فهيد محمد فهيد محمد العجمى 61.97 ٭
فواز فهد ارشيد حبيب العازمى 66.97 ٭
فيصل مبارك هزاع سعد العازمي 61.05 ٭
فيصل محمد عبداهلل الروضان 66.42 ٭
محمد جمعان فالح العازمي 69.18 ٭
محمد حمود محمد مطلق العتيبي 66.09 ٭
محمد خالد صالح محمد الوسمي 64.02 ٭
محمد خالد عيد عويض املطيري 65.35 ٭
محمد صالح عبيد عبد اهلل العجمي 74.53 ٭
محمد عدنان محمد يوسف الشاهني 67.49 ٭
محمد مبارك شالش شديد العازمي 72 ٭
محمد مرزوق محمد مرضي أبو عجل 60.22 ٭
ناصر سعود سويد عمير العجمى 70.31 ٭
يوسف خالد راشد سيف الرومي 70.03 ٭
يوسف محمد خليفة سلطان ال بنعلي 63.14 ٭

محمد عثمان الراشد الثانوية للبنين - المشتركة 
احمد جابر كبد عقال الفضلي 78.77 ٭
احمد لطفي عبد العزيز الشباسي 82.31 ٭
احمد محمد احمد ابراهيم 85.28 ٭
احمد محمد خلف عواد نزال 72.27 ٭
احمد مناحي بادي عطشان 77.69 ٭
احمد يحيى زكريا عبد العال 77.21 ٭
ايوب خزعل عطشان خلف الظفيري 82.32 ٭
بدر حامت حسني علي الشريفي 80.32 ٭
جابر حمد مطر جاسم عواد 69.96 ٭
حسني عبد اهلل الفارس 61.32 ٭
حمد خلف حمد صالح 73.63 ٭
حمود فالح حمود فالح العدوانى 78.7 ٭
خالد محسن شمران نايف احلسيني 73.1 ٭
خالد هاني مسير شايع الظفيري 85.97 ٭
خلف حسني اسود اخللف 65.67 ٭
رشيد زوبع عويد احملمد 79.86 ٭
زياد بشير األمني 83.64 ٭
سعود راشد سعود مبارك شريده املجدلي 73.81 ٭
سعود فهيد متعب بجاد املطيري 88.11 ٭
صالح محمد مطر فهد 76.31 ٭
صالح يعقوب مسير شايع الظفيري 77.65 ٭
طالل علي ظاهر حمود جبر 75.35 ٭
طالل محمد مزعل فريح العنزي 81.81 ٭
عادل شريف عداي بدر 76.27 ٭
عبد الرحمن صبر جمعه عواد العتيبي 73.9 ٭
عبد العزيز احمد صالح ابراهيم الشعبان 68.56 ٭
عبد العزيز حسن مديد محان الشمري 69.97 ٭
عبد اهلل عطية راضي دحيبش الشريفي 68.93 ٭
عبد اهلل فهيد عزيز محمد اخلالدي 74.53 ٭
عبد اهلل نبيل محمد محمود 79.43 ٭
عبد اهلل وليد يونس محمد احلامت 62.86 ٭
عبد احملسن مناور محسن دغيم املطيرى 63.24 ٭
عبد الوهاب فالح حامد سعد محمد 78.8 ٭
على مرزوق سندان عوض املطيرى 63.29 ٭
علي حسن ذياب عجيل 78.32 ٭
علي حسني جاسم محمد عبد اهلل 63.44 ٭
علي عطية ايدام عوض الشمري 81.16 ٭
عيسى فارس عيسى سعيد نزال 69.95 ٭
فهد خضر سالم جلود 79.81 ٭
فواز خالد غازى 80.13 ٭
محمد رشيد يوسف عبد املجيد 73.91 ٭
محمد رياض سعيد حمو طه 76.6 ٭
محمد سمير خالد شحادى 67.28 ٭
محمد عائد محمد عامر 69.41 ٭
محمد عماش احلسني 77.54 ٭
مشعل ساير مطر كريدي عزام 80.02 ٭
مناور فرحان دعيج خزعل فرحان 81.38 ٭
منصور بدر شهاب عاجل الظفيري 67.46 ٭
ناصر خلف عبد اهلل محمد العنزي 76.96 ٭
نواف حمود حريش 68.81 ٭
وليد خلف عبد التواب محمد 78.11 ٭
يوسف عبد احملسن طارش موازي 79.17 ٭
يوسف عبد شطب طعمه شطب 82.75 ٭

مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
أفراح علي عوض علي العنزي 74.48 ٭
أفراح عناد دعيس غازى 80.53 ٭
أمل منيف فرج حمدان الشمري 78.74 ٭
أنتصار عبد اهلل سطام محمد 75.2 ٭
إميان عناد دعيس غازى 80.31 ٭
ابتهال حوري نهابه جطلي العنزي 77.81 ٭
ابتهال فالح محمد على الشمرى 77.73 ٭
ابرار محمد مرزوق عبداهلل ادالج 61.77 ٭
ابرار مسفر عامر الفى 74.98 ٭
اثير ابراهيم سعد سالم الفضلي 79.01 ٭
احرار سعد عبد صبيح 66.79 ٭
اسماء سعدون حمدان سعود الشمرى 85.23 ٭
اسماء علي سمير محمد الشمري 76.72 ٭
اسماء ناظم شريف جبر الظفيري 73.29 ٭
اضواء ماطر خزعل شافي الشمري 66.26 ٭
افراح جابر مسفوه عواد ذياب اجلشعمي 87.36 ٭
افراح مزعل حسن ثامر الشمري 72.23 ٭
افنان يوسف تركي مبارك النبهان 85.54 ٭
اجلوهره فنيطل سليمان نهار الظفيرى 77.26 ٭
الطاف مهدي عويد عذاب العنزي 72.91 ٭
امانى مفضى هزاع فالح العنزى 85.93 ٭
اماني محمد نفل طراد الشمري 62.77 ٭
اماني نايف حجي العنزي 65.98 ٭
امل سعيد فرحان علقم 75.34 ٭
امل سمير عبد يعقوب حماد 69.93 ٭
امنه ريكان نواف شاهر اخلالدى 88.79 ٭
انتصار عريبي ملبس سلطان العنزي 65.81 ٭
انوار غالب مهدي فيحان الظفيري 81.94 ٭
انوار محمد عطا اهلل ناصر 66.98 ٭
اميان حميد نزال رشود العنزى 90.67 ٭
اميان حوران نهابه جطلي العنزي 73.65 ٭
اميان صالح عشوان فرحان الشمرى 92.13 ٭
اميان عوض هذال منخى الظفيرى 70.35 ٭
اميان مطلق فهد محمد القحطاني 79.58 ٭
بدور خلف دهش عطيش العنزي 79.58 ٭
بدور محسن هزاع مبارك 65.25 ٭
بشاير حمود مناور علي الشمري 83.33 ٭
بشاير ختالن عبود جاسم اخلالدى 85.44 ٭
بشاير كريدى صياح خضير 81.08 ٭
بلقيس طعمه ناجى عبطان الشمرى 81.73 ٭
بيداء طرقى رحيل جطلى العنزى 65.62 ٭
حترير سعيد هذال منخى 67.98 ٭
حترير فليح سيف الهزميي 79.05 ٭
حترير مونس نافع ربدى السعيدى 68.79 ٭
تهانى ضاحى سالم نعمه 62.41 ٭
ثامره عوض عوض سالمه العنزي 89.46 ٭
حنان خليف عشان خلف العنزي 72.77 ٭
حنان عبدالكرمي عبداجلليل احملاميد 70.29 ٭
حنان عبداهلل حسني غالب 73.68 ٭
حنان فاضل عياش عبد اهلل العنزي 73.2 ٭
خلود عبود شافي مزعل الظفيري 83.19 ٭
دالل خليل جعفر عايد 75.24 ٭
دالل فالح عايد ساير 81.6 ٭
رحاب عيد راكان خليفه العنزي 81.19 ٭
رمي صبر مرزوق على العنزى 80.08 ٭
رمي مجبل خدام فرحان الشمرى 75.07 ٭
رمي محمد عبد اهلل سالم الهاجري 69.6 ٭
ساره مهدى نزال عساف العنزى 70.86 ٭
ساميه سليمان جعفر عايد العنزي 67.92 ٭
سعدى سليم هزاع هدمول العنزي 69.32 ٭
سلوي حمود الفي خيراهلل الشمري 75.77 ٭
سلوي عزت محمد محمد السيد 94.21 ٭
شهد مبارك جباره هواش 73.65 ٭
شوق سعد صابر مفرح 92.62 ٭
شيخه طايل خليف املخيزمي 81.67 ٭
شيخه فليح معيذر عويد الشمرى 81.7 ٭
شيماء سالم فليح الفى العنزى 94.91 ٭
صابرين عيد حسن عليوى 76.06 ٭
ضحى عبداهلل بادى عاصى الشمرى 74.83 ٭
عائده فهد فراج ركاد العنزي 65.78 ٭

فاطمه جابر عجاج خلف العنزي 77.84 ٭
فاطمه جبر هالل جابر العنزى 80.13 ٭
فاطمه عبد العزيز حسن جابر 78.53 ٭
فاطمه عبد اهلل مطر محمد الشمري 81.77 ٭
فاطمه عطيه راشد جبر الظفيرى 75.24 ٭
فاطمه على عناد سرحان 78.4 ٭
فاطمه مطر كنيهر شناب 70.21 ٭
فاطمه مقطوف عجيل ساير احلربي 73.93 ٭
فاطمه نايف مبروك نايف 70.13 ٭
مليس بسام عطار 63.34 ٭
مرح أحمد فهيم أسعد محمد 72.46 ٭
مرمي عبد الكرمي صعب مجباس 89.16 ٭
مشاعل زيدان منصور موازى الشريفي 66.61 ٭
مشاعل عياده سالم الطحيمر 76.88 ٭
معالى صعفق ذياب محمد العنزي 69.51 ٭
مالك فيصل عبد العزيز شريدة جلوي 67.97 ٭
منال صباح زايد عبيد شاهر 73.78 ٭
منيفه عبد اللطيف راضي جابر 76.31 ٭
مها محمد حامد الرشيدي 78.86 ٭
نوال سعد صالح سليمان العنزي 76.51 ٭
نوره عبد الكرمي سمير اخلليفة 63.49 ٭
نوره عطية راشد جبر 74.37 ٭
هاجر حمود فرحان عجاج العنزي 68.58 ٭
هاجر مشعل فهد صفوق 79.3 ٭
وفاء عبد الكرمي عبيد خلف العنزي 73.19 ٭

جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
ابراهيم محسن جابر زويد 65.67 ٭
احمد جاسم زاهي عبد العزيز 77.51 ٭
ثامر خالد مرضي تركى العنزي 64.03 ٭
حسني زوير جابر زويد 64.37 ٭
حسني سعد مضحي عبد اهلل 73.29 ٭
حسني عبد اهلل أدويش نعمه 81.58 ٭
حمود حماده أسود املضحي 67.48 ٭
حمود سلمان راكان غريب 69.28 ٭
سالم على محمد 71.46 ٭
صالح حمد عزيز شطي 67.72 ٭
صالح علي محمد عودة القحطاني 62 ٭
صالح عايد محمد وادي 65.09 ٭
طالل على فاضل هادي التميمي 65.43 ٭
عادل مطر ظاهر خلف 63.43 ٭
عايد وسمي نهير سلمان 60.29 ٭
عبد العزيز بدر صالح عبد اهلل الفالح 80.72 ٭
عبد العزيز مزيد حامد جابر 65.72 ٭
عبد الكرمي حميدان رحيل قاطع 66.31 ٭
عبد اهلل جابر جدوع ثاني 70.12 ٭
عبد اهلل خالد خلف رضا 64.97 ٭
عبد اهلل سفاح محسن حمود 68.34 ٭
عبد اهلل سويد وردي خلف 65.45 ٭
عبد اهلل عبد اجلليل عبد اهلل 65.49 ٭
عبد اهلل فريح محمد سلطان 80.31 ٭
عبد اهلل جنم عبد اهلل درويش محمد 66.86 ٭
عبد الهادي نافذ عامر عبدالعزيز 67.12 ٭
على محسن عقاب مرداس 71.9 ٭
علي هندي بكاي سعيد 73.07 ٭
عمر جابر محمد نايف الظفيري 65.52 ٭
فالح شهاب فالح حمود 71.23 ٭
فهد رشيد غضبان محمد 77.25 ٭
فهد عبد الوهاب جاسم املنفي 64.6 ٭
فيصل كامل مبارك سعود 76.27 ٭
ماجد هذال محمد سعيد 83.45 ٭
مالك حسن جضيع راكان جابر 69.3 ٭
محمد حماده أسود مضحي 78.46 ٭
محمد خلف حمدان خلف 63.57 ٭
محمد خلف محمد عجة 71.72 ٭
محمد عبد اهلل محمد مبارك العلي العنزي 60.76 ٭
محمد عويد حماد ظاهر الشمري 57.9 ٭
مساعد عبد القادر على جاسم اخلالدي 79.05 ٭
مشعل مسمار صديان خلف 73.6 ٭
مطر غامن مطر علي 69.22 ٭
منور راشد معيوف عليان 65.51 ٭
مهنا ناصر خلف عبهول 76.31 ٭
نواف سعد طواله صالح 65.3 ٭

خليفة الجري االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
أحمد بلهوص نفل شويش 65.74 ٭
أحمد جمال احمد الشباط 79.79 ٭
أحمد راشد حامد بدر العنزي 67.26 ٭
أحمد صاحب بليبص علي العنزي 79.65 ٭
أحمد فهد مبارك جري اجلري 62.33 ٭
أحمد هادي راشد عنيزي الشمري 81.26 ٭
أنس عاهد محمد احلاج سليمان 70.29 ٭
بدر شنيف كريدي املطيري 71.66 ٭
حمد عماد منصور عبد العزيز املنصور 66.8 ٭
خالد فرهود رهيف محمد حسن 68.61 ٭
خليفة يوسف احمد علي حسني العبيدلي 67.57 ٭
زيد عبد اهلل مزيد تركي اخلالدي 71.11 ٭
سعود غصن متروك العتيبي 63.71 ٭
سعود كرمي محمد جاسم الفضلي 64.49 ٭
طالل عبد اهلل حمود جفني العنزي 66.78 ٭
عبد العزيز بدر سعود عبد العزيز السبيعي 65.05 ٭
عبد اهلل صاحب بليبص علي العنزي 72.49 ٭
عبد اهلل عدنان محمد شاجي العنزي 66.95 ٭
عبد الهادي صالح منهل ثامر العتيبي 63.79 ٭
علي حسني علي آقاي 72.18 ٭
علي سالم وناس عايز 76.41 ٭
فهد حامد علي محمد الهزاع 67.62 ٭
فهد خالد فهيد ناصر العازمي 60.88 ٭
فيصل علي عواد خليف الفضلي 63.86 ٭
محمد أحمد محمد محمد القطب 71.78 ٭
محمد راشد حامد بدر العنزي 66.21 ٭
محمد كرمي مختار زمام ناصر الفضلي 68.93 ٭
مشعل رباح نعيم سرحان 67.19 ٭
نايف صغير مهلهل فايز دهش 69.76 ٭
يوسف جمعه عبد الرسول مبارك ساملني 68.12 ٭
يوسف صالح راشد سليمان اجلطيلي 64.8 ٭

خليفة الجري النموذجية الثانوية للبنين - 
المشتركة 

احمد زريف عياد الرشيدى 66.08 ٭
بدر عبيد ادرمييح جعيري العتيبي 67.61 ٭
ثامر متعب سعد صقالن الصواغ 61.19 ٭
جابر سويد عبداحملسن سويد العجمى 71.6 ٭
جاسم سعد محمد على املطيري 63.56 ٭
حسني عبداهلل حسني عامر اجلعيدية 66.67 ٭
حسني على مبارك عايد العازمى 67.54 ٭
رائد عبد اهلل تراك سليمان الشمري 63.64 ٭
سالم باسم سالم املسعودي 68.46 ٭
سالم سعد مجبل سعد العنزي 68.18 ٭
سعد جابر ناصر حسني مشهور 73.17 ٭
سعد راضي محمد على القطان 67.84 ٭
سعود سيف صالح حسن الضبيب 77.22 ٭
سعود غامن منير زيد السهلي 63.79 ٭
سلمان احمد عبداهلل العازمي 65.6 ٭
سلمان حسني على فرج البلوشي 66.32 ٭
سليمان على سليمان احمد الرومى 70.62 ٭
صقر مرزوق مرزوق صقر املخاجني 61.66 ٭
ضارى صالح قبالن هجاج احليان 60.75 ٭
ضويحي فالح ضويحي سويري العجمى 67.72 ٭
طالل فيصل رشيد عبداهلل حبيليص 65.71 ٭
طالل نايف عبداهلل العتيبي 63.19 ٭
عايد محمد مفرح العازمي 67.51 ٭
عبد العزيز خلف مطلق حمود العتيبي 65.61 ٭
عبد اهلل خالد اسماعيل محمد اخلالدي 67.81 ٭
عبد اهلل سعود محمد سعد السهلي 66.22 ٭
عبدالرحمن احمد محمد فالح العازمى 65.81 ٭
عبدالرحمن عبداهلل ضيف عبداهلل الرشيدى 66.22 ٭
عبدالرحمن فالح على محمد الدماك 66.61 ٭
عبدالعزيز سعود محمد دلوة العازمى 64.65 ٭
عبدالعزيز ملفي مطلق خلف املطيري 62.47 ٭
عبداهلل حجى مفرح سالم القصبا 73.19 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل راجح البوص 69.6 ٭
عبداهلل محمد مطلب زعل العازمي 69.36 ٭
عبداهلل وليد خالد احمد املضف 66.34 ٭
عبدالوهاب سيف صالح حسن الضبيب 72.68 ٭
على عبداهلل على عبداهلل شرمي 68.57 ٭
عمر عبداهلل جدوع عبداهلل الفضلي 62.35 ٭
عمر فرحان مصبح فرحان العازمى 65.76 ٭
غامن ناصر غامن منير السهلي 68.04 ٭
فارس حسني فارس عبد العزيز الدبوس 70.79 ٭
فالح على فالح على العازمى 67.49 ٭

دانة الفي علي الرشيدي 59.19 ٭
دانة محسن عباس هاشم ناصر 72.23 ٭
دعاء محمد صاحي نعيثل الشريفي 63.83 ٭
رمي حسني حمود ناجي 74.01 ٭
زينب حسن جبار سرحان 73.73 ٭
زينب حسن علي عرفات 66.32 ٭
سارة جاسم محمد صفر حسني 64.91 ٭
سارة صالح عبدالكرمي جياد اخلطيب 66.36 ٭
صابرين حميد خلف جاسم العنزي 71.66 ٭
صابرين مناحي بادي عطشان العنزي 72.62 ٭
عائشة عواد عبداللطيف جاسم 67.38 ٭
عائشة مرزوق بخيت مرسال مبارك 82.49 ٭
عنود علي هبر شعيب سبع 69.45 ٭
عنود فاضل كامل حشر الشمري 62.42 ٭
عنود ماجد مسفر محيا الديحاني 63.38 ٭
عنود مهلي عيد شوميي الشمري 63.08 ٭
عهد سالم عناد مهاوش 78.41 ٭
عهود علي هبر شعيب الظفيري 62.12 ٭
غدير ادويش شموط قاطع العتيبي 65.29 ٭
غفران مسافر ناصر حسني 66.43 ٭
فاطمة جابر مسير سوير العنزي 90.91 ٭
فاطمة عامر جبر عجيل 75.68 ٭
فاطمة كامل ضاحي غامن 60.79 ٭
فاطمة يوسف حميد غنام 66.28 ٭
فاطمه فزع ذياب جاسم الشمري 85.82 ٭
فجر باسل يوسف خميس الربيع 65.19 ٭
فوزية ناصر صفران الرشيدي 64.64 ٭
كوثر حميدان مرزوق فاضل محمد 87.43 ٭
لطيفه حمود عماش العنزي 68.06 ٭
مرمي خالد فالح حمود الرشيدي 69.91 ٭
مرمي ربح خلف عداي العنزي 73.97 ٭
معالي جميل حبيب 75.48 ٭
منا نعمه ضاحي جديع 68.3 ٭
منال جبر حولي منصور 79.41 ٭
منال حسن حولي منصور 72.1 ٭
مها ناصر راشد الفضلي 61.82 ٭
موضي رشيد غضبان محمد الرشيدي 74.69 ٭
نسرين جمعة سلمان جبار 77.63 ٭
نور منتصر محمد خير احلريري 78.2 ٭
نورة سلطان الفي عياده 80.64 ٭
نورة مبارك مزيد الديحاني 66.4 ٭
نوف نايف سعيد صقالن الصواغ 61.38 ٭
هبة محمد صاحي نعيثل الشريفي 73.64 ٭
هند حربي صبر علي 65.29 ٭
هند فرحان محمد العلي 80.47 ٭
وضحة حميد عبداهلل العنزي 63.25 ٭
وفاء مناور محمد عواد 68.48 ٭
ياسمني مبارك ادريس جنم 80.96 ٭

ام القري االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
اريج يوسف سليمان فوزان الفوزان 70.07 ٭
اس���راء اس���ام���ه محمد ابراهيم 84.27 ٭
اسماء عبداهلل مزبان فالح الزهاميل 65.6 ٭
اش��ج��ان عبداهلل داي��خ ط��لب الش��م��رى 74.82 ٭
ال����ه��ام اس��م��اع��يل حمود عبداهلل الع���ن��زى 79.7 ٭
ام��ل احم�د محمد ص��ابر ع��لى 90.29 ٭
امل خالد سعد مطلق احليالن 76.99 ٭
اميره محمد ابراهيم عبد ربه جعفر 91 ٭
امينة علي عباس ملوح العازمي 61.56 ٭
ان��وار عبداهلل محمد عبداهلل يوسف 77.49 ٭
اي���ه ق��ط��ب على محمد م��رس��ى 89.25 ٭
اي��ن��اس محمد فخ��رى عبدالعزيز 96.24 ٭
ب��ش��اي��ر مح��سن عبداهلل ق��سي���م 79.52 ٭
حصة حسني راضي مهنا احلمدان 71.2 ٭
ح��نان خالد عطيه ع��واد الظفي��رى 85.49 ٭
حفصه عبد الباسط احمد عبد الرحيم 68.59 ٭
حن��ان عبداحلميد احمد ابراهيم عي��سى 87.21 ٭
دانه بدر احمد على خميس 64.19 ٭
دالل فالح عبد الرحمن فنيسان 65.63 ٭
دالل نبيل على حمود بويابس 75.81 ٭
رب��ا احمد محمد عادل ابراهيم 82.94 ٭
روان محمد محمود محمد يوس��ف 91.97 ٭
روي��دا جم��ال احم��د بيومى ع��ريشه 96.57 ٭
رمي زبن تركي مزعل العنزي 68.38 ٭
زينب على ن��زال محمد 73.73 ٭
سارة بصيص مبارك العجمي 65.04 ٭
س��ن��دس سمير على مصطفى 86.98 ٭
شهد فالح حسني رويحل الشمري 73.09 ٭
شيماء ناصر فرهود جابر 71.77 ٭
عائشة سعد علي حمد احلبيني العازمي 61.23 ٭
عبير خالد سعد مطلق احليالن 66.76 ٭
عن��ود على منادى نصار احملارب 79.79 ٭
فاطمه عبد الباسط محمد العقلة 65.54 ٭
ف��ج��ر ف��الح حسن عبود 81.94 ٭
لي��ال�ى صالح ج��وده ح��مود 74.43 ٭
مرمي خليفة محسن خضير خليفة 64.41 ٭
مرمي مبارك صالح عبد اهلل فالح 83.07 ٭
م��ش��اع�ل صالح حسني عبود العن��زى 71.17 ٭
م��ي��ار سم��ير ي��وس��ف الزاهى 80.77 ٭
منى وحيد عبد املنعم جاد اخلولي 71.72 ٭
منيرة على عباس ملوح العازمي 65.61 ٭
مي ساير فهد املطيري 63.15 ٭
ناديه مسفر مليح خريص املطيري 67.33 ٭
نوره بطي مطر خلف الشمري 75.43 ٭
نوره حمد حسني فهيد العجمي 76.77 ٭
هاجر حمود نحيطر فراج اجلريد 74.13 ٭
ه���دى ف���الح حسن عبود 63.55 ٭
هناء ثامر مديد زيد خليفة 74.47 ٭
هن��اء مناحى م�نادى الص��الح العن��زى 70.17 ٭
وفاء رفاع عبيد جرمان املطيري 75.58 ٭
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آمال مسعود عبداهلل خالد العنزي 85.18 ٭
أفراح جحيل محمد سلطان 79.09 ٭
أفراح حمود مطرود شاتي الفضلى 79.24 ٭
أفراح عدنان خليف السالم 72.55 ٭
أميرة متعب عويجان عبيد العنزي 69.77 ٭
أنوار راشد عاصي ثامر السعدون 76.46 ٭
أنوار شوين دويك وادي 63.85 ٭
أنوار فرحان خليف سالم العنزي 67.29 ٭
إميان حمد صالح خلف العنزي 82.42 ٭
إميان سالم محمد سالم 72.05 ٭
إميان علي عيفان سلطان 81.84 ٭
ابتسام محمد ساير راضى الظفيري 81.45 ٭
اسماء احمد حمود طريف الشمرى 68.62 ٭
افراح عبداهلل محسن هزاع 78.51 ٭
اماني صويب باجى سعيد العنزي 78.6 ٭
انتصار عبد اهلل حسني العلى اجلعلوط 64.18 ٭
بدرية حميد فالح العنزي 76.68 ٭
بدرية صالح حسن على عبد اهلل 79.88 ٭
بدرية عبد الكرمي حمود إبراهيم العنزي 77.01 ٭
بشاير صالح حسني عبد اهلل العنزي 80.97 ٭
بشاير صالح عبد الرحمن محمد طيب 82.31 ٭
بشره محمود عاصي حسناوي 78.23 ٭
حترير خميس ناصر جبر 76.93 ٭
حترير سامي لزام جدران الظفيري 73.13 ٭
حترير سطم ثامر ذنون الشمري 72.22 ٭
حترير هاشم عقيل صنات 76.71 ٭
حنان عطية راشد جبر 69.58 ٭
حنان منقل جفل مران العنزي 80.68 ٭
خلود صالح مطيران السيباط 61.66 ٭
خلود فرهود سالم هديب 80.08 ٭
دعاء محمد عبد العزيز شريده 73.91 ٭
دالل الفي جندار محمد الشمري 80.85 ٭
رمي خالد عنوز مدهم العنزي 82.75 ٭
رمي داود مطعم بطاح العنزي 80.02 ٭
رمي صالح مخلف الغازي 74.98 ٭
زينب بهلول عوده بادي 76.88 ٭
سارا عبد الباري عاصي حسناوي 84.64 ٭
ساره محمد فايز عدنان العنزي 79.19 ٭
ساره ياسني خلف مزعل راشد 83.21 ٭
سامية محسن كماش سليمان 75.92 ٭
سميه محسن موحان سلمان 87.18 ٭
سناء احللو أفنس مزعل العنزي 87.04 ٭
شعاع فالح ظاهر عويد 72.76 ٭
عائشه جابر عبيد سليمان العنزي 78.99 ٭
عائشه سند هليل هزاع العنزي 70.56 ٭
عبير على أحمد الفداوي 72.5 ٭
عهود منور متعب أسعد غدير العبدلي 83.44 ٭
فاطمه إبراهيم فجر محمد سالم 91.61 ٭

نواف شويص وسمي علي الفضلي 72.22 ٭
نواف عدنان ابجاد الشامى 72.97 ٭

النجاة االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
اسيل عبد الرزاق قطان 87.16 ٭
االء وليد عزت محمد منر 90.1 ٭
انوار عمر يوسف محمد عثمان 75.34 ٭
بتول سالم قيس 92.65 ٭
بشاير صالح مهدى صالح 81.16 ٭
بكينام يسرى بدر الدين عثمان على 83.64 ٭
حترير تركى عبد اهلل فرحان 92.86 ٭
دالل هاشم ايوب احليدرى 89.4 ٭
رهف محمد عادل احمد دامرلى 91.93 ٭
زينب دوست محمد 78.58 ٭
ساره متام احمد الصباغ 91.69 ٭
ساره عبد اجلبار عبد الستار صالح 97.88 ٭
سلمى اسامه عبد الرحمن السعيد ابو النور 70.19 ٭
سلمى رضوان عبد العزيز الرفاعى ابولباده 73.25 ٭
سمر محمد عبد اهلل عوض تل 80.93 ٭
سندس محمد جباره 67.87 ٭
شهد عبد احملسن داود رضا الباشا 71.23 ٭
شوق صبيح عبد الكرمي جاسم املديرس 62.61 ٭
عائشه عبد الرحمن محمود سالم عوض 85.67 ٭
عبير عبد السالم الشعره 83.67 ٭
فاطمه قدرى محمد محمود 75.52 ٭
فرح محمد مصطفى قربيصه 76.19 ٭
لطيفه هشام ابراهيم خليل الرفاعى 70.33 ٭
مروه احمد عبد اهلل حسن عبداهلل 68.45 ٭
مى محمد حسن منصور العجمى 74.59 ٭
ندى سعدى محمد صالح 85.19 ٭
هديل رياض عبد الرحمن على احمد 89.88 ٭
هند عبد الهادى احمد السيد 76.18 ٭
ياسمني حسني محمد حسني عبد احلميد 85.05 ٭
ياسمني مدحت محمود اجلندى 77.32 ٭

النجاة االهلية الثانوية للبنين 
احمد بسام عكره 69.62 ٭
احمد جمال يوسف يعقوب يوسف 66.55 ٭
احمد عبد احلليم محمد حسني شراره 85.76 ٭
احمد عيسى الياس موسى ابو صيبعه 82.49 ٭
احمد محمد عبد الهادي عبد اللطيف حسني 74.76 ٭
احمد ناجي درويش 82.09 ٭
احمد نظام احمد حمزه 74.9 ٭
احمد ياسر ختالن مناحي الودعان 65.46 ٭
اسامه محمود فاروق حبايب 79.56 ٭
اسامه محمود محمد حسن عليوه 76.64 ٭
امني غسان احمد عبد الفتاح 78.67 ٭
ايهاب خضر احمد جابر 80.99 ٭
ايهاب نافذ عبد اهلل 68.68 ٭
باسم عاطف حسني محمد البدري البهائي 68.29 ٭
بالل محمد احمد موسى ابو القمصان 73 ٭
تيسير مصطفى فهمي مصطفى املصري 77.01 ٭
حسن محمود بعلبكي 62.65 ٭
حميد عمر خان حكيم خان 66.33 ٭
خالد االمير جاد الكرمي محمد يوسف 71.34 ٭
خالد جهاد صالح متيم عباس 74.09 ٭
خالد حمد حسني حمد العجمي 65.69 ٭
خليفة خالد حاشوش راشد عبيد 65.81 ٭
خليل كامل خليل ضاهر 62.66 ٭
رامي كمال حافظ محمد شحاته 76.84 ٭
عبد العزيز فاضل سلمان ساهي االحمد 74.42 ٭
عبد اللطيف محمد احمد شقاع 67.03 ٭
عبد اهلل حسن محمد مصلح السهلى 77.35 ٭
عبد اهلل خالد فالح مسلم العدواني 72.13 ٭
عبد اهلل شاكر فاضل عبد الكرمي 68.15 ٭
عبد اهلل عيسى عبد املجيد عبد الوهاب عبد اهلل 70.08 ٭
علي محمد سالم عواد احلويطي 70.07 ٭
عمرو سمير محمد احمد ابراهيم 76.15 ٭
عيسى جمال علي حسن إسماعيل 72.26 ٭
فادى على حسني حيدر 73.95 ٭
فايز مسعود محمد مسعود راشد العجمي 67.37 ٭
كرمي محمد حسب اهلل سنوسي 67.39 ٭
كمال طارق كمال علي 84.33 ٭
محمد بسام محمد احمد شعبان 70.33 ٭
محمد جمال عثمان ابو احلسن عمران 66.94 ٭
محمد جمال محمد الدنون 67.07 ٭
محمد رجا محمد احمد اخلطيب 73.6 ٭
محمد سائد محمد عوده العابور 63.72 ٭
محمد سامي محمد فارس 68.28 ٭
محمد طارق عبد الكرمي عبد اهلل 65.36 ٭
محمد عصام نظمي سليمان 66.16 ٭
محمد عطا عبد الفتاح عمر 74.97 ٭
محمد علي عبد القادر مرجان 69.33 ٭
محمد كمال فوزي محمد 68.09 ٭
محمد يوسف الطيب عبد اهلل 65.68 ٭
مرضي محمد سعود ابو كريشه الراجحي 76.28 ٭
ناصر بسام احمد لبده 64.28 ٭
وليد كمال جميل عطا اهلل 65.3 ٭

النور االهلية الثانوية للبنين - المشتركة 
احمد خاطر جاسم مبارك الصليبي 59.36 ٭
احمد منصور فهد ناصر املطيري 63.1 ٭
امير حامد نايف خلف عشبان 63.08 ٭
بدر محمد عماش احلسني 67.59 ٭
بدر مرزوق صالح عبداهلل 62.97 ٭
خالد خلف عوض سيف املطيري 61.59 ٭
خزمي محمد خزمي محمد العجمي 68.54 ٭
سعد زويد ياسر جالي الشمري 72.64 ٭
سعد كاظم زمير فزع هندال 63.98 ٭
سعود احمد غالب الفي املطيري 64.96 ٭
ظاهر علي ظاهر فهيد الرشيدي 60.63 ٭
عبد الرحمن ابراهيم عبد العزيز ابراهيم املشعل 66.83 ٭
عبد العزيز رياض خيراهلل سلطان الهندال 67.17 ٭
عبد العزيز عبد الرزاق نغماش محفوظ 64.12 ٭
عبد الكرمي احمد عبد الكرمي احمد الفرحان 68.32 ٭
عبداهلل خالد محمد عبدالرحمن جعفر 61.32 ٭
فهد رياض خير اهلل سلطان 64.16 ٭
محمد بدر محمد عبداهلل احلجي 64.18 ٭
محمد عبد اهلل حزام معزى انعيس 61.96 ٭
مشعل سالم ناشي العنزي 63.41 ٭
ناصر جابر محمد سلطان العنزي 63.56 ٭

الهدي االهلية الثانوية للبنات - المشتركة 
آالء عبدالعزيز عبداهلل ثاجب 75.58 ٭
أبرار عبداهلل سعد حسني زبيل 79.43 ٭
أبرار محمود ابراهيم ابراهيم 65.62 ٭
أسيل عايض خلف مهاوش 75.19 ٭
أشواق ظاهر قاطع عبيد الشمري 70.76 ٭
أشواق عبدالرحمن موسي عبيد 70.31 ٭
أمل خميس ضاحي سرحان 92.03 ٭
أنفال حسن خضر خلف 70.74 ٭
إبتسام جبر عايش مسير 71.94 ٭
ابتسام ثجيل فارس عبد الشمري 66.48 ٭
اسراء جبر شريف جبر 74.09 ٭
اسماء سرحان راشد خلف 85.55 ٭
اسماء متعب شهاب الشمري 66.19 ٭
اشواق جاسر عقاب فرحان العتيبي 63.92 ٭
افراح علي حسني عبدالسيد سالمات 62.61 ٭
افراح محمد فياض عمر 66.18 ٭
امل محارب قويعان الشريف 61.41 ٭
امينة نايف دايخ عدوان 70.96 ٭
انتصار سمير عايش مسير العنزي 73.23 ٭
انتصار محمد عبداللة حسني 67.97 ٭
انوار سمري بن هالل املطيري 62.67 ٭
انوار عايض مبارك الصنوين 63.13 ٭
انوار عويد ثجيل ناصر 79.89 ٭
اميان طيار زيري عبيد 70.9 ٭
بدور صالح عبدالكرمي جياد اخلطيب 72.33 ٭
بدور عايد محمد ناصر 70.37 ٭
بشاير خلف قامي عاجل 72.67 ٭
بشاير شاهر رديف العنزي 72.61 ٭
بشاير عبدالرحمن جودة هزاع الشمري 67.4 ٭
بشري خيرت هالل جبر 69.3 ٭
حترير عودة عبداللة عباس مطر 72.85 ٭
حترير غازي عبداهلل مطر روضان 89.29 ٭
تهاني نعيم عمير غنام 77.49 ٭
حصة سعد نزال مصبح العنزي 70.11 ٭
حوراء فالح عطشان صغير 79.48 ٭
حياة عبداللة حسن محمد حمزة 73.08 ٭
خولة محمد عسكر خويلد العنزي 70.82 ٭
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زينب محمد سالم الرامزي 63.64 ٭
سارة عبد اهلل أحمد سند 72.46 ٭
سارة ناصر مسعود العجمي 65.07 ٭
سعدة جاسم محمد عنزه 61.78 ٭
سلمى رشيد فرحان العازمي 71.5 ٭
سميرة مرزوق مطر العازمي 69.15 ٭
شروق صادق سيد خلف 61.7 ٭
شيماء أيوب خضير يوسف العلي 65.51 ٭
طاهره محمد أحمد خشاوي 63.26 ٭
طيبة مشعل مبارك سهيل فهيم 63.25 ٭
عائشة فهد سعد العازمي 65.3 ٭
عبير جابر ساكت الشمري 74.34 ٭
عبير مبارك صالح العازمي 66.13 ٭
عبير محمد سالم احلجيالن 70.6 ٭
عذاري محمد سليمان العسعوسي 67.69 ٭
غادة علي يوسف فرس 80.5 ٭
فاطمة تركي فهد العازمي 68.17 ٭
فاطمة سعدون محمد العتيبي 68.26 ٭
فاطمة طالب إسماعيل كرم 75.57 ٭
فاطمة عبد اهلل حيدر العبيدلي 63.96 ٭
فاطمة عبد اهلل على املال علي 68.08 ٭
فاطمة فاروق شهاب حمادي 75.6 ٭
فاطمة كركان مد اهلل الشريفي 65.01 ٭
فايزة علي سعد القحطاني 65.81 ٭
فجر عبداهلل محمد الرومي 75.01 ٭
لطيفة مشاري مرزوق الفرحان 72.79 ٭
ليلي جمعة محمد العابدين 66.1 ٭
مرمي حاكم سعدون السبيعي 72.46 ٭
مرمي عبد الكرمي عبد الرضا زيدان 74.14 ٭
مرمي مصطفي محمد املبارك 70.13 ٭
مشاعل سالم عبد اهلل العجمي 60.47 ٭
مناير عبد اهلل أحمد املهيني 76.6 ٭
منى عايض حسن العجمي 73.16 ٭
منيرة أنور سليمان العثمان 68.77 ٭
منيرة حمود عبد اهلل العمار 65.05 ٭
منيرة سعيد فهيد الهاجري 75.37 ٭
مها نصار عبد اهلل العجمي 72.63 ٭
موضي بدر مصبح سعيد الفهاد 67.5 ٭
نادية صالح عبدالهادي العنزي 62.03 ٭
نوال محمد فالح العازمي 64.47 ٭
نورة ذعار شجاع عواد 68.15 ٭
نورة ناصر محمد الصقر 71.04 ٭
نوف فليح علي العازمي 64.32 ٭
هال مسعود رفعان العجمي 78.34 ٭
هيا فهد صالح اجليماز 71.82 ٭
وسمية فرج منير العجمي 66.01 ٭
وضحة عبد الرحمن راشد مرزوق 66.33 ٭

رابعًا:
الدور الثاني أدبي

احمد البشر الرومي الثانوية للبنين
احمد عبداحملسن ابراهيم حسن االستاذ  ٭

احلمد على حسني سراب محمد  ٭
حمد سالم بدر ابراهيم ملك  ٭
خالد ناجي عبده السعدى  ٭

عبداهلل احمد عبداهلل احمد العمر  ٭
عبداهلل على عبداهلل عبداحلسن املتروك  ٭

عيسى يحيى براكي املهري  ٭
فهد احمد عبداهلل شعبان بوشهرى  ٭

احمد شهاب الدين الثانوية للبنين
عبداحلميد حسن احمد حسن العنزي  ٭

احمد مشاري العدواني الثانوية للبنين
حمد علي سلطان عبداهلل احلربي  ٭

عبدالرحمن عبداهلل معيوف س���يدمحمد الس���يد   ٭
صالح الرفاعي

عبداهلل صالح عبدالرحمن عبدالعزيز الشايع  ٭
عبداهلل وليد عبداهلل حمد الريش  ٭

عبداحملسن مسلم محمد مسلم الزامل  ٭
عيسى فهد عيسى فهد الناجم  ٭

مشعل عبدالعزيز احمد عبدالعزيز احلمد  ٭
يوسف على سالم على العلى العليمى  ٭

االسراء الثانوية للبنات
ريهام وليد سعود عبدالعزيز الشاهني  ٭

شريفه عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم العيسى  ٭
نور فتحى سالم خليل الراشد  ٭

االصمعي الثانوية للبنين
بدر عادل علي محمد املرزوقي  ٭

بدر عبدالرحمن عبداحملسن محمد احلقان  ٭
خالد بدر غلوم جعفر الكندري  ٭

خالد حبيب عبداهلل سليمان احلبيب  ٭
خالد ضرار احمد حسني علي سيف الرومي  ٭

سعد راشد سعد راشد العليمى  ٭
عبدالعزيز وليد خالد حمد الزمامي  ٭

عمر حمد علي أحمد الشويب  ٭
فواز يوسف عبدالقادر العتيقى  ٭

االوزاعي الثانوية للبنين
حمد عماد مزعل عبدالرزاق نصار  ٭

صالح زياد صالح سليمان الصالح  ٭
عبدالعزيز راشد صالح غازي الهاجرى  ٭

على باقر حسني محمد اجلدى  ٭
عيد فيصل عيد مرزوق الهاجري  ٭

ناصر عباس حسني حيدر  ٭
ناصر عواد ناصر كايد صغير العدواني  ٭

الجزائر الثانوية للبنات
انوار وليد محمد على جعفر الكندرى  ٭

فاطمه داود سليمان ياقوت مبارك  ٭

الدوحة الثانوية للبنات
الطاف بدر علي كرمي العنزي  ٭

امالك نايف قناص نقيع اخلصيلي  ٭
تهانى فهد فالح غامن  ٭

خزنه مبارك ناصر حمد الهاجري  ٭
شيخه عبد اللطيف ضيدان احملي الظفيري  ٭

منى صالح محمد مهدي الهاجري  ٭
نوف سالم حجي مفلح ادبيس الرشيدي  ٭

الروضة الثانوية للبنات
انفال احمد راشد سالم اليحيوح  ٭

طيبه عبداهلل ابراهيم خليل ابراهيم العمران  ٭
عهد عبدالكرمي عبدالعزيز عبدالكرمي بوعزوز  ٭

فرح مبارك حمد زامل الفجي  ٭
مشاعل بدر جاسم عبداهلل احلمر  ٭
وعد ماجد سلطان فرحان محمد  ٭

العصماء بنت الحارث الثانوية للبنات
اسيل محمد حسن فرج الدابى  ٭

امار عيسى مبارك عيسى الفضاله  ٭
حصه احمد عبد الوهاب احمد املنيس  ٭

شيرين عبداللطيف عبدالعزيز جاسم صادق  ٭
مرمي بدر ناصر عبدالعزيز اسماعيل  ٭

المنصورية الثانوية للبنات
أسماء خالد محمد راشد عبدالعزيز الصيخان  ٭

فرح سامى عبداهلل عبدالعزيز العمر  ٭
لولوه محمد عبداللطيف على محمد  ٭

مرمي جاسم محمد حسني الغريب  ٭

اليرموك للبنات الثانوية للبنات
بيبى هشام محمد حمد املرعى  ٭

جنان سمير قاسم العاصى  ٭
حصه عبدالسالم سعود عبدالعزيز احلساوي  ٭

دانه زكى عبداهلل عبداللطيف العثمان  ٭

االء عيسي نزار غلوم 89.72 ٭
العنود صالح بشير مبارك نصيبه 79.41 ٭
امثال معجب صالح العجمي 70.27 ٭
امينة جاسم خلف احلسيني 85.52 ٭
امينة فرحان بادح الشمرى 70.45 ٭
انتصار مبارك جابر مبخوت 78.2 ٭
ايات سلطان اسماعيل املرزوق 81.96 ٭
اميان رجعان عامر سحلول 66.7 ٭
بدرية بجاد سلطان العجمي 68.94 ٭
بدور ناصر ضيف اهلل محمد العلي 74.02 ٭
بشاير عبد اهلل عيد محمد تاني 77.2 ٭
بشاير مجعد غنام العتيبي 80.16 ٭
بشاير هاشم علي طاهر 81.11 ٭
بلقيس ابراهيم سيد عباس املوسوي 78.69 ٭
بنا بخيت فهد العتيبي 71.69 ٭
جازا مطلق مبارك السبيعي 76.67 ٭
جواهر محمد فهيد محمد العجمي 81.88 ٭
حثلة محمد عبداهلل العجمي 74.82 ٭
حنان براك مطلق العازمي 76.46 ٭
حنان حسن علي عياد 79.24 ٭
حنان مليح علي الصواغ العازمي 81.51 ٭
خزنة مرعي مطيع العجمي 76.66 ٭
خلده عواد عويهان معيض العازمي 80.97 ٭
خلود ابراهيم غلوم حيدر 80.81 ٭
دعاء حسني مالئي 84.64 ٭
دالل سالم سعد فهيد العازمي 74.45 ٭
دالل علي عيد عترش 73.52 ٭
دالل معجب صالح العجمي 75.04 ٭
راوية حسني عباس محمد بارون 81.18 ٭
ربيعة عبداهلل احلميدي العازمي 72.07 ٭
رحاب سعد محمد العازمي 76.02 ٭
رمي سعد مرزوق العازمي 82.73 ٭
رمي محمد فهيد محمد العجمي 78.42 ٭
زهرة بخيت بالل سليمان 69.29 ٭
زينب فاضل حسني صالح 70.76 ٭
سارة جمعان عيد احلريص 73.59 ٭
سارة عبدالكرمي محيبس العبودى 82.5 ٭
سارة مرشد عبد العزيز املرشد 76.43 ٭
سارة موسى جابر العلي 83.74 ٭
ساره مسباح جاسم املسباح 76.05 ٭
سعداء مسفر على العجمي 90.13 ٭
سلوى محمد مجبل عبيد شريف 77.8 ٭
شافعة محمد مسعود العجمي 78.35 ٭
شروق عبد الرسول مطر رجب 71.29 ٭
شعاع عجيل عيادة الشمري 83.44 ٭
شوق الفي رجعان شريان 84.16 ٭
شيخة فاضل عباس احمد املويل 82.59 ٭
شيخة مجزع حمدان الشمرى 73.94 ٭
صيتة عامر فهيد العازمي 69.91 ٭

ضحي���ة عب���د الرحمن ناص���ر عب���د اهلل العبودي   ٭
78.94

ضحية مرزوق خليفة العازمى 67.75 ٭
عائشه فيصل على فاروس العازمي 90.35 ٭
عبير سعد عبد اهلل العازمى 70.07 ٭
عذارى سالم حمد يعقوب 73.89 ٭
عذاري حمود عبداهلل حمد 88.51 ٭
عذاري هاشم غلوم على 84.83 ٭
عفاف على اسد العامري 77.38 ٭
عليا فيحان عياد العتيبي 72.17 ٭
عنود جحيل عبدالرحمن جحيل 71.38 ٭
عهود توفيق منصور سعد الرشيدي 77.04 ٭
عواطف عايض ملفي العتيبي 83.04 ٭
عواطف مجعد غنام عبد العزيز العتيبي 79.38 ٭
غالية رشيد بطيحان العازمي 67.91 ٭
غدير سلطان راشد العتيبي 83.2 ٭
فاطمة ابراهيم سيد عباس املوسوي 77.05 ٭
فاطمة جدعان سميليل العازمي 72.62 ٭
فاطمة خريص صعفك املطيري 72.22 ٭
فاطمة راشد حمود الشريدة 81.66 ٭
فاطمة شهاب احمد بوفتني 81.28 ٭
فاطمة عبد الرحيم عبد الكرمي جراغ 71.02 ٭
فاطمة عبد العزيز مصطفي عريان حسن 69.81 ٭
فاطمة عبدالرحمن محمد شمس الدين 84.92 ٭
فاطمة فهد فالح فهاد الضفيري 73.22 ٭
فاطمة فيصل على العازمي 84.46 ٭
فاطمة هادي مطران العبد 70.78 ٭
فتحية حسني غامن 68.96 ٭
فجر محمد عيد عواد الظفيرى 74.79 ٭
فرح جمال عبد الكرمي شموه 84.49 ٭
فوزية جزاء قنيفذ العتيبي 78.62 ٭
كوثر محمد حاجية محمد حسن 85.38 ٭
ليلى حسني عبداهلل حاجي احمد 87.25 ٭
مدية ماضى مرضى الهاجرى 70.16 ٭
مرمي عبدالرحمن محمد شمس الدين 85 ٭
مرمي عبدالقادر خالد العمر 73.81 ٭
مرمي عيسي محمود عيسي اسماعيل 70.17 ٭
مرمي فهد فالح براك العازمى 75.56 ٭

مش���اعل حمد عبد الرحمن عب���د اهلل عبد الرحمن   ٭
82.14

مشاعل ذعار حسني املطيرى 69.38 ٭
مشاعل فقعان درنكس العازمي 81.85 ٭
مضاوى سعود طعيمس املطيرى 68.76 ٭
مطيرة حمود سعد العازمي 74.66 ٭
منال دابس مليحان الرشيدى 80.28 ٭
منال شامان حمود العتيبي 75.84 ٭
منى خلف مطلق الصميعي 69.91 ٭
مني شاكر مختار محمد 77.49 ٭
منيرة مطلق طلق عبيد العازمي 68.3 ٭
مها فاضل علي علي مراد 70.99 ٭
مها مبارك سميليل زنيدة العازمي 66.64 ٭
مها ناجع شويرب عسكر العجمي 77.11 ٭
موضي احمد علي سميط 81.45 ٭
نادية عبداهلل نعيم 82.31 ٭
جنات شافعي رضا شافعي 77.96 ٭
جنالء عوض متعب العتيبي 77.78 ٭
نوال شامان حمود العتيبي 78.16 ٭
نوال محمد هادى العجمي 79.6 ٭
نورة سفيران زبن مبارك السبيعى 71.81 ٭
نورة عبداهلل احلميدي العازمي 65.94 ٭
نورة عمر جمعة حاى 69.24 ٭
نورة محمد احمد عبد اهلل اخلضر 85.15 ٭
نوره سلطان اسماعيل املرزوق 80.48 ٭
نورية خالد خلف سعد عابر 79.24 ٭
نوير شبيب مبارك العازمي 79.01 ٭
هبة عبدالرضا محمد القالف 77.84 ٭
هبه خالد عثمان عبداهلل الضبيعي 82.71 ٭
هند مشعل راشد اجلطيلي 72.45 ٭
هنوف عبدالعزيز مبارك اجلناعي 86.81 ٭
هوية مرزوق سعد معطش العازمي 83.45 ٭
هيا سليمان عبد العزيز املطر 70.76 ٭
هيا مبارك سعود براك 69.85 ٭
وسمية علي أحمد ملك 65.56 ٭
وضحه عبد اللة ثنيان عبيد 71.73 ٭
والء داود سليمان احلواج 87.23 ٭
ياسمني محمد عباس حسن 83.11 ٭
بشاير سالم سعد فهيد العازمى 60.78 ٭

مركز طليطلة الثانوي نساء 
أبرار بالل نايف فزاع هندال 82.73 ٭
أبها فوزي سليمان الشرهان 60.4 ٭
أسماء سعود عبد العزيز القطان 62.13 ٭
أسماء عمر محمد يوسف 71.28 ٭
أطياب وليد خالد عامر املسباح 69.34 ٭
أفراح محمد حمد السكران 68.39 ٭
إبتسام علي راشد اخلوالد 69.71 ٭
إميان خليل إبراهيم حيدر علي 65.62 ٭
إميان راضي مسلم الدماج العازمي 73.11 ٭
إميان منصور صالح الريش 68.82 ٭
انتصار علي راشد اخلوالد 69.03 ٭
بتال حرمييس سلمان كويخ العازمي 73.15 ٭
بدور علي محمد العسيري 62.72 ٭
بشاير هادي مهدي علي العجمي 62.34 ٭
تهاني حمود عزيز مقبل امليموني 79.82 ٭
تهاني سيف مبارك العازمي 77.17 ٭
تهاني عبد اهلل محمد العجمي 78.23 ٭
جمانه طالب إسماعيل كرم 74.67 ٭
دالل حسني مراد جاسم 66.01 ٭
دالل سيف مبارك العازمي 75.35 ٭
ذكريات هليل سبهان ثواب العيباني 70.75 ٭
رحاب ناصر صغير عبداهلل وطيان 66.41 ٭
رمي حسن عبد اهلل الفضلي 77 ٭
زينب صالح علي باحلارث 74.84 ٭

نوره محمد ظافر محمد العجمى 82.74 ٭
نوره محمد مبارك محمد الدوسرى 71.04 ٭
نوره وليد ابراهيم عبداهلل الغنام 89.13 ٭
نوف محمد صياح هادي العازمي 83.51 ٭
هديل فالح عبيد براك عبيد الونده 67.6 ٭
هيا فالح شوميى هادى العجمى 69.01 ٭
وضحاء فهد مهدي خرميص العجمي 88.45 ٭
وضحه سند نعير فالح الهاجرى -79.98 ٭

مدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بنات 
بشاير سعود سميليل زنيده 75.65 ٭
ناديه محمد صنت مطلق الرشاش املطيري 69.44 ٭

مركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال 
أحمد حسني عبد اهلل شلش زاده 72.26 ٭
أحمد على محمد مهنا يوسف بوعويان 66.21 ٭
ابراهيم عادل ابراهيم العباد 68.45 ٭
احمد خليفه مطلق حمد اخلالدى 70.73 ٭

احم���د عبداللطيف عبد الرضا عب���د الرضا قبازرد   ٭
67.56

احمد جنم عبداهلل القوماني 70.05 ٭
اسامه عبد الوهاب سهيل مهنا السهيل 72.03 ٭

ب���در فاض���ل محمد حج���ي عباس حس���ني الصفار   ٭
69.78

براك طارق فهد الرقم 66.31 ٭
براك عبد احملسن طبيخ فهد 65.76 ٭
بندر منور حمود عايد 75.57 ٭
جاسم محمود حميد عبد الرسول القالف 66.5 ٭

ج���راح عبد الكرمي بدر ياس���ني عب���د الكرمي محمد   ٭
70.91

جعفر صادق حسني الناصر 63.88 ٭
حسن جمال عبدالرضا محمود جوهر 71.37 ٭
حسن عبدالهادي مبارك العجمى 67.36 ٭
حسني عبدالرضا جاسم احلداد 72.85 ٭
حسني علي عبداحلميد يعقوب احليدر 66.64 ٭
حسني مشعل محمد عواد 63.29 ٭
حمد جزاء عفار مطلق العتيبى 60.35 ٭
حمود سند ايوب سند على 63.8 ٭
حمود علي حسن عبداهلل النعيمي 58.31 ٭
خالد هندي مبخوت العجمي 68.75 ٭
خليفه فيصل ابراهيم عيسى أحمد الراشد 65.74 ٭
سالم محمد فالح محمد الهاجرى 60.44 ٭
سعيد محمد عبداهلل حسني العجمى 63.03 ٭

صالح ري���اض صالح محمد عبد اللطيف النس���يم   ٭
67.17

طالل احمد حسن الشطى 64.29 ٭
عادل شمسان احمد رجب 71.16 ٭
عامر نورى أحمد نوري عطيه 64.48 ٭
عبد اهلل ناصر حمد معجب العجمى 70.88 ٭
عبداخلالق حسن دهناوى فياضى 77.81 ٭
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الطبيخ 68.24 ٭
عبدالرحمن جنيب خالد العامر 74.26 ٭
عبداهلل حسن عبدالرضا عبدالكرمي 73.7 ٭
عبداهلل سليمان راشد سليمان الرويشد 69.61 ٭
عبداهلل عبدالعزيز عبدالقادر محمد 62.57 ٭
عبداهلل علي فهد العبيدان 65.34 ٭
عبداهلل قاسم عيسى الصيرفى 67.28 ٭
عبداهلل منصور ناصر الكريديس 66.89 ٭
عبداهلل هزاع عبداهلل هادى 71.3 ٭
عبيد عبداهلل خالد هذال املطيرى 62.95 ٭
على حمدان حامد زهران العازمى 63.71 ٭

على عبد الرس���ول عبد الرزاق عبد الرسول رمضان   ٭
الزيد 63.62

على عبد احملسن محمد على الفضلى 70.98 ٭
علي حسني حميد الصفار 65.82 ٭
علي حسني سويد القالف 74.25 ٭
فايز منشد عجيل خلف 66.53 ٭
فرج محمد فرج طالب بخش 78 ٭
فهد مشعل فهيد محمد العجمي 60.31 ٭
فواز محمد خليل القطان 66.83 ٭
فواز محمد راشد حمد بداح 67.28 ٭
فيصل دخيل سالم احمد الدخيل 67.2 ٭
فيصل على مسفر مهدى على العجمى 60.44 ٭
مانع علي مسفر العجمي 64.9 ٭
مبارك مشعل مبارك سهيل فهيم 65.9 ٭
محمد أيوب حسن غلوم دشتي 65.79 ٭
محمد احمد مبارك النويبت 64.23 ٭
محمد جاسم محمد مراد 75.77 ٭
محمد جدي مرثع حمدان العازمي 65.3 ٭
محمد حسن عبد غلوم حسن 62.96 ٭
محمد خليل إبراهيم اخلارجى 65.17 ٭
محمد سليم موسى العتيبي 66.94 ٭
محمد سيد حمزه سيد فخرى سيد هاشم 69.79 ٭
محمد عباس حاجى محمد دهدارى 64.96 ٭
محمد عبداجلليل حسن عبداحملسن رمضان 61.17 ٭
محمد فالح منصور فالح العجمي 66.28 ٭
محمد مالك محمد صالح التقى 64.55 ٭
محمد محمود محمد حسن 71.57 ٭
مرضي مهدي سعد العجيلي العازمي 66.58 ٭
مشارى بدر ابراهيم خلف اليتامى 64.16 ٭

مش���اري عبدالواح���د احم���د عبدالواحد الش���ريده   ٭
68.23

مشاري فيصل احمد عبداهلل املذكور 68.32 ٭
مشرف نزال منيخر قالط الديحانى 69.05 ٭
مشعل يوسف مراد الشطي 68.29 ٭
معاذ معجب عيسى محمد جاركى 71.67 ٭
ناجم راجح جعيفن مدعث العبداهلل 73.1 ٭
يوسف على عبد العزيز عبد اهلل شبيب 64.85 ٭
يوسف غازي محمد العتيبي 64.9 ٭

مركز خالد سعود الزيد الثانوي رجال 
احمد منصور حبيب بوشهري 62.74 ٭
امان وليد عبد اهلل الشمري 64.46 ٭
باسل مبارك جابر فحيمان 69.03 ٭
بدر ذياب عبد اهلل احلربي 69.65 ٭
جابر نواف ملبس دهش الفضلي 74.85 ٭
جاسم عبد األمير عبد اهلل علي محمد 74.74 ٭
جراح فالح مجبل سعيد العازمي 66.33 ٭
جمال مزيد سند مزيد املطيري 73.41 ٭
حمد ماشع شعوف عيد املطيري 67.17 ٭
حمدان محسن سعد العجمي 69.47 ٭
حمود قطيم عواض سعد العازمي 63.26 ٭
خالد غنام مشعل اسود العنزي 68.62 ٭
دعيج وليد عوده الشمري 59.06 ٭
سراج فهد سعيد العجمي 69.87 ٭
سعد عبد اهلل سعد القطامي 64.95 ٭
سلطان ماشع شعوف عيد 65.89 ٭
صنت محمد صنيتان جويعد املطيري 67.7 ٭
عايض محمد عايض محمد خزمي 70.74 ٭
عبد العزيز حمود حمد العازمي 63.13 ٭
عبد العزيز عامر احمد سالم 66.97 ٭
عبد اهلل محمد خالد اسماعيل 63.66 ٭
عبد اهلل محمد عبد اهلل عبد علي 68.9 ٭
عبد الهادي احمد علي احمد كامل 64.79 ٭
فهد عبد العزيز سعود احلمدان 69.19 ٭
فهد عبد اهلل محمد الناصر 71.39 ٭
فهد ناصر فنيس العجمي 67.79 ٭
محمد عبد الرضا احمد علي الهندياني 70.64 ٭
محمد علي محمد العسيري 69.48 ٭
محمد يوسف عبد اهلل عبد العزيز محمد 63.04 ٭
مشاري راشد عبد العزيز املطر 64.33 ٭
مشعل راضي سعد العازمي 62.13 ٭
مشعل ريكان ياسر مانع 65.92 ٭
مهند حمود محمد العتيبي 62.1 ٭
نادر مرزوق فهد العازمي 69.53 ٭
ناصر بدر جاسم حمد الدوب 65.72 ٭
نواف فهد عبد الهادي املضحي 59.29 ٭
يوسف سالم صالح سالم التواجر 67.42 ٭
يوسف نور محمد اغا 67.18 ٭

مركز صباح السالم الثانوي نساء 
احرار عبد اللطيف عباس عبد اللطيف 72.29 ٭
احالم ناصر اسد على 80.4 ٭
اسراء احمد ابراهيم االنصاري 73.16 ٭
اسراء خالد عبداهلل الهجاج 68.4 ٭
اسماء توفيق جابر العلي 85.12 ٭
اسماء رمضان عبداهلل اجلابر 83.33 ٭
اسماء عبد الرحمن عبداللة الشطي 68.52 ٭
اشواق صالح سالم سند 77.13 ٭
افراح هايف عبيد سفير 72.98 ٭

دالل وليد احمد عبداهلل اجلاسم 71.25 ٭
رفعه ثقل سالم عبداهلل الدوسرى 87.04 ٭
روان اسامه عبدالرحمن محمد الزواوي 71.62 ٭
زينب خليفه مطلق حمد اخلالدى 87.44 ٭
زينب عبدالصمد جمعه عبداهلل حسني 77.56 ٭
زينب فاضل عبدالرحمن غلوم حسني 68.51 ٭
ساره رفاعى محمد مرتع العازمى 72.06 ٭
ساره سعد عبداهلل سعيد الفرحان 72.18 ٭
ساره عادل خليل محمد محمود 86.08 ٭
ساره عبدالعزيز يوسف عبداهلل على 70.43 ٭
ساره عبداملجيد عبدالرسول حسني اخلياط 77.61 ٭
ساره عيسى على جعفر الكندرى 75.72 ٭
ساميه ابراهيم سعد درمييح العتيبى 91.03 ٭
سعده احمد مسفر على العجمى 91.05 ٭
شهد عبدالعزيز ذياب محمد حجى 75.87 ٭
شهد عبيد عامر حمد املرى 81 ٭
شيخه بدر اسماعيل على السبت 76.59 ٭
شيخه حيدر حسن حسني املقصيد 86.01 ٭
شيماء عبداهلل محمد على فرج 88.56 ٭
شيمه ناصر عواض كتاب ذياب 76.38 ٭
ضحى فوءاد فاضل عبدالواحد شيخان 85.85 ٭
عائشه عبدالوهاب على احمد كامل الكندرى 82.87 ٭
عائشه مبارك مسلط مبارك السبيعى 93.08 ٭
عاليه مطلق محماس خالد العتيبى 84.14 ٭
عايشه وليد خالد اسماعيل مال اهلل 70.31 ٭
عهود ضيدان فدغوش نهار العجمى 66.85 ٭
غالية ضيدان فدغوش نهار العجمى 64.06 ٭
فاطمه احمد محمد عبداهلل الصراف 73.53 ٭
فاطمه محمد عبداهلل محمد الشايجى 61.55 ٭
فاطمه مناحى فالح فهد الدوسرى 90.97 ٭
فجر على جاسم محمد العلى 77.6 ٭
فرح خليل ابراهيم اسماعيل العبداهلل 65.59 ٭
ليلى عبدالرزاق مختار غلوم تقى 66.94 ٭
مراحب ناصر جوينان حمود الشبعان 81.03 ٭
مروه محمد على جاسم احلساوى 90.65 ٭
مروه منصور حبيب محمد بوشهرى 67.4 ٭
مرمي فهد مبارك فرحان املياس 87.01 ٭
مرمي مكى عيسى محمد البندرى القطان 66.52 ٭
معالى ضيدان فدغوش نهار العجمى 62.71 ٭
معالى محمد شهاب احمد صالح الصفي 85.46 ٭
منار ابراهيم احمد عبداهلل اجلاسم 81.05 ٭
منى حرباش فالح سلطان العتيبى 71.31 ٭
نبيهه محمد سعيد محمد احلسن 62.73 ٭
ندى طالب عبداهلل محسن العنزى 62.52 ٭
ندى محمد فجرى محمد صقر العجمى 76.75 ٭
نوال جدى مرثع حمدان العازمى 82.08 ٭
نوال وليد احمد عبداهلل اجلاسم 68.54 ٭
نور ناصر يوسف زيد اخلبيزى 73.83 ٭
نوف وليد محمد عبداهلل املجيمى 75.17 ٭
نوير عامر مبارك عامر العازمى 65.71 ٭
هاجر جمال حمدان محمد العازمى 66.05 ٭

ليلى الغفارية الثانوية للبنات 
ابرار فالح سعد عبيد العازمى 87.03 ٭
ابرار قاسم عبداهلل صالح احلمد 87.35 ٭
اسراء اسماعيل سالم محمود امير 78.5 ٭
اسماء راشد فهيد محمد احليمر 90.39 ٭
اسماء سالم سعود ماطر العازمي 75.02 ٭
اسماء سعود فرحان سالم العازمى 84.37 ٭
اسماء سمير مخيلف رجيبان احلربي 77.44 ٭
اسماء شريده على محمد الدماك 66.19 ٭
اسماء عايد فرحان عيد الغريب 79.47 ٭
اسيل خالد محمد خليفه خليفوه 64.64 ٭
اسيل سعود بطي سعود املتلقم 73.53 ٭
افراح سالم فهيد محمد احليمر املري 87.03 ٭
االء جواد محمد صالح ابراهيم الصراف 85.33 ٭
الهنوف حمود مفلح دخيل العازمى 80.5 ٭
امثال سعد خالد زامل العازمي 69.91 ٭
امينه محمد احمد عبدالقادر احملمد 76.49 ٭
انفال فهد صليهم ردعان العازمي 65.68 ٭
ايات حسني محمد حسني البلوشي 63.58 ٭
بشاير حمود جروان عايد العازمي 74.76 ٭
بشاير غازي محمد ضيف اهلل الضليعي 71.38 ٭
بشاير فالح جمعان مرزوق العازمى 92.53 ٭
حترير رسول راشد عجيل العنزى 77.58 ٭
حترير غازى محمد ضيف اهلل الضليعي 68.28 ٭
تهانى معجون احمد حمود العنزى 81.23 ٭
جواهر جابر عبدالهادى جابر هادى الراكب 77.52 ٭
جوزه محسن حقان ناصر العجمي 70.18 ٭
حليمه ربيع عبيد سلوم محمد 63.41 ٭
خلود سعود ابراهيم عواد الرشيدى 78.98 ٭
داليا جاسم محمد على غلوم 74.22 ٭
دانه عبدالرحمن مرزوق عبدالرحمن العجمى 81.84 ٭
دعاء عيسى عبداهلل صالح احلمد 79.08 ٭

دالل جمال عبد اللطيف جاس���م عب���داهلل اخلليفه   ٭
69.66

دالل حنس عبيد ضيف اهلل الديحاني 66.26 ٭
دالل محمد عبدالوهاب سيد هاشم احلنيان 71.67 ٭
دالل مزهى مزعل فهد العازمى 74.64 ٭
دميه محمد سيف طرمي العازمي 68.23 ٭
رزان محمد على جاسم القبندى 85.44 ٭
رفعه مزهى مزعل فهد العازمي 85.05 ٭
رقيه خالد عبداهلل سعد الثويني 74.11 ٭
روان عايض محمد حمد العجمي 68.87 ٭
زهراء علي شعبان حاجي زمان 83.8 ٭
زينب عبداهلل محمود عبداهلل شير 76.47 ٭
ساره احمد غلوم رضا اسماعيل غلوم تقي 63.47 ٭
ساره حمد فالح عبيد العازمى 74.52 ٭
ساره عايض علوش عوض املطيرى 80.79 ٭
ساره عبداللطيف عبدالنبي فزع الهندال 68.22 ٭
ساره على غالب محظوظ محمد 81.02 ٭
ساره فهد مندني عيدان محمد 67.67 ٭
سبيكه بدر عبد احملسن محمد على احلقان 79.15 ٭
سعاد بدر جاسم حمد الدوب 82.18 ٭
سلمى سالم ناصر يحيى العازمي 84.26 ٭
شهد فيصل على حسني مراد الكندرى 71.61 ٭
شيخه عبدالوهاب يوسف محمد روح الدين 72.09 ٭
شيماء عبدالعزيز حبيب غلوم جمعه 74.61 ٭

عائش���ه جاس���م ابراهيم حس���ن ابراهي���م اليتامى   ٭
88.67

عائشه رفعان مناحي راشد العجمي 74.91 ٭
عائش���ه فالح حش���ر صقر فالح الش���قراء العازمي   ٭

92.09
عذارى يوسف ناصر يوسف الطراروه 69.11 ٭
عنود حمد فالح عبيد العازمي 70.49 ٭
غاليه سالم فالح سالم العازمي 67.17 ٭
غاليه صباح ستار جابر العنزي 89.16 ٭
فاطمه حمود عبداهلل محمد حجيالن 72.31 ٭
فاطمه سالم عبداهلل جنم عبداهلل 91.48 ٭

فاطمه صبيح عايد نشمي عميش الشرهان الشمري   ٭
72.97

فاطمه عبدالرضا عيدان عبداهلل عيدان 76.6 ٭
فاطمه عبداهلل على عبداهلل اجلمل 83.04 ٭

فاطمه عيس���ى إبراهيم محمد على احمد االنصاري   ٭
68.8

فاطمه عيسى حسني على كرم 66.95 ٭
فاطمه فهد سالم خليل الراشد 68.45 ٭
فاطمه هادي مفلح راجي العازمي 73.72 ٭
فجر حسن علي جعفر الكندري 64.76 ٭
فجر خالد احمد عبداهلل اجليران 73.88 ٭
فجر خالد محمد فجرى العازمى 74.42 ٭
فجر سعد هويدى قطيم احلبينى 76.27 ٭
فجر عبدالرحمن صالح ابراهيم املدينى 79.21 ٭
فجر محمد رمضان قاسم حسني 70.16 ٭
فرح سعد هويدى قطيم احلبينى 73.87 ٭
لطيفه يوسف جهيم عوض جهيم منزل 76.44 ٭
مراحب فهيد عبيد فهيد العازمي 92.51 ٭
مرمي حمود خالد حماد العازمى 75.43 ٭
مرمي فليح هاضل على العازمى 73.36 ٭
مرمي محمد حمزه ابراهيم البلوشى 80.77 ٭
مرمي نور الدين جاسم محمد عبداهلل 77.55 ٭
منار عدنان سعود جمعه بوعركى 84.22 ٭
منيره عبداحلكيم نايف عبداهلل العتيبى 65.56 ٭
مها مبارك الدباغ رفاعي العازمى 85.73 ٭
جند خالد محمد براك الدوسرى 79.36 ٭
نفله مقبل راشد عبدالرحمن مرزوق 69.13 ٭
نوال حنس عبيد ضيف اهلل الديحاني 64.33 ٭
نوال ظافر محمد هادى العجمى 69.65 ٭
نور بدر جاسم محمد العطيه 77.73 ٭
نوره شوميى هادى فالح العجمى 78.7 ٭
نوره عبداهلل محمد كميخ الهاجري 64.48 ٭
نوره فهد نهار جبيران العجمى 75.08 ٭

عبدالعزيز مانع ناصر سعد العجمى 73.62 ٭
عبدالعزيز محمود مصطفى على البلوشى 70.45 ٭

عبدالعزيز وليد عبدالعزيز عبدالكرمي محمد التميمى   ٭
61.94

عبداللطيف عدنان فهد عبداهلل الرقم 73.55 ٭
عبداهلل جمال عبدالرحمن عبداهلل الفرحان 70.84 ٭

عبداهلل س���امي عبدال���رزاق عبدالرس���ول املطوع   ٭
75.24

عبداهلل جنم عبداهلل مال اهلل حسن 80.21 ٭
عبداحملسن رضا عبداهلل جمعه احلواج 68.89 ٭
عبدالوهاب على فرج سالم السعد 76.96 ٭
عثمان بن عفان محمود محمد حسن 65.44 ٭
عدنان جمال على معرفى صفر 69.85 ٭
على جاسم محمد حسني جاسم السليم 71.2 ٭
على مهدى على ابراهيم العطار 65.88 ٭
على وليد محمد حسني الفودرى 65.49 ٭
علي محسن حسني ربيح الوطيب 66.73 ٭
غامن عبداهلل ابنيان رجاء سعد املويزرى 65.6 ٭
فهد ابراهيم عبد النبى مشعل عبد اللطيف 66.07 ٭
فهد بدر عبد اهلل ماجد الصقر املاجد 71.22 ٭
فهد حمد مطلق جعيالن العازمى 76.09 ٭
فهد خالد معال جعدان العتيبى 64.2 ٭
فواز مازن داود سليمان السردى 77.58 ٭
فيصل محمد مطلق عوض املرجتى 73.23 ٭
ماجد محمد عايض صالح العجمى 65.04 ٭
محسن عبدالهادى محمد عبداهلل السماك 64.2 ٭
محمد خالد محمد امجلى الهندى 68.49 ٭
محمد سالم مسفر محمد العجمى 72.79 ٭
محمد عبدالعزيز على حيدر السراج 73.73 ٭
محمد عواد صبر شنات الشمرى 64.91 ٭
محمد عيسى اسماعيل على الهولى 61.86 ٭
محمد فهد محمد فهد دوس الصيقل 67.91 ٭
مرزوق حمدان مرزوق خليفة عقيل 63.81 ٭
مساعد محمود عبدالرزاق احمد احلسن 70.67 ٭
مشارى حمد مصطفى محمد احلمد املجرن 65.15 ٭
مشارى محمد عايض محمد خزمي 79.54 ٭
ميثم حسني ايوب محمد ابراهيم 59.69 ٭
ناصر بدر رجعان حمود الرشيدى 75.73 ٭
ناصر عاهد عبداهلل على الناصر 65.54 ٭
يوسف ابراهيم جاسم عبداهلل كرم 64.42 ٭
يوسف بدر يوسف أحمد بوحيمد 75.98 ٭
يوسف صالح عيسى موسى احليدرى 79.88 ٭
يوسف على محمد على سفر 77.23 ٭
يوسف كمال حسني حسن البغلى 58.09 ٭
يوسف وليد سالم محمد عبداهلل 62 ٭

فارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات 
ابرار حسني رمضان حسني عوض 77.74 ٭
ابرار عادل عقاب هليل املطيرى 66.59 ٭
اسراء احمد صالح محمد جاسم احملميد 86.93 ٭
اسراء خليل جاسم محمد الشطى 63.19 ٭
اسماء جاسم محمد سلمان الناصر 75.11 ٭
اشواق بندر محمد بجاد على عون العتيبى 74.85 ٭
الطاف فهد صقر فهد العميره 64.74 ٭
امنه محمد مجرن خليل عيسى خليل الناجم 84.15 ٭
انفال عبد اهلل صالح محمد احلميدى 73.41 ٭
انفال فاضل اسد محمد على 66.84 ٭
انوار سعد حرمييس محمد العتيبى 88.84 ٭
انوار سعد مفرح ذعار السبيعى 74.66 ٭
انوار سعود عبد العزيز على العنزى 68.53 ٭
انوار عايش محمد مرزوق العازمى 85.22 ٭
انوار عبداالمير عبداهلل مال يوسف بن عيد 73.85 ٭
اميان يوسف عيسى على الصفار 68.13 ٭
بشاير عبداالله عبداهلل عبداهلل بوزيد 62.22 ٭
بشاير عبداهلل محمد شريف صديقى 79.27 ٭

حصه جاس���م محمد عبد الرزاق محمود عبد الرزاق   ٭
61.99

حنان نور زويد مبلش املطيرى 66.32 ٭
حوراء عبداحلميد عبدالواحد شيخان دابى 78.69 ٭

حوراء كامل عبدالرزاق عبدالرس���ول حجى املطوع   ٭
71.18

دانه ضياء راش���د عبدال���رزاق عبدالوهاب الوهيب   ٭
80.79

روان خالد عواد سمني الفضلى 79.06 ٭
روان يوسف يعقوب يوسف العمر 64.68 ٭
زهراء حمد محمد حسن وائل املهنا 88.33 ٭

زهراء على س���يد كاظم عبداهلل هاش���م املوس���وى   ٭
76.02

زهراء محمد حبيب عبداهلل محمد قاس���م اشكنانى   ٭
66.67

زينب عبداحلسني غلوم حاجيه محمد 75.87 ٭
ساره خالد مبارك دعسان القنور 86.32 ٭
ساره عبدالرحمن احمد محمد طالب 68.51 ٭
ساره مبارك سيف هادى الهاجرى 70.6 ٭
ساره محمد عبداهلل بجاد الديحانى 79.98 ٭
ساره محمد عبداهلل حباب العتيبى 74.43 ٭
سلمى وليد خليفه احمد الدوسرى 68.46 ٭
شهد فيصل حبيب على البلوشى 67.38 ٭
شيخه عبد العزيز مفرح الفريح الهباس 78.94 ٭
شيخه فهد نواف جالى الفضلى 81.96 ٭
ضحى عبداهلل مبارك سعود حسن 73.44 ٭
عائشه عبد احلكيم عبد احلميد البسام 85.76 ٭
عائشه عبداهلل بريجان غنيم احليص 77.15 ٭
عبير طارق عبداهلل حسان ناصر 81.92 ٭
عبير يوسف على محمد احمد 83.67 ٭
عذارى حسن عبدالواحد أحمد علي 66.44 ٭
عذارى محمد عبداهلل عبداجلليل الفارسى 88.46 ٭
غدير بدر كامل داود نعمان 67.99 ٭
فاطمه حسني جاسم عوض خليفه 67.82 ٭
فاطمه حمود عبد اهلل عبد العزيز احلمود 83.68 ٭
فاطمه سعد حمد خليفه احلميده 70.3 ٭
فاطمه عبدالرحيم عبدالنبى بهبهانى 81.6 ٭
فاطمه فالح شجاع فالح العتيبى 68.3 ٭
فاطمه محمد احمد حسني عبد الرحيم 80.3 ٭
فجر محمد مصطفى محمد الزيد 88.71 ٭
لطيفه عادل عبد اهلل محمد العتال 73.38 ٭
مرمي عبيد صالح على السبيعى 75.76 ٭
مرمي على جنم محمد محسن 73.98 ٭
منار صالح سالم بن عيد بن ناصر 69.11 ٭
منار صالح شعيفان صقر العتيبى 85.25 ٭
منال فالح مساعد سلطان املرجتى 71.89 ٭
مناير محمود خلف خليل بوراشد 65.96 ٭
منيره عبداهلل خليفه الشالش العازمى 72.6 ٭
منيره عوض عبيد مبارك سعيد 67.91 ٭
ناديه سعد مرزوق سعد العجران 79.6 ٭
جنالء مرزوق رغيان سعود الشريع العازمى 88.11 ٭
نور عبد املجيد عبد الرحمن احمد ملك 79.75 ٭
نور عبدالوهاب حسني على املهنا 68.23 ٭
نوف فارس بزيع طويرش اخلالدي 72.08 ٭
نوف محمد عبيد شريف املطيرى 81.99 ٭
نوف مساعد حسني عبداهلل عجيمان 68.8 ٭
هبه فهد حمد عبد اهلل الهران 75.62 ٭
هنوف جمال محمد ماجد العتيبي 77.44 ٭
يسرا احمد غامن مندى عامر 73.45 ٭

فاطمة الهاشمية الثانوية للبنات 
ابرار خالد محمد على بندر 64.91 ٭
اسماء صالح محمد صالح النهام 84.69 ٭
اسماء عبداهلل عبدالرحمن محمد سلمان 84.83 ٭
اشواق فواز مشعل جنم عيد العتيبى 78.98 ٭
افنان حسني ايوب محمد ابراهيم 74.59 ٭
االء عبداهلل فجرى وراد مرزوق 84.91 ٭
اجلوهره غصني سعيد سالم محمد مهدى 79.98 ٭
امانى على مترج درع النجار الرشيدى 79.81 ٭
امل صالح راشد مطلق صالح القراوى 74.84 ٭
انفال اسماعيل عبدالقدوس شاه زاده 71.37 ٭
انفال بندر سليمان خليوى الديحانى 79.35 ٭
اوراد عبدالعزيز عساف طحيمر اجلدى 90.9 ٭
اميان رمضان محمد عبداهلل الكندرى 62.69 ٭
بروج محمد حسني محمد حسن 71.07 ٭
بلقيس على رغيان سعود الشريع 80.43 ٭
بيبى سالم عبداللطيف احمد القالف 87.32 ٭
تسنيم اسماعيل يعقوب يوسف محمد 69.4 ٭
جواهر منادى مزعل فهد الفراع العازمى 81.46 ٭
خديجه نوح كاظم طاهر املسرى 64.81 ٭
دانه محمد قدفان محمد القدفان 81.14 ٭
دالل بدر سليمان احمد اخلليفه 67.32 ٭
دالل بدر مساعد حمدان العبهول 88.48 ٭
دالل حسني على جاسم محمد نعمه القالف 80.22 ٭
دالل حسني على عثمان سند 71.63 ٭
دالل طارق فهد عبداهلل الرقم 70.55 ٭

آية محمد غالب محمد البصيري 77.26 ٭
أبرار دعيج خليفه شعبان العربيد 64.48 ٭
أبرار سلمان حمود سالم العازمى 84.27 ٭
أبرار فالح راشد ناصر العازمى 84.48 ٭
أبرار فياض مران رجيبان احلربى 65.56 ٭
أبرار محمد عواض راشد املطيري 77.56 ٭
أسماء على مبارك عامر العازمي 72.37 ٭
أسماء محمد رشدان شريده الشحومي 75.65 ٭
أسيل طارق سالم احمد احلبيل 72.2 ٭
أشواق توفيق جاسم محمد الصفار 62.14 ٭
أشواق صالح حمود ارشيد العازمى 67.42 ٭
أفنان فيصل شايع محمد اجليماز 77.42 ٭
أمانى مسعود رفعان وحير العجمى 71.45 ٭
أماني حسني علي بدر خان 79.52 ٭
أماني فالح ابراهيم ناصر العبودي 78.37 ٭
أمل طاهر جنم عبد اهلل بوعباس 71.36 ٭
أمل مسباح نوح صالح املسباح 90.69 ٭
أمينه يوسف هندي يوسف احلمدي 78.59 ٭
أنفال محمد ثامر مجبل قحيصان 73.61 ٭
أنوار سعيد حسني سالم العجمى 80.85 ٭
إميان ناصر مبارك صالح العويس 73.79 ٭
ابتسام بجاد نافع خالد املطيري 74.21 ٭
ابتسام سالم فراج محمد الكفيدي 64.18 ٭
العنود صقر محمد اسماعيل عبداهلل 60.69 ٭
العنود منصور حمد هادي الدوسري 63.23 ٭
اميان أحمد معيوف علي الفردان 65.56 ٭
اميان جاسم محمد عبد اهلل بوحمد 80.68 ٭
اميان محمد هالل راشد الشمالي 58.81 ٭
اميان مفلح صنيتان هادي العازمي 78.99 ٭
تهانى سعد سمران شديد املطيري 72.47 ٭
جنان احمد رجب درويش الفيلكاوي 64.1 ٭
حصة أمين على عبداهلل جمعه 67.68 ٭
حصه سليمان ابراهيم ثوينى العبداهلل 70.25 ٭
حنان فاضل عباس حيدر محمد 73.3 ٭
خلود ساير خلف دغيم العازمي 69.06 ٭
دانه خضير عبداللطيف النصف اخلالدى 60.02 ٭
دالل اسماعيل حسني اسماعيل جمعة 71.01 ٭
دالل سالم سعود حبيب بن جامع العازمي 72.05 ٭
دالل عبدالعزيز سعود عبد العزيز علي 60.05 ٭
دالل فهد منشد حسن الهندال 65.54 ٭
دالل محمد أحمد درويش الدرويش 81.16 ٭
دالل محمد زيد خلف السعد 76.84 ٭
دميه فارس طالع مشخص املطيري 66.41 ٭
رفعه عبداهلل حمد جابر العجمى 69.3 ٭
رمي مانع محمد حمد العجمي 69.4 ٭
زهراء بدر يعقوب غلوم الصفار 63.08 ٭
زهراء محمد أحمد محمد القالف 75.08 ٭
زينب أحمد جاسم محمد حماده 57.89 ٭
سارة بدر يحيي جاسم خضر 64.22 ٭
ساره جاسم خالد فهد عبداللطيف اخلليفة 67.04 ٭
سارة حسن سعيد ناصر علي الفيلكاوي 83.27 ٭
سارة حمود حمد محمد العجمي 63.53 ٭
سارة عبداهلل جابر حمد املري 74.55 ٭
سارة هاني علي ابراهيم القالف 64.81 ٭
ساره راشد مبرك سعد البواردى 74.2 ٭
ساره سعود مصبح محمد الشحومي 64.98 ٭
ساره فالح عيد سالم العازمى 64.92 ٭
شريفه عيسى محمود عيسى اسماعيل 64.85 ٭
شهد خالد صقر عيد املخاجني 63.18 ٭
شهد على عبداهلل علي صغير 64.96 ٭
شهد مبارك جايز خليوي الديحاني 76.88 ٭
شيخه سالم ابراهيم خلف الصوله 80.71 ٭
شيخه عبدالرضا احمد حسني كمال 88.11 ٭
شيخه ماكن مشرع السبيعى 67.41 ٭
عائشة إبراهيم حمد ابراهيم الدرويش 74.17 ٭
عذارى مبارك صنيتان هادي العازمي 66.09 ٭
غاليه شليل عبدالرحمن محيشير املطيري 68.99 ٭
فاطمة خالد سيف زايد العدوانى 69.89 ٭
فاطمة راشد جريوي خرصان احليان 84.78 ٭
فاطمة عبداهلل فالح هنيدي اخلالدي 75.29 ٭
فجر عادل احمد سالم الشهاب 62.06 ٭
فجر محمد جاسم حمد الدوب 61.33 ٭
في سفر عبداهلل سفير العتيبي 81.04 ٭
لولوه خليفه مبارك عواد القراوى 65.15 ٭
ليالي سعيد حسني سالم العجمي 61.82 ٭
مرمي راشد ثالب راشد العازمي 72.75 ٭
مرمي راشد مداد سعد العازمى 74.42 ٭
مرمي عدنان فرحان الفرحان النومي 84.5 ٭
مرمي وليد خالد عبد اللطيف املسلم 88.03 ٭
مشاعل خالد عبداهلل سعد العبداهلل 82.85 ٭
مشاعل مشعل راشد سليمان اجلطيلي 69.65 ٭
معالى جويعد عبداهلل جويعد العجمى 66.35 ٭
منيرة سامي يوسف علي اخلميس 64.74 ٭
منيرة فجري هادي راشد العجمي 71.03 ٭
مها حمد برجوس رتيبان العجمي 69.62 ٭
مها فالح راشد ناصر العازمي 62.92 ٭
مي انور جميل شيرهان البلوشي 77.02 ٭
ميثه فالح محمد سعد الهاجري 72.44 ٭

نعيمة ابراهيم عبدالوهاب س���يف عبداهلل س���يف   ٭
71.3

نور جاسم عبداهلل طواري الطواري 77.26 ٭
نورا حمود عزيز مقبل امليموني 70.89 ٭
نورة حمود علي دعيج اخلالدي 71.36 ٭
نورة سالم حمد سالم احلمدان 68.82 ٭
نورة مسفر حروش مسفر العتيبي 71.6 ٭
نورة وليد خالد احمد املضف 67.69 ٭
نوره سعيد علي سعيد ناصر 83.35 ٭
نوره عيدان سعد عبد الهادي الطعان 93.8 ٭
نوف حمود حجي فالح الداهوم 65.75 ٭
نوير فهد حمود عايد الرشيدى 78.37 ٭
هديه عبداهلل عبدالهادى فالح اجلويسرى 68.66 ٭
هال محمد ناصر هايف املطيري 90.82 ٭
هنوف نبيل محمد علي حسن 63.22 ٭
هويه حمدان فالح حمود العازمي 63.66 ٭
هيا عبداللة مانع نهيقان العجمي 67.23 ٭

عبداهلل المبارك الصباح الثانوية للبنين 
ابراهيم احمد ابراهيم ناصر القطان 72.49 ٭
ابراهيم فيصل ابراهيم صالح الثوينى 64.37 ٭
احمد اسعد محمد احمد الرويح 79.4 ٭
احمد نايف مرزوق عتيق العتيبى 66.95 ٭
اسماعيل محمد اسماعيل ابراهيم الصراف 65.63 ٭
االمير محمد نبيل سعيد محمد العوضى 70.99 ٭
اوس سعيد محمد سعيد مندنى 78.34 ٭
امين راكان محمد ختالن العنزى 68.31 ٭
باسم عبدالعزيز محمد خليل اسود 73.06 ٭
بدر محمد محمود محمد االبراهيم 77.24 ٭
ثامر خضر محمد عبداهلل الباذر 74.35 ٭
ثنيان احمد محمد على املصيجر 72.21 ٭
جابر سعد محمد حبيب الشويعى 60.02 ٭
حسن ابراهيم عبد الرضا كرم معرفى 72.57 ٭
حسن حيدر حمزه غلوم اسيرى 70.29 ٭
حسن علي محمد علي اشكناني 61.84 ٭
حسن فاضل صفر محمد عباس 77.21 ٭
حسني قاسم سلمان محمد النجادى 71.02 ٭
حسني هادى احمد حسني القطان 80.36 ٭
حمد احمد عبداهلل منير املهنا 81.81 ٭
حمد حبيب معتوق جمعان على 65.95 ٭
حمد فيصل مبارك الغريب 71.71 ٭
حمد ناصر منير محمد العجمى 77.41 ٭
حمدان محمد حمدان عبدالعزيز احلمدان 74.62 ٭
حمود عدنان خالد حمد العبود 76.69 ٭
حمود عواض مرزوق شاجى املطيرى 76.71 ٭
خالد انور محمد خميس الغريب 86.54 ٭
خالد مسعود حسن محمد عبد اهلل العجمى 63.57 ٭
سامى جبر وضاح جبر العازمى 75.61 ٭

سعود عبداهلل السيد محمد عبداهلل ابراهيم السيد   ٭
68.03

سعود مسلم سعود زيد بن راكب 63.85 ٭
س���لطان عبد اهلل مبارك عب���د اهلل على احلجيالن   ٭

العازمى 67.24
سلمان احمد مناور عبداهلل الزهام 74.6 ٭

س���لمان عبداهلل محمد عب���داهلل محم���د الكندري   ٭
78.55

سليمان عادل سليمان عبد الرحمن شعيب 82.8 ٭
س���ليمان وليد عبدالعزيز عبدالكرمي محمد التميمى   ٭

75.2
عاصم محمد عبداهلل محمد عبدالرحيم 68.72 ٭

عب���د العزيز عبد الرحيم احم���د محمد عبد الرحيم   ٭
69.58

عبد العزيز عمر ابراهيم سليمان املواش 72.12 ٭
عبدالرحمن عبداهلل حسني عبداهلل القطان 71.16 ٭

دالل دخيل فالح نهيتان العتيبي 92.13 ٭
دالل رشيد عوض شديد املطيري 78.1 ٭
دالل شداد عياد عوض العازمى 73.9 ٭
راويه خالد بدر الفى العتيبى 71.98 ٭
رفاه مناحي فالح مرمح العتيبى 81.86 ٭

رفع���ه زياد عبدالرحمن زياد ملف���ى افريح العازمى   ٭
86.28

روان عبداهلل محمد محمود الفيلكاوى 63.93 ٭
رمي عايش سعد عايد العازمى 70.3 ٭
رمي عبداهلل محمد محسن العجمى 88.47 ٭
رمي على محمد مزحم املطيري 63.48 ٭
رمي عواض مهدى راشد العتيبى 67.49 ٭
رمي متعب حماد متعب العجمى 68.14 ٭
رمي مستحب على فهد الشويع 78.75 ٭
زهور علي عيد سالم الرشيدى 66.95 ٭
زينب ابراهيم على ابراهيم العامرى 80.71 ٭
سارة محمد حمد جابر العاض املرى 83.44 ٭
ساره احمد حجى رجا اخلياط العازمى 88.69 ٭
ساره بدر محمد مبرج العازمى 69.57 ٭
ساره صالح مجبل صالح العازمى 79.44 ٭
ساره طارق محمد عبدالغني سلطان 66.83 ٭
ساره فالح سعد مبرج العازمى 80.67 ٭
سعداء عبدالرحمن حسن محمد العجمى 72.57 ٭
سعده عامر فهيد عامر العازمى 75.71 ٭
سمحه هادى مبارك اليامى 87.86 ٭
شروق حسني محمد منصور السبيعى 70.77 ٭
شروق شاكر عبداهلل عبداهلل الدهيم 68.54 ٭
شروق محمد عبد اهلل حسني العجمى 67.48 ٭
شعاع سعود غالى زويد العازمى 79.29 ٭
شوق عبداهلل مسلم فهد املويزرى 78.95 ٭
شيخه راشد على راشد السهل 62.37 ٭
شيخه سعود عبدالعزيز حسني الفودرى 76.68 ٭
شيخه عبداهلل هلوه معطش العازمى 90.37 ٭
صاحله ذعار غزاى مبارك العتيبى 81.38 ٭
ضحى تركى محيا نهار معيض العتيبى 67.2 ٭
طيبه عادل عباس محمد عبد اهلل 66.27 ٭
عائشة عبد اهلل دهيران عبد اهلل العازمى 68.39 ٭
عائشه فهيد دغيم حمد العدوانى 64.73 ٭
عائشه مطلق طلق علي رومي 62.84 ٭
عايده عليان عايض رجا الوهيده 80.56 ٭
عبير راشد سعد عايد العازمى 81.17 ٭
عمشاء عبيد صالح على السبيعي 68.13 ٭
عهود فالح عبد اهلل فهد مبارك البريكي 66.55 ٭
عيده باذر مطر حصينى الكريبانى 65.17 ٭
غدير عامر سعود على املرى 76.57 ٭
غدير ناشى سالم فهاد العازمي 64.95 ٭
فاطمه ابرمي جازى معتوق العازمى 70.19 ٭
فاطمه حمد محمد عيد بن رومى العازمي 68.49 ٭
فاطمه سعود راشد سعيد العلى 61.63 ٭
فاطمه سعود عبدالعزيز اخلميس 80.61 ٭
فاطمه صباح عبيد مستور فهيد 66.99 ٭
فاطمه فواز عايض حسني الدوسرى 60.34 ٭
فاطمه محمد مجبل ارقيب العازمي 69.98 ٭
فجر منصور موسى فهران العتيبى 73.33 ٭
فرجه راشد نعير راشد الهاجرى 72.74 ٭
كويت عوض خالد عوض املطيرى 71.84 ٭
ليلى عبداحلميد سعيد ابراهيم شيبه 62.84 ٭
مرمي عبيد هلوة معطش العازمى 85.57 ٭
مرمي عيد دليميك طلق العازمى 78.15 ٭
مرمي فالح منسى فرحان سالمه 68.89 ٭
مزنه ناصر عشيمه ناصر 74.71 ٭
مالك منصور خالد شبيب املطيرى 76.59 ٭
منال زيد هادي فالح العجمى 72.29 ٭
منى راشد جابر عبدالرحمن املرى 65.58 ٭
منى شارع مفرح شارع السبيعى 65.62 ٭
منيره أحمد جاسم محمد الساعى 76.35 ٭
منيره سليمان يوسف خالد الشطى 76.49 ٭
منيره محمد فهيد فالح الهاجرى 77.04 ٭
مها على محمد مزحم املطيرى 72.27 ٭
مى زيدان زعيل مصطفي املطيري 65.61 ٭
مى ناصر فاضل عبدالرحمن الفاضل 73.42 ٭
نادية نبهان راشد السبيت العازمى 78.1 ٭
نعمه حسني محمد قهوان العجمى 65.24 ٭
نعمه محمد عبداهلل حسني العجمى 70.24 ٭
نور نهير شافى ناصر السهلى 81.15 ٭
نورة مبخوت سعد مبخوت الدوسرى 82 ٭
نوره حمد فالح شبيب الدوسري 90.66 ٭
نوره محمود ابراهيم محمود الشويربات 84.17 ٭
نوف على مسفر حسن العجمى 70.75 ٭
هدى عبداهلل سعد عبداهلل القطامى 63.11 ٭
هنادى عبدالرحمن خنيفر القعيط الرشيدى 81.83 ٭
هنادى عبداهلل سعيد زامل الدوسرى 75.87 ٭

هنوف زي���اد عبدالرحمن زياد ملفي إفريح العازمى   ٭
73.91

هويه احمد فالح حمود العازمى 65.79 ٭
وسميه فارس سالم فارس العجمى 84.25 ٭
وعد مبارك محمد متعب العازمى 65.44 ٭

صباح السالم الثانوية للبنين 
أحمد صالح محمد أحمد ملك 67.21 ٭
أحمد محمد عبد الرحمن محمد الغايب 69.07 ٭
بندر برجس درع مفرج الدوسري 73.32 ٭
حسني سلطان حسني برجس املثال 67.51 ٭
حسني علي حسني نور محمد غلوم البلوشي 63.3 ٭
حمد جميل ناصر سعود العازمي 60.45 ٭
حمد لطفي بالل مبارك إسماعيل 65 ٭
خالد حمد دايس حمد املري 75.91 ٭
خالد عيد محمد حمود العازمي 75.55 ٭
خالد مفلح فالح مفلح العازمي 71.44 ٭
راشد عبد اهلل ثويني سعد الثويني 63.84 ٭
راشد مروت رشيد فهد العازمي 69.13 ٭
سالم خالد سالم محمد املري 73.72 ٭
سعود حمد سعود مبرج العازمي 64.66 ٭
سعود عبد اهلل سعود عبد اهلل زمانان 65.93 ٭
سلمان حمد سعد حمد العطروزي 66.72 ٭
طالل فاضل أحمد عبد اهلل حسني 72.82 ٭
عبد الرحمن أحمد علي عبد اهلل العبيد 68.05 ٭

عبد الرحمن عبد اللطيف بدر س���الم حمد الس���بع   ٭
65.4

عبد الرحمن فيصل إبراهيم عيسى الراشد 80.73 ٭
عب���د الرحمن محمد خميس عبد اهلل خميس البطي   ٭

بو طيبان 81.7
عبد العزيز سند مبارك فهد الهاجري 64 ٭
عبد اللطيف عامر مجيد صاهود املقيحط 65.46 ٭
عبد اهلل أحمد حسني عيسى اخلياط 72.61 ٭
عبد اهلل سند عيد سند العازمي 59.96 ٭
عبد اهلل عامر حماد عامر سحلول العازمي 86.36 ٭
عبد اهلل عذاب زيدان نايف 65 ٭
عبد الوهاب عادل محمد عبد علي 60.08 ٭
عثمان سعود عثمان محمد البديوي 70.07 ٭
علي أحمد عبد العزيز محمد حسن 84.94 ٭
علي أحمد علي سعود املاجد 73.1 ٭
علي أحمد موسى أحمد صالح 72.99 ٭
علي إبراهيم خليل محمد القطان 66.33 ٭
علي جعفر مراد مبارك الشطي 81.35 ٭
علي جهيم عبد الهادي علي املري 64.7 ٭
علي محمد علي حسني البلوشي 73.6 ٭
علي مرزوق عوض مرزوق أبا القلوب 66.65 ٭
علي مطلق محمد دعسان العازمي 60.12 ٭
عمر سعد صالح حمد العليان 67.04 ٭
عيسى عذبي عبد اهلل غريب 65.54 ٭
فهد أحمد أسد حسن أحمد 75.67 ٭
فهد عيد محمد حمود العازمي 74.82 ٭
فيصل حمود عماش حجي الرشيدي 85.06 ٭
فيصل فالح عبد الرزاق ارزوقي 74.78 ٭
ماجد مسفر علي مسفر العجمي 76.34 ٭
مبارك علي مبارك عبد اهلل احلجيالن 68.43 ٭
محمد حسني علي إبراهيم إسماعيل 64.59 ٭
محمد سعد عبد اإلمام علي محمد 89.77 ٭
محمد سلمان ميرزا حسن شعبان 77.89 ٭
محمد عباس حسن أحمد الرشيد 72.11 ٭

محم���د عب���د األمير عب���د اهلل مال يوس���ف بن عيد   ٭
64.78

محمد عيد فالح حمود العازمي 64.78 ٭
مساعد سامي حمود علي 67.39 ٭
ناصر عبد الرزاق شارع عبد الرزاق اللهو 63.45 ٭
ناصر محمد عيد حمود البريكي 73.05 ٭
يحيى ناصر محمد إبراهيم السند 73.36 ٭
يوسف شالل ضيدان سمير الشمري 86.77 ٭

طليطله الثانوية للبنات 

محمد احمد سالم هجرس سالم 64.63 ٭
محمد احمد صالح فالح مشيلح 71.46 ٭
محمد احمد محمد حسن على 72.21 ٭
محمد اسامه محمد عبداهلل بوجباره 65.72 ٭

محمد اس���ماعيل على حس���ني غل���وم على غضنفر   ٭
82.57

محمد بدر عبداهلل بدر يوسف البدر 73.89 ٭
محمد بدر محمد ابراهيم محمد 68.41 ٭

محمد جاس���م محمد عبدالرحيم ابراهيم الفيلكاوى   ٭
68.43

محمد جواد حيدر غلوم عبداهلل 76.77 ٭
محمد جواد طاهر سليمان عبد اهلل البناى 69.63 ٭
محمد خالد حمود مطر الفضلى 78.87 ٭
محمد رفاعي خلف عواد الشمرى 69.93 ٭
محمد سعد محمد هادى القحطانى 67.73 ٭
محمد سعود محمد سعد الصفران 71.8 ٭
محمد سلمان راشد مسعود البطحانى 61.33 ٭
محمد عايض محمد عياد الرشيدى 69.02 ٭
محمد عبدالرضا على حسني بو حمد 64.69 ٭

محمد عيد جاس���م محمد عيد الرمض���ان الهاجري   ٭
68.87

محمد غازى جاعد مسير العنزى 76.39 ٭
محمد فالح مفلح رشيد السبيت 75.93 ٭
محمد وليد حسني حمد املراغى 78.84 ٭
محمود سيف محمود خلف الطويل 80.22 ٭
محمود قاسم محمد حسني شريف 66.37 ٭
محمود يوسف محمود احمد العبدالغفور 71.23 ٭
مرزوق ابجاد مرزوق مشرع العتيبى 80.6 ٭
مساعد احمد على ابراهيم البشر 65.47 ٭
مساعد فالح حمد مبارك العازمى 69.62 ٭
مشارى فايز خالد عبداللطيف الغريب 68.27 ٭
مشعل بدر ساير حمود احلربي 73.07 ٭

مش���عل عبدالعزيز زيد عب���داهلل صالح احلجيالن   ٭
62.68

مشعل عبداهلل مرزوق محمد عايض نشر الرشيدى   ٭
68.63

منصور فرج مبارك فرج املطيرى 71.16 ٭
نادر هادى عايض مطيع العجمى 69.99 ٭
ناصر عيسى محمد عبدالعزيز بلوشى 64.61 ٭
نايف خالد فالح صلف املطيرى 77.72 ٭
نايف رشيد حمدان هجهوج الشمرى 69.73 ٭
نايف عبد اهلل نايف عبداهلل املتلقم 72.53 ٭

ن���واف بدر حس���ني احمد عل���ى محم���ود الكندرى   ٭
70.06

هادي محمد عبيد جاراهلل العجمي 68.46 ٭
وليد خالد مرزوق منصور العازمى 69.92 ٭

يعقوب سيد محمد سيد يعقوب سيد عنبر الرفاعى   ٭
70.67

يوسف ابراهيم على ابراهيم السويلم 69.11 ٭
يوسف طالل راشد عبد اهلل الغنام 73.36 ٭
يوسف عبداهلل حمد احمد يعقوب 76.41 ٭
يوسف عبداهلل محمد جاسم سبتى 83.6 ٭
يوسف عثمان يوسف عثمان ابراهيم 71.38 ٭
يوسف فرحان عبداللطيف فرحان الدوخى 70.18 ٭
يوسف محمد سالم على السالم 71.22 ٭
يوسف نواف سماوى ردن الظفيرى 72.56 ٭

دعيج السلمان الصباح الثانوية للبنين 
أحمد بدر عباس عبد اهلل علي 87.83 ٭
أحمد عمر مبارك صنيدح العصيمي 77.01 ٭
أحمد غازي فيصل عبود خلف 79.46 ٭
بدر محمد حسني ابراهيم باقر 69.45 ٭
براك سلمان براك حمود اخلالدى 77.93 ٭
جابر قاسم قمبر محمد 75.76 ٭
حامد نادر محمد قنبر عابدين 72.43 ٭
حسن يوسف عباس حسني دشتى 70.41 ٭
حسني عبداجلليل حسن محمد البقشى 73.87 ٭
حمد عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل العجمي 67.27 ٭
حمد مبارك عبداهلل حمد احلردان 74.17 ٭
خالد جاسم محمد محمد الشعيبي 68.36 ٭
خالد محمد عبداهلل بجاد خويتم الديحاني 67.03 ٭
راكان سيف عبدالرحمن سعود العجمي 70.87 ٭
سالم جوهر مسعود املسعود 65.4 ٭
سالم محمد مجبل عبيد شريف 73.15 ٭
سعد محمد هالل مطلق العتيبي 83.24 ٭
سعود حمود حسن محمد العجمي 69.38 ٭
سعود شريف سيد محمد يوسف 73.35 ٭
طال ل فه�د عبي�د طلمس العتيب��ى 68.16 ٭
عادل عبداهلل سعود عبداهلل املطيري 74.76 ٭
عبد العزيز محمد عيسى علي القيص 59.75 ٭
عبدالرحمن صالح حسني راشد الدمخى 89.41 ٭
عبدالعزيز سعد عبداهلل راجح البوص 66.91 ٭

عبدالعزي���ز س���عود عب���د العزيز غدي���ر الغديري   ٭
68.74

عبدالعزيز محمد صالح املطلق 60.06 ٭
عبدالعزيز وليد عباس غلوم عبداهلل 73 ٭
عبداهلل خالد عبداهلل العديلة 67.06 ٭
عبداهلل خالد عبداهلل دخيل اهلل السبيعي 70.96 ٭
عبداهلل راشد سالم ركدان العازمى 80.46 ٭
عبداهلل زايد مفلح عمار العازمي 69.98 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل علوش العنزي 74.23 ٭
عبدالهادي راشد هادي فالح العجمي 64.32 ٭
علي حسني عبداهلل عبداحلسن املتروك 63.06 ٭
علي صالح خليل ابراهيم الدريع 65.74 ٭
علي عبد اهلل حسن فهيد العجمى 65.22 ٭
غازى فهد نوار صالح العتيبى 76.69 ٭
فراس عبدالغفور فهد عبدالغفور 67.25 ٭
فهد باسل شايع محمد اجليماز 74.33 ٭
فهد حامت حرمييس محمد العتيبي 69.91 ٭
فهد خليفه صالح محمد العمير 74.39 ٭
فهد سفيران زبن مبارك السبيعي 68.46 ٭
فيصل احمد خلفان احمد سعيد 76.2 ٭
فيصل صالح صاحب صالح اكروف 81.9 ٭
فيصل محمد ناصر ابراهيم اللهيدي 66.4 ٭
متعب فالح عيد حبيب العازمى 66.82 ٭
محمد خالد عبادي عبداملجيد اجلدي 68.07 ٭
محمد زايد مفلح عمار العازمي 69.06 ٭
محمد عايض محمد حرفان السهلي 66.14 ٭
محمد عبدالرحمن محمد حسن الكندري 79 ٭
مساعد جاسم محمد نصير جعفر 79.8 ٭
مشعل الفى حمود رجا الرشيدى 73.79 ٭
ناصر حامد محمد علي 67.92 ٭
ناصر غالب حسن فهد السهلي 70.96 ٭
نهيتان شجاع فالح نهيتان العتيبي 73.8 ٭
يوسف ابراهيم مطر احلردان 79.79 ٭

صباح السالم الثانوية للبنات 
أفراح صالح مرزوق تركى العازمى 79.06 ٭
أنوار محمد مجبل عبيد شريف 74.55 ٭
اريج صالح عبد اهلل عيسى العطار 72.22 ٭
اسراء صالح حميد غريب جمال 83.66 ٭
اسراء محمد سعد مطلق السويلم 62.56 ٭
اسماء حسن سالم جاراهلل العجمى 81.06 ٭
اشواق جمعان فهد مبارك العازمى 66.18 ٭
اشواق فالح ذعار شجاع عواد 77.63 ٭
افراح عبيد سمران شديد املطيرى 72.86 ٭
افراح غنيم محمد سيف العجمى 62.67 ٭
افنان عبدالعزيز احمد عبداهلل الشطى 63.77 ٭
افنان عبداهلل مهدى براك هادى 77.29 ٭
اجلازى سعود سالم خجيم العجمى 82.93 ٭
الطاف محمد غازى حمود سلطان 75.01 ٭
العنود جابر حمد فاضل املرى 81.08 ٭
النيره غازى شجاع صفيان العتيبى 76.67 ٭
الهنوف سعد فهد زيد العازمي 72.47 ٭
الهنوف عيد براك قعمر العازمى 81.68 ٭
امثال راشد حمود صالح السهلى 75.14 ٭
امل احمد على فهد الفهد 62.45 ٭
امل رفاعي علي عوض الصواغ 66.42 ٭
انوار محمد فهيد حسني العجمى 79.84 ٭
اميان على صالح اخلريف الصالح 79.21 ٭
اميان فهيد فهد زيد العازمى 84.75 ٭
بتول عبداالمير على خليل اخلميس 68.23 ٭
بشائر دوخى عطيه غالب املطيرى 76.3 ٭
بشاير غازى غامن فرحان الرشيدي 68.46 ٭
حترير بدر الفى زايد العتيبى 76.79 ٭
حنان مطلق رحيم نوار العتيبى 75.91 ٭
حوراء عبد اجلليل حسن محمد البقشى 75.75 ٭
خلود خلف عيد محمد احلربى 59.14 ٭
دانه محمد احمد فوءاد على 64.14 ٭
دالل جزاء حمود محمد الرشيدى 66.67 ٭
دالل حجى حمود زهران العازمى 63.14 ٭
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مشاعل حسني فاضل احلسني العنزي  ٭
مشاعل ناصر علي ضيدان  ٭

مها زيد راضي عياش  ٭
مها سويد صالح مشخص الرشيدي  ٭

مها فالح سند حمد  ٭
نادية عبد اهلل خلف طويان  ٭

جناح ثجيل فارس عبيد  ٭
نوف فراج ساير فراج  ٭

هدية سلمان غريب فرحان  ٭
وسمية حنظل فهد سالم  ٭

مركز عبداللة الجابر الثانوي رجال
أحمد محمد جاسم محمد العوض  ٭

أحمد هاني أحمد عبداللطيف املاص  ٭
احمد راشد محمد العجاج السالم  ٭

بدر ناصر علي ضيدان  ٭
حمود صالح ابراهيم الرخيص  ٭

خلف محمد خلف الدوسري  ٭
داوود سليمان حبيب حاجى يوسف  ٭

داوود محمد صالح مجبل مرزوق  ٭
سعد سفاح أبجاد علوش املطيري  ٭

شعيب محمد عيسى محمد الشعيب  ٭
عبد العزيز عصام عبد العزيز محمد العتيبي  ٭

علي محمد جاسم حسني  ٭
ماجد سفاح ابجاد علوش املطيري  ٭

مفرج محمد مبارك ناصر الدوسري  ٭
يوسف جاسم محمد عبد اهلل الفهد  ٭
يوسف محمد سعد مبارك العازمي  ٭
جعفر صادق منصور على القطان  ٭

يوسف بن عيسى الثانوية للبنين
احمد عبداهلل علي دشتبان  ٭

جاسم محمد جاسم الشمروخ  ٭
حسن خالد محمد علي املطوع  ٭

خالد غازي سعد نصار الشريعان  ٭
سعود محمد سعود عبدالعزيز احلسن  ٭

عبدالعزيز مؤيد عبداهلل عبدالعزيز املشوطي  ٭
فواز عبداهلل أحمد بدر احلوطي  ٭

محارب ناصر محارب عبدالعزيز احملارب  ٭
محمد جاسم محمد سليمان بوخضور  ٭

محمد خالد محمد السليمان البسام  ٭
ناصر عبدالعزيز سالم ابراهيم النافع  ٭

يعقوب عبدالرحمن يوسف إبراهيم العبيد  ٭
يعقوب عبدالهادي عبدالعزيز الهويدي  ٭

يوسف احمد عبداحملسن محمد علي احلقان  ٭
اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية

أحمد الربعي الثانوية للبنين
سليمان صالح ابراهيم الدويسان  ٭

عبداهلل عبدالعزيز امان القطان  ٭
على ناجى سليمان اجلاسم  ٭
محمد غسان محمد القبندى  ٭

الجابرية الثانوية للبنات
جنان خليل صفر عباس  ٭

مشاعل محمد خير عبدالكرمي عبداهلل  ٭
هند عثمان عنبر املال  ٭

الرجاء الثانوية للبنات- المشتركة
عائشة مبارك شالش سالم املنزل  ٭

الرجاء الثانوية للبنين - المشتركة
أحمد عبداهلل ياسني عبداهلل السرحان  ٭

مبارك عبداهلل هداف رجا الهاجري  ٭

السالمية الثانوية للبنات
انوار جاسم اسحق الصالح  ٭

دالل فهد فالح سالم  ٭

بيان الثانوية للبنات
انوار راشد ابراهيم راشد الهولى  ٭
تهانى فالح ناصر سعد العازمى  ٭

دالل عبداهلل محمد اسماعيل العبداهلل  ٭
ساره سالم حمد عبداللطيف العيسى  ٭

شريفه على عبدالفتاح حمد النجار  ٭
شيماء مؤيد سلطان فرج عبداهلل  ٭

عائشه سالم زنيفر حمود العازمى  ٭
فاطمه ابراهيم درويش حسني  ٭

فاطمه جمعان عيد محمد احلريص  ٭
فرح فاضل منصور قاسم الصراف  ٭

مرمي خالد خلف السيد على الرفاعى  ٭
نوره حمد حسن على العجمى  ٭

ث. 25 فبراير الثانوية للبنات
امل عماد ابراهيم على الصوله  ٭
انوار حسني علي حسني اكبر  ٭

انوار خليل ابراهيم عيسى الوزان  ٭
عائشة محمد عبداهلل محمد الكندري  ٭

ليلى عبدالرضا حسني على القالف  ٭

جابر األحمد الصباح الثانوية للبنين
عبد الوهاب سمير عيسى جاسم املهنا  ٭

علي محمد إسماعيل علي حسن  ٭
علي يوسف هاشم جمعة محمد  ٭

مشارى حسن عيد ذياب  ٭
ناصر بدر سليمان زيد شهاب  ٭

خالده بنت األسود الثانوية للبنات
نوف صالح مبارك صالح الهران  ٭
وضحه خلف سعد خلف العسق  ٭

سلوى الثانوية للبنات
انفال محمد مهنا اليوسف  ٭

اميان داود محمد حسن  ٭

صالح شهاب الثانوية للبنين
جاسم فايز يعقوب ابو احلسن  ٭

حمود محمد رضا على محمد  ٭
سلمان سعد سالم سعد املنير  ٭

عبدالرحمن خالد خليل إبراهيم العوضي  ٭
عبدالعزيز عيد سلطان سويد السهلي  ٭

عبداهلل عبدالرضا عبداهلل حسني األمير  ٭
عمر راشد راشد عبدالعزيز املذن  ٭
غامن محمد عبداهلل محمد املطوع  ٭

فواز علي فالح جامع العازمي  ٭
يعقوب مال اهلل خليل مال اهلل  ٭

يوسف وليد عبداحلميد عبدالرحمن اليوسف  ٭

صالح الدين الثانوية للبنين
حسني فيصل عبداهلل الوزان  ٭

عبداهلل العسعوسي الثانوية للبنين
فهد عبدالرزاق ظاهر خميس عبدالكرمي  ٭

محمد عبداللطيف خلف محمد الفهد  ٭

عبداهلل عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنين
فواز سعيد عبدالرسول مبارك ساملني  ٭

فاطمة الصرعاوي الثانوية للبنات
ابرار حسن درويش حسن حاجيه  ٭
زهراء ناصر منصور خلف مسافر  ٭

ساره سمير فيصل محمود اغائى عوض بهبهاني  ٭
شهد توفيق اكبر على السنافى  ٭

ضحى مجبل غازى مجبل العدوانى  ٭
عائشه عادل رجب ناصر  ٭

مرمي احمد محمد خميس اخلميس  ٭
مرمي عبداهلل ابراهيم خلف اليتامى  ٭

فرحان الخالد الثانوية للبنين
حسني يوسف نور الدين مرتضى حسن  ٭

منصور صالح منصور خلف مسافر  ٭

فلسطين الثانوية للبنين

عبدالعزيز حمود جبر غالي الشمري  ٭
عيسى مطر مطني مخلف  ٭

فالح فيصل عبداهلل الرشيدي  ٭
فهد لفتة عرار علي  ٭

مسفر سلطان محمد سعد القحطانى  ٭
مشعل احمد حمود سعد الزهمول  ٭

ناصر دلى عواد عذاب العنزى  ٭

مركز حواء بنت يزيد الثانوي نساء
أشواق جميل بنيان صالح العلى  ٭

بدريه محمد فريح حجى  ٭
بشائر عليان محمد عايض الرشيدي  ٭

بشاير عليان عايض رجا الوهيده  ٭
بشاير محمد أحمد حسني  ٭

تهانى حمد عبد اهلل الشمرى  ٭
تهانى عايض عبداهلل املطيرى  ٭

ثمينة مهاوش راضي يونس  ٭
حنان عيسي ظاهر راشد الرشيدى  ٭

دالل ثوينى عوده ملوح  ٭
دالل نواف سالم سعد الشمرى  ٭

ساره حسني مزيد عويس الديحانى  ٭
ساره محمد سلمان غامن عبد العزيز  ٭

ضحى هاشم محمد عواد العنزى  ٭
عاليه حسني مزيد عويس هادى الديحانى  ٭
عاليه خالد محمد فرحان الدغر الرشيدى  ٭

عبير فالح عبد الكرمي سرحان  ٭
عفاف عبيد مطلق عتيق الهاجرى  ٭

عيده مفضى سليمان عواد الرشيدى  ٭
غدير مسعود شبيب سعيد الرشيدى  ٭

فاطمه ثنيان يوسف احمد الثنيان  ٭
فاطمه زهيميل عويض صالح الشالحى  ٭

لطيفه مناور خزام املطيرى  ٭
مها خليفه فارس عبيد  ٭

مها فهد سعدون براز املطيري  ٭
مها منصور مخلف سليمان املطيرى  ٭
مويضى قطيم عادى شالح املطيرى  ٭

نوال صبيح حمدان رحيم  ٭
نوال نايف على معجب املطيرى  ٭

وعد وديد مبروك بركات الديحانى  ٭

مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال
أحمد فهد فخري علي صالح  ٭

بهلول مزعل حسن ثامر  ٭
حسني علي مطلق حطاب عرادة الرشيدي  ٭

خالد رضا حمود عراده  ٭
عبد العزيز فهد فهاد الرشيدي  ٭

عبد اهلل مبارك فالح عراده  ٭
فارس خالد مصلط مطلق السند  ٭

فراس نوري عبداحلميد خالد حمدان محمد  ٭
محمد حسن محمد علي  ٭

محمد مشعل محمد عبيد املطيري  ٭

اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعليمية

االحمدي الثانوية للبنين
بندر حمود محمد بجاش الهاجري  ٭
حسني محمد مسفر عامر العجمي  ٭

حمد محمد أدهم فارس العنزي  ٭
خالد حمد ظاهر نهار  ٭

خالد عبدالرحمن عبدالهادي مسفر مهدي العجمي  ٭
خالد فرحي وراد صنيدح مرزوق  ٭

سالم محمد بريك فايز العتيبي  ٭
سعيد محمد علي حسني العجمي  ٭
سلمان محمد بريك فايز العتيبي  ٭

عبد اهلل محمد عبد اهلل عبد العزيز الداعج  ٭
عبد الهادى خميس عبداهلل خضير  ٭

علي عزيز غلوم محمد عزيز  ٭
فهد سعود سعد اخلليفي العجمي  ٭

محمد فهيد عجب العولقي الغيثي الدوسري  ٭
نايف عبداهلل نايف الدوسري  ٭

الرتقة الثانوية للبنات
بشاير حجرف مطلق مبارك العتيبى  ٭

شهد محمد فهد فهاد العجمى  ٭
غدير طالب سالم هادي املري  ٭

فج���ر خلف م���رزوق راش���د م���رزوق احلريص   ٭
العازمى

منال ناصر وسمى محمد الدوسرى  ٭
نوره راشد سليمان ضيف الهاجرى  ٭
نوره ناصر عبداهلل عصام العجمى  ٭

هديل طلق هزمي سالم العازمى  ٭
هوازن سعد دهيليس على ابو خوصه  ٭

وضحه عبداهلل عايض عبداهلل الهاجرى  ٭

الرقة الثانوية للبنات
امل مجبل عوض عومير خلف  ٭

اميان حميد مخلف دلي املسعودي الشمري  ٭
ساره توفيق مطني توفيق  ٭

عائشه ابراهيم مسيفر العتيبي  ٭
عائشه علي حمد صالح املري  ٭

عهد سعود بريك طالع العتيبي  ٭
عهود زبن متعب ضيف اهلل املطيرى  ٭

غدير حمد طلق مسلم السبيعي  ٭
مرمي مبارك حماد مبارك العازمى  ٭

منيره منصور فرحان منصور ازبيران  ٭
هاجر زيد راشد مكمخ  ٭

الصباحية الثانوية للبنات
افراح فايز نويفع رجا الرشيدى  ٭
فاطمه زايد سالم جبر الهاجرى  ٭
مرمي فرج مفلح فرج الصابري  ٭

مرمي ماجد دهيسان عتيق العتيبي  ٭
نوره عايض بداح عايض السبيعي  ٭

الصباحية الثانوية للبنين
عمر شرمي فيصل عايض املطيري  ٭

محمد فوزي علي محمد مهدي  ٭
مشعل محمد عبداهلل عبدالعزيز الداعج  ٭

هادي محمد سعد طامي الدوسري  ٭

الظهر الثانوية للبنين
عبد اهلل حامد عيسي أحمد الصفي  ٭

ناشي مبارك عيد الغصاب  ٭

الفحيحيل الثانوية للبنات
اشواق مبارك حمد سعد السكران  ٭
افراح عويد محمد ثارى الرشيدى  ٭
انوار أحمد حسني هاشم العنزي  ٭

اميان عبدالعزيز على شامخ العنزى  ٭
بشاير راشد عبداهلل راشد الطراد  ٭
خلود خليفه غياض عبيد الدملانى  ٭
غريبه راشد خضير نزال الفضلى  ٭

نوره حمد سعد بداح الهاجرى  ٭

القرطبي الثانوية للبنين
بدر هادي مسلم حمود الهلقي  ٭

حاضر بجاد شافى بجاد الدوسرى  ٭
خالد عبداهلل فالح سالم الدوسري  ٭

عبداهلل ماجد بدر فايز املطيري  ٭
فهد غازي مطلق رشاش املطيري  ٭

محمد سحيم محمد العازمي  ٭
مساعد عافت سعد طويريش العنزي  ٭

الكندي الثانوية للبنين
سلطان سلمان فيصل دهش العطير  ٭
ضاري جابر مجبل مجبل القريافي  ٭

ضيدان فالح ضيدان خالد ضيدان السبيعي  ٭
عبدالعزيز عدنان سعود العدواني  ٭

عبداهلل ماجد عبداهلل رجا الهاجري  ٭

المنقف الثانوية للبنات
اهد نا جابر عامر مبارك الهاجري  ٭

اميان محمود محمد علي عبدالرحمن  ٭
خلود رجعان مرزوق سلمان العازمي  ٭

عبير مطلق سعد مبارك العازمي  ٭
غدير نايض خبنان الرشيدي  ٭

مها نبيل عبد الرحمن سرحان ديوان  ٭

الفردوس الثانوية للبنات
أنعام عالي عبداهلل قبالن الرشيدي  ٭

العنود عبداهلل ماجد عبداهلل العتيبى  ٭
الهنوف غازي عبداهلل الشريف  ٭

تهاني حمود مناور علي مزيد  ٭
حنان رجا طعمة صالح ملوح اخلالدى  ٭

خلود فالح مطر بطى املطيري  ٭
ريا عبد اللطيف مزعل الهرشانى  ٭

ساميه مطر رحيم صالح شديد املطيرى  ٭
سلمى سند راشد سند الرشيدي  ٭

عهود ضويان معتاد عواد املطيري  ٭
غصون عبداهلل صنيدح هادي الديحاني  ٭

مها نهار محمد نهار املطيري  ٭
نوفه رجاء عايد عاشي العطيفي العنزي  ٭

هاجر هزاع ارشيد القفيدي الرشيدي  ٭

الفروانيه الثانوية للبنات
جمانه محمود على حسني ميرزا  ٭

الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات
اشواق حمدان على حمدان العدوانى  ٭

امنه خليفه درويش خلف جمعه  ٭
دالل نادر يوسف عيسى العيد  ٭

شهد ابراهيم سعود القطان  ٭
شوق سعود سالم سعد املطيري  ٭

عنود عبداهلل فرحان نافع العنزى  ٭
فاتن فراج فراج محمد الزعبي  ٭

مرمي خالد عبداهلل محمد على احلمرانى  ٭
نوف سلمان عذافه عبيد الشمري  ٭

المباركية الثانوية للبنين
بدر ناصر نايف مطلق الغيص  ٭

عبد العزيز محمد نصار محمد العدواني  ٭
على عبداهلل ناصر غنام العنزى  ٭

عمر عبد القادر أحمد عيسى الستالن  ٭
وليد خالد محسن هبر  ٭

ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبنات
امنه تركى خالد الديحانى  ٭

ساره نواف عيد جابر املطيري  ٭
شهد جاسم محمد حسن عبداهلل  ٭

شيخه سعود زويد مزيد املطيرى  ٭
عاليه مذكر مجبل مذكر املطيرى  ٭

غالية فهد عوض الديحاني  ٭
مها عبداحملسن هاجد الرشيدي  ٭
نوال عبيد قطيم هادي املطيري  ٭

ام عامر األنصارية الثانوية للبنات
غصون ناصر تركي عبداهلل اخلميس  ٭

منار عبداهلل مسلم على الرقاص  ٭
منار عويد محمد عويد الرشيدي  ٭

نوره شبال مسلم مبارك الراجحى  ٭

انس بن مالك الثانوية للبنين
محمد سهل فارع مطر املطيرى  ٭

جليب الشيوخ الثانوية للبنات
ابرار نبيل مجيد حبيب الصفار  ٭

بشائر غامن حمد السهيل  ٭
خلود محسن هميج خلف املطيري  ٭

رمي فالح فهد الهاب املطيري  ٭
ساره مجبل شقير مرزوق الديحاني  ٭

عهد عبدالعزيز سعود مرزوق املطيري  ٭
فاطمه عدنان بخيت سليمان البخيت  ٭

مرمي بدر حيدر عبد الرحيم محمد بو شهرى  ٭
نوف خالد عبداهلل العدواني  ٭

جليب الشيوخ الثانوية للبنين
محمد خلف خالد خلوى شريد املطيرى  ٭

نواف محسن محمد مانع املطيرى  ٭

حمود الجابر الصباح الثانوية للبنين
احمد عبد اهلل سرحان عبيد الشقيحي  ٭

حمود عبد الرحمن عطية سالم احلمدان  ٭
عبد الرحمن محمد إبراهيم عبداهلل  ٭

حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية للبنات
العنود حسني تركي حمد املطيري  ٭

بدرية بدر زيد سند اجلويدان  ٭
دالل سعيد عبداهلل رمضان العي�دي  ٭
ساره مشعل محمد عبداهلل الشعالن  ٭

ماجدة عبداهلل مطلق محمد الرشيدي  ٭
هدى سلطان سالم الفضلى  ٭

درة الهاشمية الثانوية للبنات
اجلازي شويط عبيد عبد اهلل العازمي  ٭

انتصار سعود شقير الديحاني  ٭
بشاير محمد على حسن السريحي  ٭

شوق فهيد مرزوق مضحى الرشيدى  ٭
عايشه مطلق مناور دخيل الرشيدى  ٭

فاطمه الفى محمد مفرح املطيرى  ٭
لطيفه متروك عوض ماطر العتيبى  ٭
نوير محمد راشد زهيميل املطيرى  ٭
وعود بداح مرزوق عواض املطيرى  ٭

رزينة الثانوية للبنات
ابرار فهد غالب رشيد املطيرى  ٭

اسماء عزيز شالح عايض املطيرى  ٭
شيخه عطا اهلل محمد صنيتان املطيرى  ٭

شيخه مسفر محمد سعد القحطانى  ٭
عايشه فرحان معدي راجح العتيبي  ٭

لطيفه عبيد قطيم حامد الشالحي  ٭
نوره عايض عبدالرحمن محيشير املطيرى  ٭

سلمان الفارسي الثانوية للبنين
احمد سلطان مزيد مناحي املطيري  ٭

انور فالح دايس منوخ الضفيري  ٭
جراح نايف يوسف جابر العنزي  ٭
حمد ياسني فرحان ياسني األصيل  ٭

حمود حسني سعد صنيدح املويزري الرشيدي  ٭
خالد غازي حميد صويان املطيري  ٭

رائد علي حسني علي سلمان  ٭
سعود عبدالعزيز مسعود سلطان فرج  ٭
ضاري عادل طالل حمزه جبر الفضلي  ٭

عايد محمد رمضان محمد مبارك العنزي  ٭
عبداحملسن علي عبداحملسن محمد املري  ٭

عبدالوهاب مشاري علي حسن مشاري  ٭
فهد حامت عباس جمعان مشوط العنزي  ٭

فهد رجب احمد عبداللطيف  ٭
فهد سعد عامر ناهض العتيبي  ٭

فهد علي حسني علي سلمان  ٭
محمد عبداهلل محمد علي غلوم  ٭

محمد مساعد ناصر عبداهلل الناجم  ٭
مشاري عساف عبدالعالي عساف املطيري  ٭

ناصر جمعان محمد عبداهلل املطيري  ٭
نايف سالم بندر شعيب الفضلي  ٭

شجاع بن األسلم الثانوية للبنين
احمد طالل طالب عبداإلله القناعي  ٭

حمد خليفة عبد احملسن خلف الشطي  ٭
سالم فالح سلطان فالح السبيعي  ٭

طالل نواف غازي عقاب شباب القريفه املطيري  ٭
عبد الرحمن طالل عبد الرحمن غفران فضل  ٭
عبد الرحمن عايد عبد الرحمن عايد العتيبي  ٭

مشاري مشعل ناجي ضيف اهلل منيع  ٭
يعقوب يوسف عيسى ربيع النومس  ٭

عبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية للبنين
بدر سلطان صقر عايض املطيري  ٭
تركي منوخ متعب عقاب البديني  ٭

حمد بداي غالب زايد الديحاني  ٭
عبداهلل عزيز فهد عويض املطيري  ٭

حسن سعيد على نديل العجمي  ٭
حمد خالد محمد هادي  ٭

حمد سعدون صعفق سعد العازمي  ٭
حمد ناصر سعيد ناصر علي الفيلكاوي  ٭

حمود ايدام حمود مرهج  ٭
حمود فالح فهيد دغام  ٭

حمود مبارك سيف ظاهر بصيرات العازمي  ٭
حمود محمد حمود عيد الهليع  ٭
خالد راشد عايد عيد العازمي  ٭

خالد عايض محسن فهد العجمي  ٭
خالد غازي مرزوق املطيري  ٭

خالد فهد فالح مجالد العازمي  ٭
خالد مبارك راشد حمود الشحومي  ٭

خالد مرزوق عواد عقاب العازمي  ٭
رابح مساعد رابح عصام العجمى  ٭

راشد سليمان راشد سلمان العقاب العازمي  ٭
رماح مهدى رماح القحطانى  ٭

سالم راشد فالح حطاب  ٭
سالم عبداهلل جزاع هالل العتيبي  ٭

سالم عجب شريان الدوسري  ٭
سالم فالح شجاع العجمي  ٭

سالم فهيد صالح محمد املري  ٭
سالم مبارك سالم احمليلبى  ٭

سالم محمد علي محمد صالح املري  ٭
سعد حامد سليم صالح  ٭

سعد عبداهلل سعود عايد العنزى  ٭
سعد محمد بريدان سعد  ٭

سعود حمد عويضه جويعد العجمي  ٭
سعيد حسن سعيد حسن العجمي  ٭
سلطان خالد عواد مرزوق العازمي  ٭

سلطان سعيد محمد الرشيدي  ٭
سلطان محمد طرمي عبدالهادي السمحان  ٭

سلمان عبيد سويد عمير العجمي  ٭
شجاع محمد ناصر هادي  ٭

صالح حمود صالح عطران العازمى  ٭
صقر نايف عمر مرزوق العنزي  ٭

طارق هزاع محمد جعدان هزاع املطيري  ٭
طالب علي فالح ذيب الهاجري  ٭

طالل احمد عامر السيف العامر  ٭
طالل الهيلم نادى ساير العنزى  ٭

ظافر مصلح سعود حسني العجمي  ٭
عايض فالح عايض جعيدان العازمي  ٭

عبد اهلل حمد صالح حمد العازمي  ٭
عبد اهلل حمد فالح العازمي  ٭

عبد اهلل على عبد اهلل على الشيحه  ٭
عبد اهلل علي حسني امير  ٭

عبد اهلل فالح سيف فرحان النامي  ٭
عبد اهلل مبارك عوض القفيدي  ٭

عبد اهلل نايف عبد اهلل سعيد العتيبي  ٭
عبد الهادي محمد تومي شلوان مطلق الهاجري  ٭

عبدالرحمن محمد دعسان رفيد العنزي  ٭
عبدالعزيز جاسم محمد العسالوي  ٭

عبدالعزيز حمود فالح عيد السكران  ٭
عبدالعزيز محمد ناصر الدوسرى  ٭

عبداهلل تركى شخير عبداهلل العنزي  ٭
عبداهلل خلف سعد مرزوق العتيبى  ٭

عبداهلل زيد الهبي زيد العازمي  ٭
عبداهلل سالم فالح مبارك امللعبى  ٭

عبداهلل سعد راشد الفويضل الهاجري  ٭
عبداهلل علي أحمد يوسف  ٭

عبداهلل علي ناصر غامن امليع  ٭
عبداهلل مبارك عبيد الدوسري  ٭

عبداهلل محسن محمد مهدي  ٭
عبداهلل ناصر هادي الهاجري  ٭

عبداهلل وسمي سعد عبيد البلحطي  ٭
عبداحملسن صبيح نعيم ضيدان  ٭

عبدالهادى فهيد حسني محمد العجمى  ٭
عبدالهادى محمد ناصر هادى السمحانى  ٭

عواض عجب عبداهلل عواض املطيري  ٭
عيد ناصر معكام بيجاش  ٭

عيسى مرزوق محمد صغير سحلول  ٭
غازي فهد رضوان املطيري  ٭

غامن رشيد سليم العنزى  ٭
فايز فهد فالح مجالد العازمى  ٭

فايز محمد مناحي فالح العازمي  ٭
فرج محمد عبداهلل علي القحطاني  ٭

فرج مسعود فرج سالم املري  ٭
فالح الفي بطيحان جرفي  ٭

فهد خالد سعد حضرم الهاجرى  ٭
فهد سعيد علي نديل  ٭

فهد عبود مسلم العازمى  ٭
فهد عبيد مسفر مليح املطيري  ٭
فهد مبارك فهد ضاحي العازمي  ٭

فهد مرزوق تركي عوض العازمى  ٭
فهد ناصر خلف العتيبي  ٭

فهد ناصر فهد فالح الدوسرى  ٭
فهيد ناصر فهيد محمد العجمى  ٭

فهيد نصار سالم بصيرات العازمى  ٭
فواز خلف بليل جهيد العتيبي  ٭

فيصل خلف سعد مرزوق العتيبى  ٭
فيصل راشد شلعان العجمي  ٭

فيصل عبدالكرمي دويك وادى الفضلى  ٭
فيصل عبداهلل حمود جفني  ٭

فيصل عيد مجبل فهيد  ٭
فيصل غليفص براك ماجد الدوسري  ٭

فيصل مصلح هميجان مرشد العازمى  ٭
قحصان سالم مهدي العجمي  ٭

الفى حسيان منصور العازمى  ٭
ماجد حامد ماجد جاسم العنزى  ٭

مبارك سعد حميان معتوق  ٭
مبارك سعود حمد سعود الصويلح  ٭

مبارك محمد فالح سالم  ٭
مترك سعد مترك فهاد العجمى  ٭

مترك عامر مترك عامر الهاجرى  ٭
محمد بشير احمد بخش  ٭

محمد جاسم عوض حسني  ٭
محمد جاسم محمد سلطان  ٭

محمد راشد عايد عيد العازمى  ٭
محمد راشد محمد العجمي  ٭

محمد زيد محمد سبيل احلربي  ٭
محمد كرمي حسني العنزي  ٭

محمد مبارك شديد سلمان الهندال  ٭
محمد ناصر فارس ناصر احلشار  ٭
محمد يوسف خالد محمد اجلمعه  ٭

مرزوق محمد مرزوق هداب  ٭
مساعد مبارك سالم مطلق العازمى  ٭
مشارى محمد مشعل اسود العنزى  ٭

مشعل مناور صالح مويهان  ٭
مطلق فهد نصار مبارك  ٭

مطلق فهيد منصور اجلعيدي العازمي  ٭
مفلح نامى مفلح فرحان النامى  ٭

مناور فالح مرزوق ناصر العازمى  ٭
ناصر رجا ناصر رجا الهاجرى  ٭

ناصر سعد سعود عبداهلل زمانان  ٭
ناصر سعد طامى الهاجرى  ٭

ناصر سعيد مجبل سعيد العازمى  ٭
ناصر عايض مبارك عبداهلل  ٭

ناصر كرمي حسني منا  ٭
نايف صالح ضافر محمد العجمى  ٭

نايف عبيد مسعود املطيرى  ٭
نايف عثمان سالمه راشد حمود الزعبى  ٭

منر مبارك زيد دخيل املرى  ٭
نواف بليهيد غامن املطيرى  ٭

نواف راكان معيفى املطيرى  ٭
نوح حسني صالح ضافر العجمى  ٭
هادى خالد محمد هادى الهاجرى  ٭

وليد خالد راشد جاسم الدندن  ٭
وليد سعود حميد عيد العجمى  ٭

يوسف جمعان صنهات عايض املطيرى  ٭
يوسف صقر مناور الرشيدى  ٭

مركز الصباحية الثانوي رجال
احمد ناصر عبدالعزيز نايف  ٭

جراح محمد مطلق محسن مرش العتيبي  ٭
حضيري محمد سعد محمد العجمي  ٭

راشد خالد راشد مسعود الهاجري  ٭
سامي جدي خالد العتيبي  ٭

فيصل ناصر شديد فالح السبيعي  ٭
ماجد متعب محماس دهيم الدوسري  ٭

مبارك عبداهلل مبارك راشد الزيد  ٭
مشاري فهد محمد الرميضي  ٭

مركز الصباحية الثانوي نساء
أنوار فالح مطلق على  ٭

ايوب يوسف عبداحلسني محمد ابراهيم  ٭
حسن احمد عبد اخلضر عبداهلل القالف  ٭
حسن فيصل عبداحلليم ظاهر السعدون  ٭

خالد منصور مصلط نهار العتيبى  ٭
خالد ناصر حمد يحيى الصميط  ٭

عبدالعزيز عبداهلل هايف فهيد العازمي  ٭
عب���داهلل عيس���ى عبد الش���اه برويزعبد الش���اه   ٭

عبداهلل
فهد عامر سعدون جابر  ٭

محمد عبدالهادى صالح محمد اخلباز  ٭
محمد على محمود حسني تقى  ٭

مشارى حمد خالد حمدان احلمد اخلضير  ٭
ناصر بدر حمد علي هليل العازمي  ٭

يوسف عادل شمسان رجب  ٭

فهد الدويري الثانوية للبنين
ابراهيم خالد إبراهيم العاشور  ٭

باسل محمد عواد الشمرى  ٭
بدر ناصر عبداهلل صالح  ٭

عبدالرحمن سعود عبدالعزيز البلوشى  ٭
محمد سيد محمد عوض على  ٭

مشعل فريد جميل حسن  ٭

فهد السالم الثانوية للبنين
يوسف محمد عيد علي البحيري  ٭

ماريا القبطية الثانوية للبنات
زهراء سامى على احمد املوسى  ٭

زهراء قاسم اسماعيل ابراهيم الصفار  ٭
شيخه غامن درويش عنان سعيد  ٭

شيماء خالد عبداهلل محمد الوزان  ٭

مدرسة حولي ثانوي منازل بنات
دالل سلمان محمد عبدالرحمن مندنى  ٭

كوكب هاشم محمد حسني على  ٭
نوف مسفر محمد العجمى  ٭

دانه عبداحملسن محمد فهد البناي  ٭

مدرسة حولي ثانوي منازل بنين
عبداهلل جاسم عبداهلل احمد الشطى  ٭

عدنان صبيح عبدالكرمي جاسم املديرس  ٭
عدنان عذال سعود عواد  ٭

فهد صقر حمد صقر الغامن  ٭
محمد الفيصل احمد سعد زاهر  ٭

محمد خليفه محمد عبدالوهاب بوعركى  ٭
محمد روضان محمد عبداهلل الروضان  ٭

نواف احمد سيد محمد حميد حسن يوسف  ٭
وليد محمد يوسف االنه  ٭

مركز ام سلمة الثانوي نساء
انفال عبدالعزيز عبداهلل الصراف  ٭

بشاير علي طالب طالب  ٭
خالده عبدالرضا يوسف مال اهلل  ٭

خلود محمد بسام النحالوي  ٭
رمي محمد ناصر املطيري  ٭

ريهام خالد محمد املال  ٭
سعاد محمد احمد الدنون  ٭
شيخه سالم طاهر بوحمد  ٭
عذاري محمد علي املقداد  ٭
غدير محسن فهد محسن  ٭

لولوه خالد عبداهلل العبيد  ٭
ليلى عزالدين محمد عرفه  ٭

مرمي عيسى احمد العطاهلل  ٭
منال عبد حنون عبداحلسني  ٭

نضال زايد احمد الرقم  ٭
هند مبارك عقيل خليفه  ٭

مركز فرحان الخالد الثانوي رجال
احمد احمد شهاب االحمد الداود  ٭

احمد عناد حطاب الهيفي  ٭
خالد جمال محمود بخيت  ٭
خالد محمد صالح السلمي  ٭

عبد الرحمن حسني عبد اهلل رمضان  ٭
عبد اهلل محمد عبد اهلل واعظ  ٭

عبد اهلل محمد فهد الطويلة  ٭
علي سالم محمد احلضينة  ٭
فيصل علي مثعي الصواغ  ٭
منصور محمد فالح مطلق  ٭
نبيل احمد يعقوب يوسف  ٭

يوسف عبد اهلل حسن الشمري  ٭

مشرف الثانوية للبنات
زينب على محمد رمضان الشراح  ٭

ساره صادق على جنم السنافى  ٭
سميه راشد على الصدى  ٭

شريفه سعود عبدالعزيز عبدالواحد الرشود  ٭
شهد جاسم محمد خليفه احمد  ٭

فجر احمد حسن احمد البصرى  ٭
كوثر محمد كاظم طاهر اخلياط  ٭

مرمي ابراهيم صالح سالم سعد الطويل  ٭
نوره خالد محمد حمد املرى  ٭

ناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنين
صقر عبد اهلل عبد اللطيف عبداهلل اخلياط  ٭
طالل جاسم راشد سلطان حديد آل بن علي  ٭

اإلدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية
ابرق خيطان الثانوية للبنات

شوق عبدالرزاق عبداهلل السجاري  ٭
هنادى عادل احمد عبداللة صالح  ٭

هنوف غالب عبداللة جويعد الشمرى  ٭
هنوف محمد مشارى الرفدى  ٭

ابن العميد الثانوية للبنين
تركي عبدالكرمي عبداهلل حسني ال هالل  ٭

جراح محمد مشعل جراح الظفيري  ٭
ضاري موفي مطلق هدمول موفي العدواني  ٭

عبدالرحمن خالد نوري عبداهلل  ٭
محمد عبداحملسن محمد حسن اشكناني  ٭

محمد غنيم ذياب غامن املطيري  ٭

الرابية الثانوية للبنات
امثال سالم عوض محمد البغيلى الرشيدى  ٭

امنه قاسم ناجى عبداهلل  ٭
حنان سامى ابراهيم أحمد محمد  ٭

رمي عبداهلل ناشي عميش العصيمى  ٭
فرح عبدالهادى سعد هادى الرشيدى  ٭

مرمي قاسم ناجي عبداهلل  ٭
موضى صالح ناصر مرشد بن ملفي  ٭

ندى باتل حسن سرور الرشيدى  ٭
وعد سعد صقر فالح املطيرى  ٭

الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات
أسرار ناصر عبطان الشمري  ٭

بدريه عبداهلل غازى زايد املطيرى  ٭
سارة عبداحملسن عبداهلل علي عبداهلل  ٭

عبير فهد سعود عيد اخلالدى  ٭
فاطمة عايد مداهلل مرزوق الشريفي  ٭

هدى احمد محمد سليمان  ٭
هدى حسني عبداهلل علي حيدر  ٭

هنوف جاسر نايف املطيري  ٭

الصباح الثانوية للبنين
تركى عبداهلل مسلم صالح العدواني  ٭

فهد ناصر مطلق ماطر العتيبى  ٭

الطاهرة بنت الحارث الثانوية للبنات
عايده سعود محمد صنت رباح املطيرى  ٭

مي عبد اهلل ناصر عويد الرشيدي  ٭

العمرية الثانوية للبنات
أنفال مسلم فالح مسلم العدواني  ٭

افنان ثائر كميل مطر مرزوق  ٭
فاطمه محمد راشد خلف الهيفى  ٭

مشاعل متعب مانع العجمي  ٭
منيره يوسف عبدالوهاب االحمد  ٭

نور هانى عبد غدنان الشمري  ٭
نوره ناصر حسن مبارك العجمي  ٭

نورية منصور محسن محمد العجمي  ٭

النصر الثانوية للبنين
عبد العزيز حسني محمد العازمي  ٭
فايز طالل مبارك فالح حزام امليع  ٭

ام العالء األنصارية الثانوية للبنات
بشاير محمد عبد اهلل أحمد الصالح  ٭

رفعه سعود متعب مانع العجمى  ٭
فاطمه عبداهلل سالم خليفه السويلم  ٭

فتوح عبدالعزيز سعود عبدالعزيز املهدى  ٭

ام الهيمان الثانوية للبنات
ذاهنه عبدالهادى ذيب الهاجرى  ٭

عائشة عبداللطيف يوسف عبداهلل  ٭
عائشة ناصر محمد العجمي  ٭

عذاري بدر مجبل العازمي  ٭
عهود فراج فهد الدوسري  ٭

نوف عبداهلل سعود حماده  ٭

انيسة بنت خبيب االنصارية للبنات - المشتركة
جمانة عبد االمير العطار  ٭

فضيله بشير محمد خليل اسود  ٭
منيره وليد مرزوق مضحي الغريب  ٭

نوفه عبدالقادر عبداهلل علي  ٭

سالم المبارك الثانوية للبنين
فهد عبد اهلل فهد محمد العجمي  ٭

محمد احمد حمود مرزوق البحيري  ٭

سعيد بن عامر الثانوية للبنين
أحمد كفاح فهد موسي احملمد  ٭

يوسف مبارك فالح مفلح بحار  ٭

صفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات
حنان نواف محمد مبارك العجمى  ٭
حوراء احمد فاضل حسن اخلياط  ٭

ساره حسني عيسى سعيد الشدوى الزهراني  ٭
ساره راشد شحيتان محمد على الشحيتاوى  ٭

فرح فاضل خليفه عاتي الفليج  ٭
هيا مشعل عبدالرحمن فهد عبد الرحمن جحيل  ٭

وسميه ناصر عبيد ناصر الدوسرى  ٭

عبداهلل االحمد الصباح الثانوية للبنين
راشد فالح محمد حمد شقير العجمي  ٭

عمر بن الخطاب الثانوية للبنين
راشد محمد راشد عايد عاشور  ٭

علي حسني مرزوق محمد العازمي  ٭

عواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية للبنات
أمل يوسف ناصر يوسف الفريح  ٭
العنود حمد فالح راشد الهاجري  ٭
اميان سعود حماد محمد العازمي  ٭

اميان الفى فالح عواد العازمى  ٭
اميان ناصر فالح ناصر العجمي  ٭
بدريه حمد عواض سعد العازمي  ٭
بشاير حسني جابر كياد الشمري  ٭

دالل عيد سعد حنيان العازمي  ٭
رمي صالح على صعفاك العازمي  ٭

شوق ساير محمد مضحي العازمي  ٭
شيخة جاسم فهد جاسم املسباح  ٭

عايشه خضير منصور حسيان العازمي  ٭
عبير مفلح رجا عوض العازمي  ٭

عنود صالح بداح كميخ العازمي  ٭
عهد منصور هجاج محمد العجمي  ٭

فاطمه حاضر مفرح وقيان السبيعى  ٭
مرمي عبد اهلل فالح حطاب العازمى  ٭

مرمي عبيد مفلح بنيان الرشيدي  ٭
مرمي مرزوق ناصر مضيد العازمي  ٭

منى محمد مشعل اسود العنزى  ٭
جنيه احمد عبداهلل شاهني بوهندي  ٭
نوره عبيد مناور عويض العازمي  ٭
نوفه عبيد مفلح بنيان الرشيدى  ٭

نوير محماس عبداهلل نصار مهيني العازمي  ٭

فاطمة بنت أسد الثانوية للبنات
تهاني مطلق رجا عبداهلل العازمى  ٭

ربيعه سعد دعسان مرزوق العازمي  ٭
شيخه مبارك هداف رجا الهاجرى  ٭

غاليه مطلق عباس درمييح العتيبى  ٭

لبنى بنت الحارث الثانوية للبنات
خلود سطام فهاد اجلويسرى  ٭

عفاف حامد عواد عايد الهطالني  ٭
هاجر ابراهيم سعد جالل السهلي  ٭

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنات
أمنه فالح دغيم غالب الطني  ٭
اسماء جاسم فارس سليمان  ٭

امل مبارك سعد العازمي  ٭
بدريه تومي شلوان مطلق الهاجري  ٭
حوري شاكر خلف محمد العنزي  ٭

دليل سالم حسن عبيد  ٭
رحمه عوض سليم  ٭

صاحله مجبل فالح عبداهلل الداهوم  ٭
صيته عبيد مناحي هادي  ٭

عائشه عوينان اذعار عمار العازمي  ٭
عبير نايف عواض راشد غنيمان املطيري  ٭

عهد ناجي مطر عجيل العنزي  ٭
غدير حسني حمد حسني علي النبهان  ٭

منال بديع عتيق عيال  ٭
منيفه محمد خلف محمد  ٭

نشميه مجيبل ليلى ناصر العنزي  ٭
نوف ذياب بداح نهار الشويرب املطيري  ٭

هدى حسني ناصر حبيب  ٭
هيا محمد مبارك محمد العجمي  ٭

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنين
محمد حمد مبارك ملحم  ٭

أحمد بخيتان خلف ناجي احلبيني  ٭
أحمد خلف محمد عبداهلل املطيرى  ٭

أحمد سالم عايش دحيالن الرشيدي  ٭
أحمد سعد مبارك فرحان  ٭

أحمد فايح جهز راشد  ٭
أحمد فهيد فهد سعد العازمي  ٭

أحمد منشي سالم فهاد فانوس العازمي  ٭
احمد جاسم فرهاد عبدالسيد  ٭

احمد جمعان مبارك محمد  ٭
احمد راشد جفني الزامل  ٭

احمد سعيد مجبل سعيد العازمي  ٭
احمد عبد الهادى محمد شلوان الهاجري  ٭

اسعد خميس دوحى عوده  ٭
بدر سالم سندي سبيل  ٭

بدر سعدي عبيد خالد املطيري  ٭
بدر عامر حماد متعب العجمي  ٭

بدر علي مسعود سالم العازمي  ٭
بدر فيصل محمد الهاجري  ٭

بدر ناصر مبارك فالح حشاش العازمي  ٭
بدر هادى عيد حجاج العازمى  ٭

بدر يونس حسني سطم العنزي  ٭
جابر أحمد عبيد اخللف احلسني  ٭

جابر احمد عبداهلل عباس السماك  ٭
جابر حجي محمد فهاد النويعم  ٭

جابر فهد محمد ضويحي الهاجري  ٭
جابر محمد معال عجالن العنزي  ٭

جراح ناصر سعد صفتان  ٭
جزاء سالم ناصر مبارك  ٭

جمعان مجبل مطلق العازمي  ٭
حامد حسن بريك فرج  ٭

حسن خزعل حمود مرهج  ٭

رفعه فهد سالم فهيد الضفيرى  ٭
عائشه خالد مبارك بالل  ٭

بيبي السالم الثانوية للبنات
اس���ماء ابراهي���م عب���داهلل ابراهي���م اس���ماعيل   ٭

االنصاري
امينه عماد عبد الكرمي مبارك  ٭

زينب عبد املطلب سيد شهاب احمد القالف  ٭
شريفه يوسف محمد على حياتى  ٭

فاطمه محمود س���يد على سيد عباس عبدالرسول   ٭
املوسوى

منار خالد احمد عبد الرسول حسن حيات  ٭
هبه على خالد ابراهيم القبندى  ٭

هنوف حسني سعد حسني النومان  ٭

جابر مبارك الصباح الثانوية للبنين
احمد علي احمد احلسيني  ٭

خالد محمد سليمان محمد السبيعي  ٭
راشد محمد سعيد خلفان جمعه  ٭

طلحة احمد عيسى ابراهيم رجب الراشد  ٭
عبدالعزيز حمد محمد حسن العمر  ٭

عبدالعزيز سعود حسني غلوم سند  ٭
عبدالعزيز محمد محمود احمد العبدالغفور  ٭

عبداهلل وليد رجا حمد الغضوري  ٭
فيصل سعود غازي تركي القهيدي  ٭

محمد مروان عبداحلميد يوسف العيسى  ٭
محمد يوسف سليمان يوسف العبدالهادي  ٭

مشعل محمد شايع عبداهلل الدغيم  ٭
منصور جاس���م محمد عبدالرحيم احمد حس���ني   ٭

العوضي
يوسف محمد جاسم محمد حسني  ٭

جمانه بنت ابى طالب الثانوية للبنات
حصه عبدالكرمي خالد صالح الشرهان  ٭

ل�ولوة محمد جاسم محمد الرشي�د  ٭
مضاوي بدر حمد سلطان حمد العمر  ٭

حمد عيسي الرجيب الثانوية للبنين
احمد عبداحلميد علي ياسني الغربللي  ٭

احمد عصام احمد عبدالعزيز املذن  ٭
احلارث احمد حسني علي السبيعي  ٭

بدر هشام جاسم خزعل العميري  ٭
ثنيان احمد سليمان احمد الشرقاوي  ٭

صالح احمد على احمد احلمدان  ٭
عبدالعزيز صباح علي حسن بوحمد  ٭

علي حمد عبداهلل الصقران  ٭
محمد عبداهلل احمد منصور احلجى  ٭
يوسف احمد عثمان احمد التويجري  ٭

سعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنين
راشد عادل عثمان فهد الرباح  ٭

سلمان فهد حرمييس مفلح الهاجري  ٭
ضارى عبد اهلل حسني محمد العنزي  ٭
طالل مشعل عبدالعزيز ثانى احلربي  ٭

عادل سالم خلف ساير ظاهر  ٭
عبداهلل فالح سعد خشمان العازمي  ٭
عذبي غزاي محسن عشوى العنزي  ٭

غازى ناصر صياح العراده  ٭
فهد احمد جاسم عباس  ٭

ناصر احمد ناصر حسن الشطي  ٭
نواف جمال على محمد املنصورى  ٭

شريفة العوضي الثانوية للبنات
دانه هانى محمد معرفى عبدالرحمن  ٭

عبداهلل الجابر الثانوية للبنين
صالح بدر عوض مبارك زيد القفيدى العازمى  ٭

عبدالعزيز سليمان فهد احمد الوهيب  ٭
عم���ر هان���ى اس���ماعيل عب���د الكرمي اس���ماعيل   ٭

االنصارى

عبداهلل العتيبي الثانوية للبنين
احمد صالح محمد النهام  ٭

عبداللطيف حمد عبدالرحمن حمد احلميميدي  ٭
عبداهلل غازي عبد اهلل السعيد  ٭

علي نبيل علي فهد اخلليفة  ٭
فيصل عبدالعزيز محمد اليحيى  ٭

عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين
جابر خالد احمد املصيليخ  ٭

حسني عدنان على احمد على  ٭
حمد عبدالعزيز عبداألمير األربش  ٭

على عباس عبد اهلل احلداد  ٭

قرطبة الثانوية للبنات
اسماء يوسف منصور عبدالعزيز املسعود  ٭

دالل طارق خليفة احمد اجلاسم  ٭
رمي ناصر خليفه ناصر بن سالمه  ٭

شروق فهد محمد الدغيشم  ٭
فاطمه عبدالعزيز محمد احمد محمد املطاوعه  ٭

لطيفه عبدالرحمن ناصر عبداهلل الهمالن  ٭

لطيفة الشمالي الثانوية للبنات
طيبه فاضل على حمد العنزى  ٭

منيره خالد عبدالرحمن مطلق العصيمى  ٭
نوره مبارك سمير محمد صليهم الهاجري  ٭

مدرسة الرشاد ثانوي منازل بنين
حامد محمد عبده الشعبانى  ٭
ناصر فهيد مبارك العجمى  ٭

مدرسة العاصمة ثانوي منازل بنات
أماني بدر عبد الكرمي النبهان  ٭

تركيه جلوي فرج دريب العنزي  ٭
زهراء احمد عبد احلسني دهقاني احمد ابادي  ٭

عائشه عبداهلل محسن هزاع  ٭
ليلي علي عبد القادر احمد  ٭

مشاعل محمد خليف غامن العنزي  ٭
جنيبه عبد العزيز جاسم سيف البطى بوطيبان  ٭

مدرسة العاصمة ثانوي منازل بنين
داؤد عبداهلل مختار عبداهلل  ٭

عمر يوسف ابراهيم عمر املال  ٭
محمد جلوى فرج العنزى  ٭

ناصر فاضل محمد صالح محمد املبارك  ٭
جنم عبدالرحيم جنم عبداهلل الراشد  ٭

وليد سلطان السالم  ٭

مركز الدوحة الثانوي نساء
أثير عبد العزيز سعود تركي املرعضي  ٭

ألطاف محمد صالح زانيان  ٭
إسراء حسن فياض حمود طريف  ٭

إميان شهاب حمد خزعل  ٭
بتول الفي عبد اهلل قيطان  ٭
بشائر أحمد خطار النبهان  ٭

بشاير كرمي جاسم علي  ٭
بشاير مجيبل شبيلي العنزي  ٭

بشرى عيد خلف بديوي  ٭
حنان نواف سالم الشمري  ٭
حياة مبارك سميري مبارك  ٭

خلود محمد الهيلم غازي االفضلي  ٭
خولة مبارك حمود عبد اهلل  ٭
سلوى شخير خدعان وهك  ٭

سناء محمد عبيد طعمة  ٭
سوالف جابر راضي خليفة  ٭
شجون حسني علي عطشان  ٭

عبير زيد بن عويد عايض الظفيري  ٭
عذاري حسني فرحان سالمة  ٭

عفاف زيد عويد عايض الظفيري  ٭
فاطمة خالد عوده ظاهر الشمري  ٭

لطيفة سالم عبداهلل سالم السعدي  ٭
لطيفة عداي مناحي شاهر  ٭

لطيفة ماطر رابح ماطر  ٭
مرمي شجاع شافي سماوي  ٭

مرمي عبد اهلل محسن العنزي  ٭

عبداهلل محمد عبد طوفان الشمري  ٭
عبداهلل محمد عبدالرسول خليفه فتح اهلل  ٭

مطلق مشعل مطلق املطيري  ٭

لبيد بن الربيعة الثانوية للبنين
سالم محمود سالم ثاني الوهيده  ٭

عدنان عبداهلل محمد عبداهلل الدعي  ٭
محمد فالح محمد سعد صنيدح سالم املويزري  ٭

نايف خالد نايف عبداهلل املتلقم  ٭

مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات
تهاني جازع غويزي املطيري  ٭

خلود عليثه مرزوق شويط الديحاني  ٭
رمي فهد تركي هزاع  ٭

شيخه جابر احمد حسني ارتي  ٭
شيماء عبدالرحمن عبدالعزيز العمران  ٭

مرمي سعود سعد دايس الرشيدي  ٭
مرمي عباس خالد ذياب الديحاني  ٭

مشاعل عواد جويعد عجيل  ٭
مها حمدان خلف العنزي  ٭

ناديه ابراهيم عبداحلسن عبداهلل  ٭

مدرسة الفروانية ثانوي منازل بنين
أسعد عمر سعيد عبدربه  ٭
احمد مرزوق مبارك فالح  ٭

بدر سرور خالد على وبران السيحان  ٭
بدر ناصر بحيران الصانع  ٭

بالل محمد موسى السروجي  ٭
تركي جدعان خلف جدعان العنزي  ٭

جراح جميل منشد حسان  ٭
حسني مهدي حسن بوشهري  ٭

حمد احلميدي حمدان اباالعريف  ٭
حمد محارب عوده محمد  ٭

حمد محمد عواد حالوب ضيدان اخلالدي  ٭
حمود شايع جميل صالح  ٭

خالد طالع خالد ضبيف اهلل عويض املطيري  ٭
خالد محمد عبدالقادر عثمان  ٭

خالد محمد عسكر الفضلي  ٭
خميس عايد خميس مبارك  ٭

رائد هادي مبارك غازي  ٭
راكان ناصر عبداهلل مبارك  ٭

سعد خالد سعد منصور حسني املنصور  ٭
طارق عبداللطيف محمد فهد املطيري  ٭

عبد الرزاق عماد عبد الرزاق مبارك مرزوق  ٭
عبد العزيز راشد علي عبد اهلل  ٭

فالح حربى جمعان فالح الظفيري  ٭
فهد ثنيان فندي ريس الرشيدي  ٭

فواز فضوان عواد الشمري  ٭
فيصل سعود بندر قنوان املطيري  ٭

فيصل عوض فهد املطيري  ٭
كامل ملفي مجبل نومان  ٭

مبارك خضير خلف بن خلف  ٭
محمد جاسم محمد معتوق العسالوي  ٭

محمد عبدالرحيم حمد علي  ٭
محمد عبيد مرشد الدويله  ٭

محمد عويد محمد الرشيدي  ٭
محمد متعب عبداهلل نويهض الرشيدي  ٭

مزيد حسني محمد عطااهلل مزيد املطيري  ٭
مسلم عبداهلل مبارك خليف بصمان  ٭

مشعل خلف فارس  ٭
مشعل عبداللطيف محمد فهد املطيري  ٭

مشعل مسعود مشعل اسود العنزي  ٭
ناصر حيال ذياب مسير  ٭

ناصر علي حسني يوسف علي  ٭
نايف طنف نامي سمار املطيري  ٭

نواف عبداهلل حمد غنيم الضفيري  ٭
نواف فاهم رشيد حمد  ٭

يوسف عوض زيد سمره  ٭

مرشد سعد البذال الثانوية للبنين
أحمد مفلح حجي مفلح الرشيدى  ٭
طالل ذياب سعيد سمير العالطي  ٭

عبداهلل ابراهيم محمد محمد عبداهلل الشعيبي  ٭
فؤاد محمود شيخ علي محمود  ٭

فواز فهد صنت عويض الديحاني  ٭
محمد منصور محمد مرزوق ماطر  ٭

مركز الرابية الثانوي نساء
ابرار ذيبان مطلق املطيري  ٭

احالم عبد الرضا عبد القادر أحمد  ٭
اسماء جبار علي ناصر  ٭

اجلازي طامي صويان الهاجري  ٭
امينه محمد سعدان الرشيدي  ٭

بارعه ناظم مهلهل شمخي  ٭
بدريه صحني هالل العازمى  ٭
بدور صقر عوض العتيبى  ٭
حال جري ساري املطيري  ٭
حنان صباح ساير راشد  ٭

رفعه رفاعى صفران الرشيدى  ٭
رمي سعد خالد الرشيدي  ٭

زينب عبد العزيز عيد علي الشمري  ٭
زينب عبد الكرمي جابر غنام  ٭
شيماء قاسم جاسم ساجت  ٭
شيماء محمد السيد الغزالي  ٭

عائشه جبار علي ناصر  ٭
غزاله احمد احلسني العدواني  ٭

فوزيه رشيد عبد الرحمن العتيبي  ٭
فوزيه طالب جابر بخيت  ٭

كفايه خامت ناصر العجمى  ٭
لطيفه جازي شمروخ العازمي  ٭

ليالي سعد غضبان شاهر  ٭
مرمي بدر سنعوس فرحان  ٭

مرمي سعد خالد املطيري  ٭
مرمي مطر حرابه الشمري  ٭

منار مناحي حميد الديحاني  ٭
مها غالب رشيد املطيري  ٭

نوره عبد اهلل علوش املطيري  ٭

مركز الصباح الثانوي رجال - 1
احمد سالم حسن محمد العنزى  ٭

احمد مفضى سليمان عواد  ٭
جراح على مطلق جهيرى الرشيدى  ٭
حمد احمد لزام ضيف اهلل الرشيدى  ٭

حميد ضبيب فخرى على صالح  ٭
خالد شعالن عاجل شعالن  ٭

سعود بانى سعد جاعد  ٭
صالح مطر عبود مبارك احلصم الرشيدى  ٭

صباح عبد اهلل خميس ملوح  ٭
صالح حسني جواد شنان  ٭

عبد اهلل سعد كاظم عباس العنزى  ٭
عبد اهلل ضويحى عوض بطى الرشيدى  ٭

عبد اهلل مخلف عبد اهلل عودة  ٭
عيد فالح ضاوى راضى النصافى  ٭

فهد نايف حامد باتل الرشيدي  ٭
فيصل سعد عبد الرحمن عبد اهلل  ٭

مانع نايف حامد باتل الرشيدى  ٭
محمد حمود منيع البغيلى الرشيدى  ٭

محمد سالم محمد سالم بوربيع  ٭
محمد سعد عامر فواز العجمى  ٭

محمد عيدان على هليل  ٭
محمد غالب ماجد ثوينى املطيرى  ٭

محمد غلوم علم دار محمد  ٭
محمد نايف عبد اهلل هايف احلربى  ٭

مساعد عداى سمني فاضل  ٭
مشارى عادى سليم نهار اخلالدى  ٭

مشعل خالد ناصر الشهرى الرشيدى  ٭
مشهور عليان جاسم العلى العبداهلل  ٭

مناع رجا فجرى وراد مرزوق  ٭
منصور خلف ملوح شاوى  ٭

مركز جليب الشيوخ ثانوي بنين
احمد راشد هادى الرشيدى  ٭

احمد سعود مرزوق ظاهر الفضلى  ٭
بخيت مساعد بخيت البخيت  ٭
تركى مخلد مرزوق املطيرى  ٭

حسن ناصر محسن راكان سلمان  ٭
سرور ساعد قراش سرور  ٭

سعد صالح فخري علي الرشيدي  ٭
سعود عبد العزيز عيد على  ٭

عبد العزيز سائر متروك دهش الطواله الشمرى  ٭
عبداحلكيم عبدالهادي لفتة زعير الفضلي  ٭
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ام مبشر االنصارية الثانوية للبنات
الهام عارف عنافص بشير العنزي  ٭

انوار فهد مطر الشمرى  ٭
بدور علي ساري خالد  ٭

بشاير هادي حمد جبر العنزي  ٭
جوزة على زيد مزيد الظفيرى  ٭

حنان احمد عايد رشود  ٭
دالل عناد بن دباس بن حزام املطيرى  ٭

رحاب عزيز عواد السعيدي  ٭
سلوى فنيسان خليف الظفيري  ٭

عنود رشيد مبارك محمد  ٭
فاطمة حيالن جاسر حيالن  ٭

مشاعل مشعان راكان خلف الشمري  ٭
منال حماد زعال الشمري  ٭

منال زيد جاسم محمد الصليلي  ٭
هديل هالل هديب االبراهيم  ٭

وضحاء محمد عياد محمد املسعودي الشمري  ٭
وعد محمد خلف عطيه  ٭

تيماء الثانوية للبنات
أريج محمد خالد سليم احلسيني العنزي  ٭

أمل صباح بن صقار بن العفني العنزى  ٭
اثينا صالل حربي صباح  ٭

انوار غازى عبيد الظفيرى  ٭
منى ظاهر جاسم نايف اخلالدي  ٭

موضي هالل رجاء ضاحي اخلالدي  ٭

جابر عبداهلل الصباح الثانوية للبنين
محمد فهد مبارك فهد العجمي  ٭

خالد بن سعيد الثانوية للبنين
سالم صباح فرج سعدون  ٭

سعد بشير حمود عبيد الشمرى  ٭
فيصل راكد رمضان جافور العنزي  ٭

رابطة بنت الحارث الثانوية بنات
أبرار صياح مطلق عبيد املطيرى  ٭

اماني علي صلفيج الظفيري  ٭
بشاير يوسف ميرزا حسني بلوشى  ٭

وضحه صفوق عبيد يعقوب خلف املطيرى  ٭

زينب بنت محمد بن عبداهلل الثانوية للبنات
انتصار مزيد رشيد سالم رشيد  ٭
دالل فالح شنيف فالح املطيرى  ٭

دميه دخيل عنيف صلفيح العنزي  ٭
سعاد مزيد فهد مزيد املطيرى  ٭

مرمي حماد هديب حمدان الرشيدى  ٭
منيره سلمان ناصر اجحيل اخلالدى  ٭

مها ماجد مداهلل سميان البذالي  ٭
نايفه فهد شبيب فهد العجمى  ٭

صباح الناصر الصباح الثانوية للبنين
راكان تركي مكمي منوخ الظفيري  ٭

عبداهلل فرحان عنيزان ماجد الشمري  ٭
فهد فرهود عبداهلل منصور القاسمى الظفيرى  ٭

عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات
اسماء محمد مجبل خلف مناور اخليوطي احلربي  ٭

جميله فهد جليل اجلريشي السعيدي  ٭
حنان عجيل محمد شيحان  ٭

رفيف موسى حميد زويد العنزي  ٭
ساره صالح مهدى سليمان الشمري  ٭

شيماء حجاب عبيد سرحان  ٭
فاطمه بشير شمروخ طالق الشمري  ٭

مرمي خليف بستان خليف العنزي  ٭
نوف رعد مشل صياح  ٭

فاطمة بنت عتبة الثانوية للبنات
حنان عقالء عزاره رداد الظفيري  ٭

نوف خلف محسن غبيشان املسمحي العازمي  ٭

محمد عبداهلل المهيني الثانوية للبنين
عبدالرحمن محمد راشد براك الصليلي  ٭

عبدالعزيز طالل محمد صقر العنزي  ٭
عبداهلل براك عتيق جزاع الصليلي  ٭
عبداهلل مناحي نزال غافل العنزي  ٭

محمد سعود ماطر عيد الشمري  ٭
مشاري دغيم حمود مبارك الشمري  ٭

مدرسة الجهراء ثانوي منازل بنات
أفراح هانى مسير شايع  ٭

اماني ضاحي سند عبدالعزيز الشمري  ٭
امينه بريكان بن النامي بريكان املاجدى  ٭

بدريه ناصر عيد صالح العنزى  ٭
جمله مزيد غادن بادى الشمرى  ٭

ريهام عبيد منصور محمد  ٭
ساره طعمه دودان عبداهلل  ٭

ساره ناصر مسفر ناصر  ٭
سميحه أحمد حسن ابراهيم عماره  ٭

شيخه فهد سعود سلطان السعدون  ٭
فجر سعد عبداهلل مرزوق الشمرى  ٭

فيحاء عوض رويشد راشد  ٭
لطيفه محمد حبيب سعد العنترى  ٭

مشعه فهد على سيف حشه العجمى  ٭
نوره شاكر المي عجيل  ٭

نوف سعد طعمه ضاحى  ٭
نوف كامل سند الشمرى  ٭

وسميه مجبل حمود فهد املسانع  ٭
وقفه عايد محمد العبداهلل العنزى  ٭

مدرسة الجهراء ثانوي منازل بنين
عبداحملسن مشرع مبارك مشرع الوسمى  ٭

على سالم فاخر فحيمان  ٭
محمد صابر عبداهلل ضاحي  ٭

مركز الواحة الثانوي رجال
عبدالعزيز صالح لواح زعال  ٭

محمد صالح لواح زعال الظفيري  ٭

مركز ثابت بن قيس الثانوي رجال
احمد ياسر مجبل جابر  ٭
باسل فليح علي ادريس  ٭
باسم فليح علي ادريس  ٭

حسني نعيم جابر طوفان  ٭
حمد حمود فرحان عجاج  ٭
خالد الفي حليتم املطرفي  ٭
خالد يوسف علي خزعل  ٭

سعد احلميدي عبيد نازل  ٭
سعود سليمان فراج حسني العازمي  ٭

صياح فرحان صياح فرحان  ٭
طالل سالم عطيه شذر  ٭

عبدالرحمن سالم شتان ناصر الشمري  ٭
عبدالكرمي محمد فرحان عايد  ٭

عبداهلل حسني علي اجلزاع  ٭
عبداهلل حميد جاري خلف  ٭

فهد عبداهلل عداي سالم  ٭
فيصل زعل عزارة سحالن  ٭

فيصل مرزوق شارع مزكر العتيبي  ٭
مبارك منور مرجي قوطان العنزي  ٭

محمد سليمان غالب الفريح  ٭
نايف محمد صالح عيسى  ٭

مركز خالد بن سعيد الثانوي رجال
ابراهيم مرضي حجي عقيل  ٭

احمد حمود ناصر مطلق  ٭
احمد خضير شهاب حسني  ٭

احمد خلف عايد فهد  ٭
احمد خليف هبة  ٭

احمد سلمان صلبي كيف  ٭
احمد شلواح حزام كياد  ٭

احمد عبيد مطوس سلطان  ٭
احمد عزيز رجا عناد  ٭

احمد فالح مرزوق صندل الرشيدي  ٭
احمد مرضي راشد حمدان  ٭

هادي محمد راشد خزمي  ٭

الجيل الجديد االهلية الثانوية للبنات
بدريه عزيز محمد صالح  ٭

رمي جالل مستو  ٭
نور غازي زين  ٭

السفر االهلية الثانوية للبنات - المشتركة
رنا جهاد جاد اهلل  ٭

روان ماهر احمد املهيد  ٭
ساره عبدالرحمن محمد عبد ابو سلمى  ٭

شروق حسن ياسر خليف  ٭
عائشه احمد يوسف مصطفى الشيباني  ٭

منيرة جري حسني حمد هالل  ٭
ياسمني جبريل محمود احمد منصور  ٭

ياسمني وليد احمد القاسم  ٭

السيف االهلية الثانوية للبنين - المشتركة
خالد احمد حسني اخلالد  ٭

سعد علي عمير  ٭
فهد فيصل فهد عبدالعزيز الوهيب  ٭

محمد عبدالسالم ابراهيم اجلمال  ٭
محمد هشام محمد سالم السالم  ٭

الفجر الجديد االهلية الثانوية للبنين
احمد سعد عويد رداد  ٭

احمد عبيد سالم هديب  ٭
احمد عودة جحيل نعمة  ٭
احمد ماهر أحمد إبراهيم  ٭

انور أحمد هاشم حمود الشمري  ٭
بدر وليد حمد مرزوق احلبيل  ٭

برجس مخلف خلف صياح الشمري  ٭
جراح محمد مشاي عواد عيد  ٭

جراح مشاري عبد العزيز عبد اهلل السيف  ٭
حسن نصار حسن احمد النصار  ٭

حسني علي حسني راهي دهش  ٭
حسني غالب خضير جبر  ٭
حسني كامل علي الصفار  ٭

حسني محمد لطيف ضاحي الشمري  ٭
حمد جاسم محمد فالح اجلويسري  ٭

حمد الفي فيصل بدر  ٭
حمد مناور محمد عواد العنزي  ٭
خالد صباح عبد احلسني دخيل  ٭

خالد علي سليمان ناصر املشيطي  ٭
راشد خميس يوسف عبد اهلل الربيعة  ٭

سالم ربح غامن حبيب العنزي  ٭
سعد حزام مطر عجيل الظفيري  ٭
سلطان عايد فالح عايد السبيعي  ٭
سلطان مطر فرحان مطر العنزي  ٭

صالح سمير كويدر مسير  ٭
صالح عبد اهلل جابر مذعر صفوك  ٭

ضاري احمد شاهر كريدي الشريفي  ٭
عادل خضير عبد اهلل سلطان الفضلي  ٭

عادل محسن حسني محمد جنديل  ٭
عبد العزيز رياض طة يوسف  ٭

عبد العزيز غثيث علي سيف املطيري  ٭
عبد اهلل حمود السالمه  ٭

عبد اهلل ضحوي سويلم غطو  ٭
عبد اهلل عبود مجبل الكبيع  ٭

عبد اهلل علي االحمد  ٭
عبد اهلل علي سالم لفته العنزي  ٭

عبد اهلل فارس عبد اهلل فالح  ٭
عبد اهلل محمد سعود فايز  ٭
عبد اهلل محمد عبده بدران  ٭

عبد الهادي جودة ضيف ماجود اخلالدي  ٭
عذبي بندر شجاع ضيف اهلل ابورمية  ٭

علي طعمه جبر رجا طعيس  ٭
علي عبد اهلل فريدون علي فريدون رستم  ٭

عمر سعود عايش عوض النومسي  ٭
فايز محمد علي راشد  ٭

فالح سعد سليمان خلف العنزي  ٭
فهد علي اسود عبداهلل الشمري  ٭

فهد مرعي حسن علي هزاع  ٭
فهد مهدي سمير صفوق العنزي  ٭
فواز جاسم محمد علي احمليطيب  ٭
محمد خالد ثويني قطامي فرحان  ٭

محمد خرصان سعود حسني العجمي  ٭
محمد زبن حمد صخنان العنزي  ٭

محمد سعد عبيد فالح  ٭
محمد عباد عبد اهلل عتيق الديحاني  ٭

محمد عبد الرضا عبد اهلل الناصر احلرز  ٭
محمد عبد الكرمي صعب مجباس  ٭

محمود سحل حنشول الرفدان  ٭
مشعل جبار عامر كرمي العنزي  ٭

مشعل فرج اهلل بن فرج اهلل  ٭
مشل محمد مشل محمد املطيري  ٭

مناور فاضل غباش محمد العنزي  ٭
منصور جمعه مرزوق فاضل محمد  ٭

موسى أحمد سعدون فرحان  ٭
ناصر مبارك عبد اهلل مبارك العازمي  ٭

نصار علي رمضان الرزج  ٭
نواف ذياب علي الشاجي  ٭

نواف صالح محمد العويص  ٭
يوسف أحمد إخليف مهباش  ٭

يوسف عبد الرضا سحيب غنام  ٭

الفحيحيل الوطنية االهلية للبنات - المشتركة
امانى سفاح محمد كياد  ٭

حترير كسار عراك شالل  ٭
دالل احمد معند على مطر العنزي  ٭

زينات اسامه محفوظ يوسف سرور  ٭
ضحى سفيان بدر ياسني عبد الكرمي  ٭

منى كرمي جمعه عيد  ٭

القبس االهلية الثانوية للبنات - المشتركة
بسمة مجدي حسن ابراهيم  ٭

ريهام محمد عبدالغني محمد  ٭
هبة عبد الكرمي سليمان ابو مشرف  ٭

القبس االهلية الثانوية للبنين - المشتركة
ابراهيم محمد سامي ابراهيم احمد ابراهيم  ٭

احمد محمود احمد سلمان ابوعيده  ٭
احمد مهدي احمد شفيق حسني  ٭

اكرم مشهور معروف احلامد  ٭
حسني عبد اهلل هادي ضاحي  ٭

عاصم خالد اخلياط  ٭
عبد الرحمن هادى فاضل هادى التميمي  ٭

عبد العزيز اسامه جياد عارف بركه  ٭
عبد العزيز خالد يوسف جاسم احلريبي  ٭

عبد اهلل حسن حيدر حسن ما حسني  ٭
عبد اهلل داود احمد سلمان ابو عيده  ٭

فهد جاسم محمد غربان سورانى  ٭
محمد اسماعيل خليل السيد عبد املجيد الكاظمي  ٭

محمد الطاهر بن الهادي كرمي  ٭
محمد جمال عبد احلميد محمد حماد  ٭

محمد جواد ثنيان عمير  ٭
ناصر يوسف عبد اهلل محمد سعيد االنصاري  ٭

نصر جميل عبد ناصر  ٭

الكويت االهلية الثانوية للبنين - المشتركة
ابراهيم جودت فائق أحمد  ٭

احمد خلف محمد نشمي  ٭
احمد عبد الستار عبيد خلف  ٭

احمد علي عامر منشد العنزي  ٭
احمد لواء أمني منصور  ٭

احمد يوسف أحمد عبد الرضا  ٭
احمد يوسف علي نشو الشريفي  ٭

بدر عنتر بدري حسني  ٭
جابر حسن جابر قيطان  ٭
حسن هالل سعود عايد  ٭

حسني حسن ساير محمد  ٭
خالد أحمد ناصر خلف  ٭
خالد قاسم محمد ناصر  ٭

ساري سمير عبد الرحيم احمد  ٭
صالح كرمي ضعني حسني  ٭

عبد العزيز حمد مطلق عباس  ٭
عبد اللطيف فرج فلجي عيادة  ٭

عبد اهلل عادل محمد علي حسن  ٭
عبد اهلل فالح خلف عيسى  ٭

عبد اهلل محمد شعبان إبراهيم  ٭

ندي عزو رويضان محمد  ٭
نوال عبيد فروان ونيس العنزى  ٭

نوف خليل خلف شموط  ٭
نوف سحيم سعود هادي  ٭
نوف فاضل عاصي رفيع  ٭

نوف فيصل جاسم فيصل  ٭
هاجر عبد العزيز جاسر طارش  ٭

هدى صالح مطيران خليف  ٭
هال مقيت محمد مبارك العجمي  ٭

هناء دايخ ريدام موزان  ٭
هناء مناور فليحان حردان العنزي  ٭

هند جمال عجاج العنزى  ٭
هنده جاما ابراهيم  ٭

هيفاء سالم بدر شطى  ٭

مركز عروة بن الزبير الثانوي رجال
احمد محمد رحيل سلمان  ٭

خالد ناصر حمد محمد العجمي  ٭
عبداهلل صالح حسني بخيت العجمي  ٭

فهد سعد مروح فرحان العنزي  ٭
فهد علوي محمد مبارك الظفيري  ٭

فيصل فهد على العجمي  ٭
محمد جاسم فرهود حسني  ٭
ضاري صالح خزعل شافي  ٭

مركز فاطمة بنت عتبة بنات
أسير حسني محمد عايد  ٭
أمل محمد شنيار راضي  ٭

حنان سليمان عبيد علي  ٭
دالل عقلة فالح سليمان  ٭

زينب ماهر فالح مسعود  ٭
عواطف ابراهيم مبارك محمد  ٭

فاطمة مهاوش تايه عبود  ٭
مني طلب سوعان فدعوس  ٭

مني عايد حسن الفالح  ٭
نوال طعمة بريد فرحان  ٭

نورة سلمان مهوس حليوس  ٭
هاللة مجبل محمد فرج  ٭

هند سالم سليمان العنزي  ٭

اإلدارة العامة للتعليم الخاص

أبو حليفة النموذجية للبنات - المشتركة
جازا هندى حمد راشد الهاجري  ٭

أجيال المستقبل االهلية للبنين - المشتركة
احمد محمد رايف محمد الرويعي  ٭

بدر ابراهيم محمد عبد اهلل العتيق  ٭
خالد نايف عيد مجيل الظفيري  ٭

سلطان هادي شباب سعد الهاجري  ٭
طالل سليمان هويدي مجبل البذالي  ٭

عبد الرحمن فرحان سند عبد العزيز  ٭
عبد العزيز سلطان مجمي سلطان  ٭

عبد العزيز نايف راضي حمود املطيري  ٭
عبد احملسن محمد عبد اهلل عامر العجمي  ٭

عيسي مضحي محمد مطلق  ٭
فهد جبر جلوي حسني  ٭

فهد منصور صحن املطيري  ٭
مبارك محمد عامر محمد العجمي  ٭

مبارك ناصر حامد محمد  ٭
محمد خليفة حديد راجح  ٭

مطلق فالح مناور العنزي  ٭

االخالص االهلية للبنات - المشتركة
شهد فهد ناصر فهد املشعل  ٭

األكاديمية الكويتية العربية األهلية للبنات
شهد سالم مطلق بن خشمان الهاجرى  ٭

فاطمه سالم ثامر عواد  ٭

التميز النموذجية للبنين - المشتركة
بدر بكر عوض هديبان  ٭

بدر سامي محمد جاسم احلشاش  ٭
ثويني عويد ثويني العراده  ٭

حسني هايف حسني خلف املطيري  ٭
خالد عبد اللطيف عبد اهلل فهد العمهوج  ٭

سلمان فهيد عبد العزيز ثاني احلربي  ٭
صقر سالم مرزوق صقر املخاجني  ٭

صقر مرزوق صقر مرزوق املخاجني  ٭
عبد الرحمن احمد عبد الرحمن الشايجي  ٭

عبد الرحمن حمود خالد حماد العازمي  ٭
عبد الوهاب عب���د الرزاق عب���د الوهاب عبد اهلل   ٭

الفارس
علي عبدالعزيز عبداحملسن خليفه علي العبيد  ٭

فهد عبد الرحمن سريع عبد الرحمن السريع  ٭
ماجد عيسى مطلق دبي العدوان  ٭

محمد حمد جديع جالل الدوسري  ٭
محمد نايف سعيد صقالن الصواغ  ٭

مشاري عزيز شالح عايض املطيري  ٭
مشعل بدر عامر ناهض العتيبي  ٭

الجابر االهلية الثانوية للبنات - المشتركة
أمل حبيب صعفك محمد الشمري  ٭

إسراء فاضل عبداهلل محمد  ٭
إميان عبد العال سعد عويد الرشيدي  ٭

إميان مطر عيادة محمد العنزي  ٭
ابتهال محمد قاسم محمد  ٭

انفال نزال شحادة نزال الظفيرى  ٭
ايات عبد اهلل فاخر جابر  ٭

اميان إبراهيم عسكر الفريج  ٭
اميان نصيف عويد صليبي  ٭

بشاير شهيل عبيد براك  ٭
جواهر عبد اهلل سعدون سوارج الرشيدى  ٭

حبيبة صالح جنم ضاحى  ٭
حصة ماجد سلطان بخيت الدهام  ٭
سارة محمد سويلم عطو العنزي  ٭

عائشة زامل عبد اهلل بديوي  ٭
عائشة عبد العزيز شاكر طه  ٭

عايشة عبد احلكيم أحمد املصيطيف  ٭
عذاري تيسير الغدير  ٭

عهود ناصر داود سلمان  ٭
فاطمة حمود طاهر ووان الشمري  ٭

فاطمة عبد الرحمن شريد احلميدي املطيري  ٭
فاطمة عيد مصلح عبد اهلل الرشيدي  ٭

ليلى ساهي شايع دواس  ٭
مستورة فهد حسن فهد سوارج الرشيدي  ٭

منى مرضي مطر طالل املطرفي  ٭
مها مرضي مطر طالل املطرفي  ٭

الجهراء االهلية الثانوية للبنات - المشتركة
ابتهاج ناصر خصاف ظاهر  ٭

افنان بجاد سالم جابر  ٭
حترير محمد سعد الظفيري  ٭

تهاني الريض عويد خضير العنزي  ٭
ليلى يوسف مسير الشمري  ٭

نوره مرزوق ظاهر مركز العنزي  ٭
 ٭

الجهراء االهلية الثانوية للبنين
احمد مطر عبدالكرمي خلف  ٭

اسعد عواد عيسى على الشمري  ٭
دهام مصلح عطوان بردي الشمري  ٭

سالم حسني على صالح العنزي  ٭
سعد عبداهلل طرقي أوشيل الشمري  ٭

سلمان عبداهلل نهير نزال الشمري  ٭
صقر محمد منوخ خليف الشمري  ٭

عبدالرحمن خليف خبيل هبه  ٭
علي حسن سليمان الظفيري  ٭
عمر قعيد عيد خلف الشمري  ٭

فهد عايد شاهر محمد الشمري  ٭
فيصل سعود ماضي عصلي الشمري  ٭

ماجد دشر فالح ربيع العنزي  ٭
مبارك سعود عبداهلل خلف  ٭

مزيد سعد خلف جاسم محمد  ٭
مشاري محيل منوخ نهار  ٭

مشاري مطرود زعال حسني مضحي  ٭
مشعان فارس منصور فارس  ٭
ممدوح مبارك خيراهلل عدنان  ٭

النور االهلية الثانوية للبنين - المشتركة
احمد غامن مجبل غنيم سعود احلسيني  ٭

احمد فهد سالم معيوف العنزي  ٭
بدر جاسم محمد حسن الصميط  ٭
جمال وليد احمد خالد الدريعي  ٭

خالد حسني علي مطلب كرم  ٭
سالم عبد اهلل سالم محمد احلشاش  ٭

عامر زيد راضي عياش العنزي  ٭
عبد الرحمن عبداهلل حسني محمد الكندري  ٭

عبد اللطيف نواف كساب صحن  ٭
عبد اهلل صالح يوسف عباس العنزي  ٭
عبد اهلل صباح عايش شالش العنزي  ٭

عبد اهلل محمد جاسم محمد السني  ٭
عبد اهلل محمد عنيد عفات  ٭

عمر نوري عبد الرزاق احمد الدليمي  ٭
عهدي مناور عليوي عشبه العنزي  ٭

فهد احمد عقيل تركي  ٭
فهد فؤاد عبد العزيز علي الفليح  ٭

فيصل بندر عويد حمدان الديحاني  ٭
فيصل فهد راشد سليمان املبارك  ٭

فيصل منصور فراج مطر املطيري  ٭
ماجد علي سعود صالح الناصر  ٭

محمد حمد يوسف جاسم املبارك  ٭
محمد صالح سليمان عبد اهلل النامي  ٭

الهدي االهلية الثانوية للبنات - المشتركة
آالء مناحي بادي عطشان العنزي  ٭
اسرار فهد محمد صالح العتيبي  ٭

اشواق سعود مطلق املطيري  ٭
افراح عادل جاسم مونس فهد  ٭

بشري جاسم محمد غالم البلوشي  ٭
حوراء فاخر جابر بخيت  ٭

رمي عبداهلل محمد حمد  ٭
سامية كايد عبود جاسم اخلالدي  ٭

شيماء سعد عايد حياوي عودة  ٭
عذاري طعمة عمير غنام  ٭

فاطمة الفي محمد املطيري  ٭
فوزية متروك فنيسان املطيري  ٭

قمره عبداهلل محمد حمد  ٭
مراحب نهار تركي املطيري  ٭

مرمي كامل مطشر جبر  ٭
ناهد حمدان معيوف عقيل  ٭

نداء مطشر راضي عواد  ٭
هاجر بدر عزارة شنيار العنزي  ٭

هاجر مناحي بادي عطشان العنزي  ٭
هدى فرج محسن علي  ٭

هيا حبيب عبيد علي العنزي  ٭
وضحة مطلق حجاب املطيري  ٭

ام القري االهلية الثانوية للبنات - المشتركة
حنان فواز فايز عبد الرحمن شاهني  ٭

مزون غامن على سكران السهلي  ٭

جوهرة الصالح االهلية للبنات - المشتركة
أفراح ضايف سعد منخي  ٭

أمل سالم عبيد صالح العنزي  ٭
أمل عطية راشد جبر  ٭

أنفال ساكت شناوه ناهي  ٭
افراح برغش عوده ملوح  ٭

افراح سليمان عبد احملسن رداد  ٭
اميره محمد نواف العاصي  ٭

انتصار علي ناصر مطلق العدواني  ٭
بدور مطشر حسن حايف  ٭

بشاير على ساير على  ٭
خولة خالد عساف عبداهلل العنزي  ٭

رشا عزيز ظاهر حاذور  ٭
شروق حامد معارك شعير  ٭

شروق محمد شبلى قطيم العنزى  ٭
غنيمه الفى صلبى محمد  ٭

فاطمه جمال فالح مسعود العنزي  ٭
فاطمه محمد عبيد طعمه  ٭

نداء عريبى سليمان راشد محمد  ٭
نور عبد اهلل فالح سحيل العنزي  ٭
هدى عواد ناصر صلهات املطيري  ٭

وفاء سرحان عوض صامل دهيمش  ٭

جوهرة الصالح االهلية للبنين - المشتركة
حمد مسير بشارة جابر  ٭

خالد هواش ذيبان شباط  ٭
سلطان بادي كسار نهار  ٭

عبد العزيز محمد رضيمان الشميحيط  ٭
عبد الكرمي سطام كماش العنزي  ٭

عبد اهلل حمود عواد سالم  ٭
عبد اهلل عبد الرحمن عبد اهلل عجيمي  ٭

علي بحير مجيد حمدان  ٭
فهد جمعان عبد اهلل مناور  ٭

فهد خليف قاصد جفني  ٭
فهد عوده حطاب رحيم  ٭

فيصل خلف فرحان هاجس  ٭
ناص���ر ضي���ف اهلل خل���ف دواس وذاح ترك���ى   ٭

الظفيرى

خليفة الجري االهلية للبنين - المشتركة
ابراهيم عبد اهلل محمد العتيبي  ٭

احمد حمود زويد العتيبي  ٭
ثامر زيد سعد زيد العازمي  ٭
خالد حمد سعد علي املري  ٭

خالد خليف جنر مشعل العتيبي  ٭
خالد زيد سعد العازمي  ٭

خالد مفلح خليف مفلح االصفر  ٭
سامي جاسم محمد خليف  ٭

سعود عبد العزيز مهدي إبراهيم العتيبي  ٭
سعود هاني سعود سالم احلمدان  ٭

عايض غصن متروك العتيبي  ٭
عبد الرحمن راضي شريف عطشان العنزي  ٭

عبد الرحمن طاهر حامد طاهر العيد  ٭
عبد السالم علي عبد الرحمن محمود عبد اهلل  ٭

عبد العزيز علي حيدر حسن ماحسني  ٭
عبد اهلل حامد مهدي غازي العنزي  ٭
عبد اهلل حمد راشد ملفي السبيعي  ٭

عبد اهلل سالم راشد مرزوق العازمي  ٭
عبد اهلل سالم منصور االذينه  ٭

عبد اهلل سعد مطشر شاهر  ٭
عبد اهلل عبد الوهاب محمد عبد الوهاب املاجد  ٭

عبد اهلل الفي زيد جمعان العازمي  ٭
علي حماد عبد اهلل حماد العجمي  ٭

فهد محمد عزو املوسى  ٭
فيصل زبن تركي مزعل جديع  ٭

محمد شوميي ناصر شوميي الهاجري  ٭
محمد صالح حمود مبارك غامن الغوينم  ٭

محمد طرمي بشير طرمي صبار  ٭
محمد مسلم سلمان عبيد العازمي  ٭

مطلق فهد علي عادي  ٭
ناصر رشيد معند وكاع  ٭

خليفة الجري النموذجية للبنين - المشتركة
ابراهيم مبارك عبداهلل على احمد  ٭

احمد حماد سلمان سعران العازمى  ٭
احمد عبداهلل يوسف عبداهلل املكيمى  ٭

احمد ناصر فهيد جريس العازمى  ٭
خلف متعب خلف املنير املطيري  ٭

راشد احمد فالح سالم العقابي  ٭
سالم علي سالم مبارك العازمي  ٭

سعد بدر سعد غنام اخلميلي  ٭
سعد ناصر سعد جخير الدوسري  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل محمد القحطانى  ٭
عبداهلل محمد مسفر فالح الهاجرى  ٭

عبداهلل جنم عبداهلل حسن الشمري  ٭
عليان مسفر مهدى على العجمى  ٭

فالح مجيد فالح حمد الرشيد  ٭
فواز احلميدى غويزى املطيري  ٭
فيصل غازى فهد مطر الشمرى  ٭

مبارك حمد مبارك مطلق الهاجري  ٭
مجبل أحمد عبداهلل مجبل العازمي  ٭

محسن محمد عبداهلل غلوم علي  ٭
محمد احمد عبداهلل العازمي  ٭
محمد بدر مبارك فالح امليع  ٭

محمد سالم حفيض سالم العجمي  ٭
مرزوق احمد مرزوق مدغم العازمي  ٭

منصور عبداحلميد عبداحلليم حسني حسن  ٭

منصور مروي صالح العازمي  ٭
ناصر بدر غصاب عجرش الفضلي  ٭

ناصر راشد فهاد زبن  ٭
ناصر متعب محمد عبداهلل الروضان  ٭

ناصر محمد على حسن العجمى  ٭
نايف مسعود دمشق ملحم العجمى  ٭

نواف احمد عويد محمد العنزي  ٭
يوسف نايف سعيد زيد العازمى  ٭

محمد عثمان الراشد للبنين - المشتركة
احمد نعيم خالد ثواب  ٭

شريف السيد عبد العال السبروت  ٭
صالح سعدون جميل صالح  ٭
ضارى فايز شايع املطيرى  ٭

عبد الرحمن راضى عايض هزاع  ٭
عبد العزيز عواد غضبان شاهر الشمري  ٭

عبد اللطيف ثامر منشد حسن ثامر  ٭
علي عزيز عزران جاسم الظفيري  ٭

محمد غازي فرحان حسني  ٭
مشعل شريف عبد الفتاح محمود قاسم  ٭

ناصر بدر شهاب عاجل  ٭
وليد مسعد نزال مصبح خلف  ٭

مشاعل الجهراء االهلية للبنات - المشتركة
ألطاف جدعان أحمد عبداهلل  ٭

اشواق مجبل دهام راكان الظفيرى  ٭
افراح على حمود عبداهلل الشمرى  ٭

افراح منصور راضي دنان  ٭
افراح ناجي حسن نايف  ٭

اجلازي ماجد دغيليب نافل العتيبي  ٭
امال فريح نصار مجلي  ٭

امانى عيد مطير فالح اخلالدى  ٭
امانى منخى سعد خزعل الظفيرى  ٭

اماني حميد فرحان مهنا العنزي  ٭
امثال محمد مرزوق عبداهلل املطيرى  ٭

امل حماد عايد فياض  ٭
امل خميس ربيع فرج  ٭
امل ميس صالح شحل  ٭

انتصار ظاهر نهير عساف  ٭
انوار حبيش حوحي مناع العنزي  ٭

انوار فهد رجا عزبه الشمرى  ٭
انوار نحيطر صياح خضير العنزى  ٭

اميان حامد عويد هالل  ٭
اميان عبداهلل فرج حسن العنزى  ٭

اميان عيد غامن رحيل  ٭
اميان فرج نومان مضحي الدهمشي العنزي  ٭

بسمه تركي مبارك شعير الشمري  ٭
حترير خالد فرج خلف العنزي  ٭
حترير علي مطلق عدنان العبد  ٭

تهانى ساير عبداهلل سلطان العنزى  ٭
ثماير صباح عماش عمير الظفيري  ٭

جواهر طعمه ضاحي حمود  ٭
جوزاء حشر سعود بيبى احلسينى  ٭

حنان راكان خمام خليفه العنزي  ٭
حنان سرحان فرحان مناحي  ٭

حنان مضحى جربوع راشد العنزى  ٭
حياه محمد عبداهلل اسود العنزى  ٭

خلود عبدالعزيز حميد الفنار  ٭
خلود نادر نايف حربى احلربى  ٭

دالل حايف نشمي دهام الظفيري  ٭
دالل سعود جزاع منصور الظفيري  ٭

دالل محمد جعبر عقيل  ٭
دالل محمد خليف علوم الفضلي  ٭

دليل خلف بحل مهنا العمور اخلالدى  ٭
دنيا عيد عداى رجا وسمى  ٭

روان عماد عبد احملسن سعيد علي حسن  ٭
رمي حنو قران فيحان الظفيري  ٭

ساره حمد خزعل شافي  ٭
ساره عبد الرحمن قران فيحان محمد  ٭

سحر محمد زيدان خلف العنزي  ٭
سعاد محمد غامن رحيل الفضلي  ٭
سمر زيدان مدلج فريح العنزي  ٭

سهام خلف على عبداهلل العنزى  ٭
شيماء عبيد عيسي اخلليف  ٭

عائشه وحيد مخور حمود الشمرى  ٭
عبير عامر رافع زويد العنزي  ٭

عنود حمود عوين ادريس الشمرى  ٭
عهود صالح شحاذه رشود العنزى  ٭

عهود طالل راضي وحيد  ٭
عهود مطر ظاهر جابر الظفيري  ٭

فاطمه حمود سعود هادي  ٭
فاطمه حيالن قويط مبارك السويلمي العنزى  ٭

فاطمه سعد صويان محمد العنزي  ٭
فاطمه سلمان طراد سلطان املطيري  ٭
فاطمه صعب فرحان فياض العنزى  ٭

فايزه شرشاب سعدون سرحان  ٭
فجر على ضيدان مطر الشمرى  ٭

فضيله فهيد مالش رحيل  ٭
مرام ماجد محمد رشيد العنزي  ٭

مريفه حمود طعيس عايد الشمري  ٭
مرمي ضاحى سالم نعمه  ٭
مرمي مبارك ضايف مزيد  ٭

مشاعل علي محمد مطر العنزي  ٭
مشاعل علي مدلول عواد الشمري  ٭

منال حميد نزال رشود العنزى  ٭
منال عيد نداء روضان  ٭

منال مرضى عيد نصار الشمرى  ٭
مها صالح مطر العتيبى  ٭
مها غذيف سمير صفوق  ٭

مها مالك مذود طعان الشمري  ٭
موضى على نهير عبداهلل  ٭

مى فرحان هويدى دغيم العنزى  ٭
مي صالح كريدي عيسي  ٭

نوال سعود عجيل نغماش الظفيري  ٭
نوال ناجي حسن نايف  ٭

نورا خالد خلف علي بنىخالد  ٭
نوره حسني علي ناصر حسني  ٭

نوره يوسف محمد عبدالرزاق فهد املانع  ٭
نوف طالب رشيد ربيع الشمرى  ٭

نوف غازي تركي غازي  ٭
هاجر عبداهلل حسني غالب الفضلى  ٭

هدى باجي مطر فالح الظفيري  ٭
هنا محمد حسن احلسن  ٭

هناء صياح جليدان صالح  ٭
هناء فايز محمد عساف العنزي  ٭

وعد يوسف على الراوى العنزى  ٭
وفاء خفيف جحيل على العنزى  ٭

وفاء موسى مياح فياض الشمري  ٭
ياسمني مصلح حسن سمران  ٭

مشاعل الجهراء االهلية للبنين - المشتركة
احمد حمدي غضوي مثقال  ٭

احمد عمير قصب غافل الشمري  ٭
احمد عناد دعيس غازي  ٭
باسم محمد رعد منصور  ٭
بدر حمود مخلف حمود  ٭
بدر فالح سحاب مسعد  ٭

بدر هضيب مطلق هضيب العالطي  ٭
جراح عيد هالل دهش  ٭

حمود عناد دعيس غازي  ٭
حميدي عايد سرتيب حميدي  ٭

خالد حسني خليف مضيف  ٭
خالد عبداهلل رافع زويد  ٭

خالد عواد جعيران راشد  ٭
خالد فرحان نشمي خلف الظفيري  ٭

خالد الفي عواد صحن عساف  ٭
خلف حبيب حامد مصحب  ٭
خلف ذياب خلف مسهوج  ٭

سامي صالح راضي صالح  ٭
سعد جابر صياد مناحي اخلالدي  ٭

سعود عامر براك العجمي  ٭
سلمان احمد نزيل عواد  ٭

عبدالرحمن مسلط متعب سدران الشمري  ٭
عبدالعزيز راشد خالد دهيم القحطاني  ٭

عبدالعزيز صالح محسن عبداهلل  ٭
عبدالكرمي طراد كرمي غافل  ٭

عبداهلل خلف جبر علي محمد  ٭
عبداهلل عجاج فرج محمد  ٭

عبداهلل عوض شليويح مخلف  ٭
عبداهلل مبارك عيد محمد العجمي  ٭

عبداهلل مهاوش عواد مطر  ٭
عبداهلل موسى سعد مغير القحطاني  ٭

عثمان عايد خليف سلطان العنزي  ٭
عذبي عواد ناصر عجيل  ٭

احمد نهار يالوس نهار  ٭
انور لطيف مطر الظفيري  ٭
باسل فرحان مخلف سراح  ٭

بدر شليويح نهار خلف  ٭
بندر هادي هارون حسن  ٭

جابر عبد اهلل سالم جابر  ٭
جراح سلطان مشعان نوري  ٭

جمال حالف ربيع شطي  ٭
حمد يوسف جابر نايف  ٭

خالد خالص نايف غضبان  ٭
خالد خضير شهاب حسني  ٭

خالد خليل رضيمان شويش العنزي  ٭
خالد سعد خلف جاسم  ٭

خالد سعيد مسعود حمد  ٭
خالد صالح جدوع عشوان العنزي  ٭

راشد حربي شكبان عماش  ٭
رياض قصيم شاهر محراث  ٭

زايد خلف شخير نزال الشمري  ٭
سالم فايز كرمي ماجد  ٭

سالم محمد ظايف مزيد  ٭
سرحان احمد سليمان  ٭

سليمان سعود رحيم الصالح  ٭
صالح احمد عبيد اسود العنزي  ٭

ضاري مليحان عبيد ظاهر الظفيري  ٭
طالب عباس عطا اهلل محمد  ٭

عايد سباهي ردام مجبل  ٭
عبد الرحمن هايل سلوم صالل  ٭
عبد العزيز حمد لهواق رحيم  ٭
عبد العزيز خلف فهيد قيطان  ٭

عبد العزيز صبيح شذر فرحان  ٭
عبد اللطيف ضيدان رحيل جطلي  ٭
عبد اللطيف محمد عشوان ردعان  ٭

عبد اهلل بن منور بن خلف الظفبري  ٭
عبد اهلل جمعة ساير خلف العنزي  ٭

عبد اهلل حاضر متعب عنتر  ٭
عبد اهلل حسني مطر ناصر  ٭

عبد اهلل ظاهر نايف سلطان  ٭
عبد اهلل مفلح مرزوق صندل الرشيدي  ٭

عبد اهلل نزيل عواد عزيز  ٭
علي سالم بادي ثامر  ٭

علي سالم حسني صالح  ٭
عمر محمد شالل حمد  ٭

غازي فرحان احلاج  ٭
غامن شداد ناصر روضان الشمري  ٭

فايز عبيد منفي عيد  ٭
فهد خالد خلف الشمري  ٭

فهد خضير شهاب حسني  ٭
فهد زاحم مطشر مدلل  ٭

فهد عبيد سعد عياد  ٭
فهد مناور هزاع سالم املطيري  ٭

فواز طرقي رحيل جطلي العنزي  ٭
فيصل عبد اهلل سالم جابر  ٭

فيصل غازي سالم عبيد املطرفي  ٭
مانع علي حمزة شيحان  ٭

متعب حشاش متعب عنتر  ٭
مجبل مدلول مقطوف عبيد  ٭

محمد جابر خشان منهي  ٭
محمد جواد صالح جازع  ٭

محمد صالح جدوع عشوان العنزي  ٭
محمد عايد بصري صالح املطيري  ٭

محمد عايش غامن زبن  ٭
محمد عبد اللطيف معدي عبد اهلل  ٭
محمد هليل خزعل فرحان الشمري  ٭

محمد يوسف املعجون  ٭
مشاري حسني ذياب رويتع  ٭

مشاري حمد شاهر زعال العنزي  ٭
مشعل بارز مزبان جدران  ٭
مشعل حسن سمير محمد  ٭

مشعل رميض مناحي عودة  ٭
مشعل عايد ثاني نزال الشمري  ٭

مشعل مدلول مقطوف عبيد  ٭
مشعل مقطوف دقة  ٭

منصور عريبي ملبس سلطان العنزي  ٭
موسى صبر مرزوق علي  ٭
ناصر ساير سعيد عواد  ٭
ناصر عمير قصب غافل  ٭

ناصر مالك مذود الشمري  ٭
نايف بن عايد بن ساير الشمري  ٭

نايف عبد العزيز الفنار  ٭
نواف فاضل عاصي رفيع  ٭

نواف فزاع راشد جديع العنزي  ٭
نواف منخي سعد خزعل  ٭

وائل طراد مليحان عناد العنزي  ٭
وليد خلف صالح صياح  ٭

وليد طراد مليحان العنزي  ٭
يوسف عسكر عياط عسكر  ٭

مركز زينب بنت محمد الثانوي نساء
أسماء عايد محمود جديع  ٭

أفراح محمد محسن مناع العنزي  ٭
أمل جدعان االسود عزارة  ٭

أمل خلف فهد عبداهلل  ٭
أمل عجاج فرج محمد  ٭

أنتصار عبيد نزال العنزي  ٭
إسراء زويد خلف بخيت  ٭
ابتسام أحمد محمد عايد  ٭

ابتسام سالم عقلة مياح طالل  ٭
ابرار حسني عبد اهلل عودة احلربى  ٭

اسماء حمود مطر عبد اللة  ٭
اسيل سعد خلف جاسم محمد  ٭

افراح ركاد محمد قصيم  ٭
اماني نغيمش برجس ثنيان  ٭

انوار ربيع مالح عناد  ٭
انوار مرضي جدي العنزي  ٭
بشاير شالل لطيف دحام  ٭

بشاير فاضل ساير خلف العتيبى  ٭
بشاير محمد مناور محسن  ٭

بشاير منحر سليمان معيقط الشمرى  ٭
بنا سعد هويدى هضيبان  ٭

حترير عبيد مديد عبيد الشمرى  ٭
حترير مطر ظاهر جابر  ٭

تهاني حالف ربيع شطي معيوف  ٭
تهاني سحاب متعب مناحي  ٭

تهاني عبد احلميد باني عبيد منصور  ٭
حنان حيالن قريط مبارك السويلمي العنزى  ٭

حنان راضى حيصام حميد  ٭
خلود ثاني عايد ضاحي العنزي  ٭

خلود خلف رويق عروج الرمالي الشمري  ٭
خلود ظاهر ماضى اصلى الشمرى  ٭

دعاء زيد خلف تركي  ٭
دعاء علي مدلول عواد  ٭

دالل مطيران عشوان ردعان  ٭
رضية هادي نعمة فواز  ٭
سارة عبيد رفادة زايد  ٭

ساره فهاد سالم محمد حرفش العجمي  ٭
سعاد هادي ناصر عقلة  ٭

شكري اسماعيل عثمان بيكسي  ٭
شيخة فالح شنيف فالح حليب املطيري  ٭

صبحة رمضان فرحان الكردي  ٭
عالية علي ضيدان مطر  ٭

عايشة صلفيج غالي رومي  ٭
عبير حمد نايف عفات  ٭

عناء سعيد فرحان علقم  ٭
عهود خلف بحل مهنا العمور اخلالدى  ٭

عهود نزال عبد الكرمي بدران  ٭
فاطمة حسني على خشيش  ٭
فاطمة فالح سعيد املطيري  ٭

فاطمة محمد سعد محمد  ٭
فاطمة نهار حمود سالم الشمرى  ٭

كوثر هليل خليف راشد  ٭
لطيفه ناصر حايف عفات  ٭
مرمي عقيل هادي ضاحي  ٭

مرمي على دهام بن دعيبيل العبيوي املطيرى  ٭
مرمي عوض سبيل عوض الرشيدي  ٭

مشاعل متعب محمد قضبان الشمري  ٭
معالي عشوي محمد عمر  ٭

منال محمد عبد العالي الرشيدي  ٭
منال مطر كياد هداد  ٭

منى حامد رعيد حسن  ٭
منى سعيد فرحان علقم  ٭

مها أحمد صالح حمد  ٭
مها حمد مرزة ذياب العنزى  ٭

مها عطا اللة عبد اللة العتيبى  ٭
موضي فالح سعيد املطيري  ٭
ميعاد يالوس نهار عضيدى  ٭

عبد اهلل ياسر ونان حميم اخلالدي  ٭
فايز عبد اهلل حمود العبد اهلل  ٭
فهد عبد اللطيف علي حروبي  ٭

فيصل مطير جاسم وبدان  ٭
محمد أحمد عطية محل سلطان  ٭

محمد حسن هادي عبد اهلل  ٭
محمد حسني علي اجلزاع  ٭

محمد عبود صعفق الظفيري  ٭
محمد عيد خلف بديوي  ٭

محمد قاسم عبد اهلل  ٭
محمد كاظم وقود مصبح  ٭

محمد مرفع حمد عبيد  ٭
محمود هاشم محمد محمود املناصير  ٭

هشام فوزي أبو سعد  ٭

المعرفة النموذجية للبنات - المشتركة
انوار فهد برغش فهد العجمي  ٭

بدور حمد عبداهلل محمد العمر  ٭
رمي عبداجلليل عبدالعزيز محيل جابر  ٭

سميه فالح رفاعي رفاع املطيري  ٭
شيخه عبداهلل دغيم العدواني  ٭

مثايل حزام علي طالب املري  ٭
منال حامد مناور محمد املطيري  ٭
منال راجح سعد راجح الهاجري  ٭

نوف ناصر معجب العجمي  ٭

المعرفة النموذجية للبنين - المشتركة
احمد فاروق شهاب حمادي  ٭

احمد يوسف احمد الفيلكاوي  ٭
انس راشد علي املري  ٭

بدر فهد حمدان الديحاني  ٭
جابر عايض مرزوق محمد العتيبي  ٭

جاسم حمد جاسم محمد حسني  ٭
حمد فارس هادي العجمي  ٭

حمدان ابراهيم عبيد محمد الشمري  ٭
خالد فارس خالد حمود املطيرى  ٭
خالد فهيد حمود شبيب شبنان  ٭

خالد فيصل محمد صنيهيت املطيري  ٭
خميس محمد خميس العجمي  ٭
راكان فهد سعود فهد العجمي  ٭

سالم حطاب سعد العجمي  ٭
سالم حمد سالم العازمي  ٭

سعود غامن حمدان احلميدي  ٭
سعود محمد حماد عبداهلل الكفيف  ٭
سلطان راشد سيف راشد الهاجري  ٭
سلطان عماد ابراهيم محمد جاسم  ٭

سلمان مناحي خالد مهيالن الهاجري  ٭
طالل بدر درويش عبداهلل حسن  ٭

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز املسعود  ٭
عبدالعزيز سعد خالد علي الوصيص  ٭

عبداللطيف وليد شاهني الشمالن  ٭
عبداهلل احمد ناصر عبداهلل الشقيحي  ٭

عبداهلل عوض محمد عوض خضير  ٭
عبداهلل غريب سليم محمد عبداهلل  ٭

عبداهلل الفي تركي العازمي  ٭
عبداهلل محمد فالح محمد قشعم  ٭

عبداهلل محمد مرزوق محمد عايض  ٭
عبداهلل مشعان منيخر طاحوس  ٭

علي جهاد فالح العازمي  ٭
علي خزمي محمد السهلي  ٭

علي عبداهلل فالح علي العميره  ٭
علي غنام ناصر محمد القريني  ٭
علي فهيد حمود شبيب شبنان  ٭

عيسى ناصر هادي العجمي  ٭
فهاد مبارك فهاد السبيعي  ٭

فهد سعود عبداهلل شاهر اليوسف  ٭
فهد عبداهلل حشر البرغش  ٭
فهد عدنان مضحي السهلي  ٭

فهد عنيزان فهاد العجمي  ٭
فهد فالح غشام ناصر العازمي  ٭

فهد فيصل نوري الزايد  ٭
فهد محمد خميس العجمي  ٭

فهد محمد مبارك محمد اجلريب  ٭
فيصل سعود عبدالهادي العازمي  ٭

مليع خالد مبارك فالح امليع  ٭
مبارك خالد مبارك راعي الفحماء  ٭

مبارك فالح عبداهلل البريكي  ٭
مبارك مضحي عيفان الهاجري  ٭
مبارك يوسف عبداهلل الوسمي  ٭

محمد أبراهيم ليلي محمد املسيعيد  ٭
محمد بدر طعيميس املطيري  ٭

محمد جابر عبداهلل جبر النعمة  ٭
محمد حمدان سلمان العازمي  ٭
محمد خالص محمد الهاجري  ٭
محمد راشد حوفان الهاجري  ٭

محمد سعد محمد العازمي  ٭
محمد سلطان ندى العجمي  ٭
محمد ظافر احمد الهاجري  ٭

محمد عبد الرضا عباس عبد العزيز القالف  ٭
محمد عبداهلل جابر شقير العجمي  ٭

محمد فهد سعد العجمي  ٭
محمد ناصر محمد ناصر العجمي  ٭

محمد هادي ناصر مبارك الهاجري  ٭
محمد هايف عبداهلل العجمي  ٭

محمد وليد حمزه مال علي  ٭
مرزوق سعيد مرزوق العازمي  ٭

مسلم فهيد مسلم العجمي  ٭
ناصر حمد ناصر اجلاهلي  ٭

ناصر ياسني فيصل حلفي اخلالدي  ٭
نايف محمد حسن العجمي  ٭

نايف محمد حماد عبداهلل الكفيف  ٭
نايف مطر علي بطي  ٭

يوسف خرصان مسفر العجمي  ٭
يوسف صالح محمد ثامر املطيري  ٭

يوسف فهد دغيم العازمي  ٭
يوسف نبيل جوهر احمد  ٭

المنصور االهلية الثانوية للبنين - المشتركة
ابراهيم ابراهيم اسماعيل السلطان  ٭

احمد ابراهيم ابراهيم سعيد ابوسارة  ٭
احمد خالد عبدالرحمن احمد الدويسان  ٭

جراح صالح عبدالهادي املطيري  ٭
جراح ضايف فرج عبداهلل جنم  ٭

حسني رزاق ناصر حسني  ٭
حمزة عادل محمود سليم قاسم  ٭
خالد سامى على سعد الفرحان  ٭
خالد وليد عباس عبدالرحمن  ٭
زيد خالد خلف مهنا العنزي  ٭

سالم براك مطلق مرزوق البنيان  ٭
سعد سليمان سعد العليمى  ٭

صالح فهد مبارك علي املبارك  ٭
عبدالعزيز فهد عبد العزيز الراشد  ٭

عبداهلل حمد صالح حمد الدريويش  ٭
عبداحملسن عبداهلل فهد محمد الوهيب  ٭

علي حسني محمود احمد دشتي  ٭
علي خلف دخيل اهلل راجي الراجحي  ٭

عمران ادم محمد زين حمدان  ٭
فرحان سالم فرحان سالم بالل  ٭
فواز خليفه ماجد حمد مبارك  ٭

مبارك فهد سعود حجاب العجمي  ٭
مبارك مروي مبارك مجالد الرشيدي  ٭

محارب عبداهلل يوسف محارب احملارب  ٭
محمد احمد محمد محمد خانى  ٭

محمد عبدالوهاب حسن اجلاراهلل  ٭
محمد علي احمد صالح احمد  ٭

محمد فيصل احمد عيسى  ٭
مصطفى خالد مصطفى عبدالرحيم محمود  ٭

مهند عبد احلمد  ٭
ناصر خالد ناصر سعد العبيد  ٭

النجاة االهلية الثانوية للبنين
علي جمال محمد الدنون  ٭

فواز فيصل نوري عبد الرزاق الدليمى  ٭
محمد احمد محمد ابو الوفا حسن  ٭

محمد جمال عبد الباري املهدى محمد  ٭
محمد ماجد علي سليمان  ٭

محمود محمد طلعات علي الزجني  ٭
مصطفى محمد علي محمد صالح  ٭

معاذ جبار حمود خلف  ٭
ناصر محمد شهاب سالم العنزي  ٭
هاني بركات عبد الرزاق نصيف  ٭

هشام هاني هشام قلعاوي  ٭
يوسف مشعل مبارك علي الديهان  ٭

سلوى رجعان خليفة راشد العازمي  ٭
عذارى مطلق خميس منصور  ٭

عيده محمد حسني محمد سحلول العازمى  ٭
مراحب أحمد مطلق مرزوق العازمي  ٭

معالي حزام علي بن طالب السلطان املري  ٭
جنالء صادق جعفر محمد  ٭

نوير صعب مشعان الشمري  ٭

مركز أم العالء األنصارية الثانوي نساء
أبرار عبداهلل ثقل بخيت الدوسري  ٭

أميان مناور حمود درمييح الديحاني  ٭
افراح سلطان عوض ضاوي العتيبي  ٭

جمانة طاهر فالح الداود  ٭
جواهر سعود محمد هادي  ٭

حصة ابراهيم عبد الكرمي سليمان الروضان  ٭
راوية علي محمد بهمن  ٭

رمي ناصر سعود العازمي  ٭
ساره ماضي حمد الهاجري  ٭

سلوى فالح طلق مجبل العازمي  ٭
عفاف حبيب معيض عماير العازمى  ٭

عهد فهد معتق العازمي  ٭
غدير عبد الرزاق طارش عويد  ٭

غدير فالح ناصر العازمي  ٭
غزيل فالح ملوح العازمي  ٭
فاطمه خالد فهيد العازمي  ٭

فاطمه محمد مطلق العازمي  ٭
مرمي ناصر سعد العجمي  ٭

نورة عبد الهادي خلف هجير السبيعي  ٭
نورة مطلق مبارك العازمي  ٭

نوره عبد اهلل حزام القحطاني  ٭
نوف مبارك محمد العجمي  ٭

هيا ابجاد حامد العبدلى  ٭
هيا مبارك فالح العجمي  ٭

مركز ام الهيمان الثانوي نساء- المشترك
ألطاف ناصر سالم العجمي  ٭

دالل احمد عبيد أسود  ٭
عذاري عبيد خليف العنزي  ٭

مركز هشام بن العاص الثانوي رجال
أحمد عايض ردعان عويض  ٭

أحمد فتحي عبد اهلل سعيد سليمان  ٭
احمد خلف حجر هيالن العنزي  ٭

امير ماهر احمد توفيق علي  ٭
بدر خالد طافح ختالن كريف  ٭
بندر كميهان جعيالن حسيان  ٭

جابر حمد خالد مهيالن الهاجري  ٭
حبيب خالد فالح مقبل العازمى  ٭

حمد محمد خالد بداح  ٭
حمود ناصر ضيدان حربي الهاجري  ٭

حمود جنر ملوح صالل العازمي  ٭
خالد سيف مبارك طلق امليع العازمي  ٭

خالد عبداهلل فارع هليل املطيري  ٭
خالد فيحان ضيف اهلل العتيبي  ٭

خالد محمد خليفه البحيري  ٭
خالد نوري السالمه  ٭

دعيج خليفه ناصر احلربان  ٭
سالم صالح حسن محمد العجمي  ٭

سالم فالح سالم زويد العازمي  ٭
سامي حجي فالح الداهوم  ٭
سعد أحمد سمير فرحان  ٭

سعد محمد سعد الوسمي  ٭
طالل خالد علي عيد العنزي  ٭

عبد اهلل براك ميزر عيد ملوح العازمي  ٭
عبد اهلل عوض عامر سلطان احملزوم  ٭

عبدالرحم���ن بدر س���عد س���عود س���الم حميدان   ٭
الهاجرى

عبدالرحمن مبارك دايخ جزاع بخيت  ٭
عبدالرحمن نايف عبداهلل محسن العجمي  ٭

عبدالعزيز حمد عيد سليمان  ٭
عبدالعزيز مبارك ذياب العفني العازمي  ٭

عبدالعزيز محمد محمود محمد الفيلكاوي  ٭
عبداهلل بدر ناصر يوسف الفريح  ٭

عبداهلل جابر عبود عيسى  ٭
عبداهلل حمود صالح عطران العازمي  ٭

عبداهلل رجا مدغم الداهوم  ٭
عبداهلل علي مران رجيبان احلربي  ٭
عبداهلل محمد غنام محمد العجمي  ٭

عبداهلل مهنا عبداهلل حميدي ريكان الهاجري  ٭
عبداحملسن احمد محسن شمخي  ٭

عبداحملسن عبداهلل رجا فهد الهاجري  ٭
عدنان راشد عبداهلل سعود احملجان  ٭

على برجس محمد براك الدوسرى  ٭
علي محمد صالح الزم املسلم  ٭
فايز على محمد على املكيمى  ٭

فهد احمد سمير فرحان  ٭
فهد عبدالهادي سعد عمار العميره  ٭

فهد متعب مطيع شديد احلربي  ٭
فواز عمير عبداهلل وضاح  ٭

فيصل حسن خليف مطر منوخ  ٭
مبارك حماد فهيد حماد العجمي  ٭

مجبل محمد مرجان فاضل  ٭
محمد احمد عبدالعزيز الكبان  ٭

محمد ثنيان بجاد حمد الهاجري  ٭
محمد صقر عيسى محمد  ٭

محمد ضاري محمد عبداهلل الكهيدان  ٭
محمد نفاع محمد دحام العنزي  ٭

مشاري وهاب محمد املغير  ٭
مشعل ابراهيم اسماعيل السلطان  ٭

مناور محمد فراج بركه العازمي  ٭
نايف فرحان داود عبد اهلل طالل  ٭

نواف راشد عوض الطرقي الشعيب  ٭

معاذة الغفارية الثانوية الثانوية للبنات
شيخة فهيد محمد ثالب السبيعي  ٭

هديه الثانوية للبنات
ليلى رضا غلوم عبداهلل  ٭

هشام بن العاص الثانوية للبنين
محمود أحمد مندني قاسم غالم  ٭

اإلدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية
الجهراء الثانوية للبنات

افراح غالي خالد سالم دخيل الصليلي  ٭
العنود جعيثن زامل جعيثن العنزي  ٭
امانى صقر سالم سيحان السعيدى  ٭

بشاير غربي عثمان العيبان الشمري  ٭
روان عجالن عبداهلل فالح الشمرى  ٭

شوق محمد خلف مطر الشمري  ٭
صيته حمود ناصر املسامح العجمي  ٭

فضاء دهام فرحان حسن الشمري  ٭
مرمي جاسم محمد الغضوري العنزي  ٭

نوره جبران حمود ناصر العجمي  ٭
هاجر سليمان سامح سليمان الشمري  ٭

هذله سعد بداح فالح احلجرف  ٭
هله حميد دهيمان الشمري  ٭

وعد خلف زبن فهد الشمرى  ٭

الجهراء الثانوية للبنين
طالل غنيم بنيا غنيم السليمانى  ٭
نادر عايد عايض عايد الرشيدى  ٭

النوار بنت مالك الثانوية للبنات
أسماء عبدالرحمن ابراهيم سعد البناق  ٭

أفراح خليف سعادة ناصي املطيري  ٭
أفراح طالب حليوس مزبان الشمرى  ٭
البندرى سالم خليف جديع الشمرى  ٭

بشاير ساكت ماطر رشيد العنزى  ٭
خلود فيصل مشل صياح العنزي  ٭
رشا ناصر مجبل شريده البذالي  ٭

روان عادل صنيتان حليلى العنزى  ٭
رمي محمد شاهر الشمري  ٭

عبير محمد عيد منزل املطيرى  ٭
عنود شبيب عويد محمد العنزي  ٭

لولوه خليل عرفج الدهمشي العنزي  ٭
نوف حمود ساكت ماطر العنزى  ٭

الواحة الثانوية للبنني  ٭
عبدالعزيز هالل فراج رويعي السعيدي  ٭



أسماءالسبت  3  يوليو  2010   32

فهد عبد احلميد شمالن عيسى جناع  ٭
فهد عبد اهلل نقيان جبر املطيري  ٭

فيصل عبد اهلل هداف الهاجري  ٭
فيصل محمد سمير احلربي  ٭
فيصل محمد فالح فهد فهاد  ٭

محمد جابر ناصر مبارك النصار  ٭
محمد حمدان عبد املجيد احمد البوحسن  ٭

محمد علي محمود عبدالعزيز العماني  ٭
محمد مبارك فالح العازمي  ٭
مخلد ردن عماش املطيري  ٭

مشعل حسني علي البلوشي  ٭
نواف بدر سيف جري املطيري  ٭

هادي سعود محمد الدوسري  ٭
ياسني خالد ياسني خالد عبد الرحمن  ٭
يوسف حسن محمد حسن االنصاري  ٭

مركز صباح السالم الثانوي نساء
رقية بالل سليمان الرشيد  ٭

مشاعل فيصل شبيب العجمي  ٭
جنالء عبد اللة علي العجمي  ٭

مركز طليطلة الثانوي نساء
أنوار حسني محمد صالح أشكناني  ٭

زهرة جنم عبد اهلل الصفار  ٭
صاحلة مشعل عبد اهلل الصهيبي  ٭

غيثة مبارك مهدي العجمي  ٭
منال حمد يونس املتروك  ٭

منال مرزوق ضيف اهلل العتيبي  ٭
مها محمد راشد األصقة العجمي  ٭
نورة دخيل اهلل بادي الرشيدي  ٭
هيا راشد عبد الرحمن املسيليم  ٭
هيا عبد الرحمن محمد احلليل  ٭

ناصر طالب عبداهلل الكهيلي  ٭
يوسف جابر غنيم مذخر سريع العتيبى  ٭

مركز خالد سعود الزيد الثانوي رجال
احمد ابراهيم عبد اهلل ذياب محمد  ٭

احمد حسني خليل العيد  ٭
احمد مناور عوض مرزوق املطيري  ٭

بدر حمود مطر العنزي  ٭
براك عبد الهادي راشد محسن  ٭

براك فالح خليفة اخلرينج  ٭
بندر عبد اهلل سحمي املطيري  ٭

جراح خالد عبد اهلل الذياب  ٭
حسن عبد اهلل حبيب علي القطان  ٭

حمد محمد ماضي سعد الهاجري  ٭
حمود محمد مسفر العجالن  ٭
حميد جابر سعيد الهاجري  ٭

خالد عنيبر عبدى زيد  ٭
خالد فيصل محمد الفضاله  ٭

دعيج خليفة خليل سناسيري  ٭
سالم حسني علي العجمي  ٭

سالم هادي عشيمة العجمي  ٭
سعود يعقوب حسن عبد اهلل محمد  ٭

سعيد سلمان سعد العجمي  ٭
سليمان عبد العزيز علي حسني  ٭

شبيب طلق سعد العازمي  ٭
عباس كامل سعد مانع الفضلي  ٭

عبد الرحمن نايف براك مبارك اخلرينج  ٭
عبد الرحمن وسمي شارع شبيب الظفيري  ٭

عبد العزيز بدر عبد العزيز العويس  ٭
عبد العزيز حيدر عبد اهلل محمد علي  ٭
عبد العزيز فالح عبد الكرمي الفضلي  ٭

عبد اهلل رميان عبد اهلل سلطان الرميان  ٭
عبد اهلل فهد ناجي العازمي  ٭

عبد اهلل ملفي سعود العتيبي  ٭
عبد الهادي فالح عبد الهادي احلجيالن  ٭

عبد الوهاب خليفة حسني بومطيع  ٭
عدنان عثمان عطية كياد العدواني  ٭

علي فرحان مبارك املياس  ٭
علي يحيى حاجي حسني محمد  ٭

فهد خالد فهد عبد اهلل الرقم  ٭

علي محمد عباس عبداهلل حسني  ٭
مبارك عيد مبارك سعيد مبارك  ٭

ناصر صالح فهد اخلرجي  ٭

مركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال
احمد عبداهلل محمد عبد اهلل البناى  ٭

احمد على عبدالرزاق جمعه الصيرفى  ٭
احمد علي راشد اخلوالد  ٭

احمد مشعل محمد عواد العنزى  ٭
بدر شبيب ماطر مبارك  ٭
حسن هاشم على طاهر  ٭

حسني ابراهيم خليل القطان  ٭
حسني بدر حسن غريب  ٭

حفيظ مسعود دمشق العجمي  ٭
حمد لطيف ثقيل سعد زعزوع الشمرى  ٭

خالد حسني نوبى حسن عيد  ٭
داود حسن عبداهلل حسن  ٭
سالم محمد سالم االحمد  ٭

سعد باسم عبداهلل ناصر الكهيلي  ٭
سعود عبدالعزيز ابراهيم الهولى  ٭

سلطان ادهام شويص وسمى على  ٭
صالح احمد حسني فيروز  ٭

ضارى نبيل ابراهيم خالد البلوشى  ٭
ضاري عبداهلل عبدالوهاب محمد مشاري احلليل  ٭

ضيدان خالد ضيدان شبيب السبيعى  ٭
طالب حسن طالب شهابي  ٭

عب���د العزيز عبد اهلل عب���د الرحيم عبد اهلل عبد   ٭
الرحمن

عبد اهلل نافع سودان يحيى  ٭
عبد اهلل وليد عبد اهلل املهنا  ٭

عبدالرحمن فهد خالد شبيب املطيرى  ٭
عبدالرحمن محمد مشعان عمر الرشيدي  ٭

عبداهلل فهد جاسم مسباح املسباح  ٭
عبداهلل موطان عبد اهلل شافى السبيعي  ٭

فارس فهد عبداهلل خلف الصوله  ٭
فارس مرزوق حسن العجمى  ٭

متعب هادى فالح العازمى  ٭
محمد دليم مهدى دليم سعود العجمى  ٭

محمد عبداهلل عيسى جناع  ٭
مشعل مالك محمد عبد العزيز مالك الصباح  ٭

عبدالعزيز ماطر بصري جرير احلسينى  ٭
فهد خالد أحمد علي عبداهلل  ٭

يوسف سعد راضى مساعد العازمى  ٭

فارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات
ساره تقى خليفه احمد عرب  ٭

طيبه معجب عيسى محمد جاركى  ٭
عائشه حامد جاسم محمد الشمرى  ٭

عاليه عويضه فهد عويضه فهد  ٭
فاطمه وليد محمد جميل مزيد عمران عبداجلبار  ٭

هيا عبداهلل احمد جاسم العبداهلل  ٭

فاطمة الهاشمية الثانوية للبنات
استقالل طالب ابراهيم حسني اجلدى  ٭

حترير على عايض مبارك شبيرم العازمى  ٭
تهانى سعود سعد سالم العازمى  ٭

ساره سلطان محمد سلطان عيسى  ٭
مرمي جاسم محمد سعود العميرى  ٭

ليلى الغفارية الثانوية للبنات
اجلازى راشد محمد فالح الهاجري  ٭
مرمي صالح مطلق السعد السعيد  ٭

منال سعد مصبح محمد الشحومي  ٭
منيره عبدالهادى فالح ثالب الهاجرى  ٭

ميثه بدر فرج أحمد الفرج  ٭

مدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بنات
حصه فالح عيد سالم  ٭

حال احمد عيد العدواني  ٭
دانه فيصل جاسم عبدالعزيز الصيرفي  ٭

دالل مشعان سيف حصني الهاجري  ٭
غدير راشد عواد خلف  ٭

فاطمه يعقوب حسني عبداهلل اشكناني  ٭
مرمي عادل محمد شالل فرج الشالل  ٭

وضحه بطي حمد الزعبي  ٭

مدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بنين

محمد عيسى عطا اهلل بادي الرشيدي  ٭
وليد رسمي علي سبيل الرشيدي  ٭

يوسف مرزوق مخلد وسام العازمي  ٭

طليطله الثانوية للبنات
آالء فاضل مدعج عواض الشالحي  ٭
أمل مبارك صنيتان هادي العازمى  ٭

أنفال غنيم محمد غافل العتيبي  ٭
أنفال كامل شهاب عبد اهلل اخلالدى  ٭

العنود سليمان عبد اهلل سليمان السعيد  ٭
انتصار فارس خالد محمد املطيري  ٭

بدرية خالد أحمد على الشطي  ٭
جمانة باقر علي حسن الفيلي  ٭

خديجه جابر عبداهلل عباس باقر  ٭
خلود الفى مبرك فهاد العازمي  ٭

زهره طاهر جنم عبداهلل بو عباس  ٭
ساره أحمد عبدالرحمن عبد اهلل عبدالرحمن  ٭

سهام سعود عبدالعزيز محمد حاجي  ٭
شوق عبداهلل مجبل عبد اهلل العازمى  ٭

فج���ر يوس���ف عبدالق���ادر يوس���ف عبدالرحمن   ٭
الصانع

ليلى محمد حسني خلف الرامزي  ٭
مروه خالد عبداهلل طرجم الهجاج  ٭

مرمي سعد راجح علي الهاجري  ٭
موضى طرجم ظاهر طرجم الهجاج  ٭

ندى سعد شبيب تركي اخلالدي  ٭
نوره سالم سعود حبيب بن جامع  ٭

نوره فاضل فالح عبيد العجمي  ٭
هاجر محمود حسن عيد العنزي  ٭

هاشميه جاسم احمد جاسم القطان  ٭

عبداهلل المبارك الصباح الثانوية للبنين
أحمد راشد مرزوق معال املطيرى  ٭

احمد حسني على ذياب احلربى  ٭
احم���د عبد اللطيف عبد احلس���ني عب���د اهلل على   ٭

الفودرى
جعفر عيسى خليل محمد عاشور  ٭

جعفرالصادق محمد حسني جوهر على  ٭
سعيد عادل سعيد نايف مبروك  ٭

عبدالعزيز سعود محمد فهد املالك  ٭

يوسف علي عبداحلميد يعقوب احليدر  ٭

دعيج السلمان الصباح الثانوية للبنين
عبداهلل عثمان حسني الهاجرى  ٭

عبداهلل علي عبداهلل قهوان العجمي  ٭

صباح السالم الثانوية للبنات
اشواق ناصر محمد ال زمانان  ٭

افراح منيس سالم سعيد الشمري  ٭
انفال بدر محمود علي دشتى  ٭

انفال على حسني خليفة ابو ربيع  ٭
حصه صنيتان محمد صنيتان الزعبى  ٭

دالل على محمد عبداهلل بوحمد  ٭
رمي نافع سودان الرشيدي  ٭

غدير صباح عبيد مستور فهيد  ٭
فجر عبداهلل عيد هداد  ٭

قبله فهد سيف الدوسرى  ٭
مرمي سعود محسن مبارك العتيبي  ٭

مرمي عبد العزيز عبدالكرمي رمضان ابوجابر  ٭
منال محمد سعيد ناصر العجمي  ٭
مها شارع مفرح شارع السبيعى  ٭

نوف احمد عبد الكرمي حسني اجلريدان  ٭
نوف محمد عناد سليمان الشمري  ٭

هدى ذعار فهيد دخيل فهاد  ٭
وضحه جلوى ناصر مناحي العازمي  ٭

صباح السالم الثانوية للبنين
حسني أمير محمد أحمد النجادة  ٭

خالد أحمد علي عبد الرزاق الصيرفي  ٭
خالد حمدي حميدي غازي العتيبي  ٭

علي حسن عبد اللطيف حسني املرهون  ٭
علي راشد بن سالم بن حمد الروتلي  ٭

علي صالح محمد أحمد ملك  ٭
علي مساعد علي محمد املري  ٭

عمر عبد اهلل فالح عبد اهلل الهاجري  ٭
فهد عبد اهلل حمد الطويل العجمي  ٭

محمد أحمد سعد محمد احلمدان  ٭
محمد إبراهيم عبد العزيز عبد اهلل املذكور  ٭

محمد حمزة عباس حسن عبد الرحيم  ٭

العدان الثانوية للبنات
اماني ابراهيم محمد شبيب العجمي  ٭

ريا ناصر مفرح شارع السبيعي  ٭
سارة جاسم محمد عيسى احلوشان  ٭

شوق ناصر محمد سعد العربيد  ٭
شيخة بدر محمد عبداللطيف الفرح  ٭
نوف عيسى محمد عبداهلل احلجي  ٭

برقان الثانوية للبنات
امانى فالح سعد مطلق العازمي  ٭
انوار الفي خالد ظاهر العازمي  ٭

اميان جابر مجبل مجبل الغريافى  ٭
فاطمه نواف اسماعيل احمد اسماعيل  ٭

فاطمه يعقوب يوسف صادق  ٭
مرمي فرحان مسعر الشمرى  ٭

مرمي نافع محمد نافع الشتيلي  ٭
مضاوى وليد احمد على بوقماز  ٭
منى سعد سالم مرزوق العنزي  ٭

مها خضر عبداهلل بردى الفضلى  ٭
نور خالد ابراهيم عباس الصفار  ٭

خالد سعود الزيد الثانوية للبنين
ابراهيم سعيد خميس سعيد العجمي  ٭

احمد خضران عوض غامن الركله  ٭
بدر على عبداهلل احمد الشرقاوى  ٭

خالد عبداهلل حسن عبداهلل املعتوق  ٭
سالم صباح سائر ذياب العنزى  ٭

صالح حمد صالح جاسم املسباح  ٭
صالح محمد صالح جار اهلل العجمى  ٭

عبدالرحمن خالد حسني زعالن اخلضر  ٭
عبداهلل سالم خشان محمد اخلالدى  ٭

فهد احمد عاشور شعبان عاشور العربيد  ٭
فهد يوسف عبد اهلل على الكندرى  ٭
محمد حسني على بريكان العجمى  ٭

محمد نبيل محمد على حسن  ٭
محمد يعقوب حسني عبداهلل اشكنانى  ٭

مشارى هزاع عبداهلل هادى العجمى  ٭
مشعل نورى محمد عمران راشد  ٭

عمر جابر مشكور فاضل  ٭
عيد هادي عيد محمد العجمي  ٭

فهد احمد خلف الفروان  ٭
فهد خفيف معدي عبداهلل مناحي  ٭

فهد مصلح غايب عمر العنزي  ٭
فهد مطلق دليان منوخ  ٭
فواز جابر سالم محمد  ٭

فواز حميد عبداهلل ناصر  ٭
فوزي محسن زياد نهير  ٭

الفي راشد خالد دهيم  ٭
ماجد علي حمزة شيحان الشمري  ٭

مبارك شمخي جبر محمد  ٭
محمد جاسم احمد علي سميط  ٭

محمد حامد رعيد حسن سلمان  ٭
محمد حميد بندر هذال الشمري  ٭

محمد عادل سليمان مبارك  ٭
محمد مبارك عبداهلل رجاء احلربي  ٭

مرضي ساير مجهول عمال الشمري  ٭
مشعل علي مقبل عيد السهلي  ٭

ناصر زيد خلف تركي  ٭
نواف حمد مرزة ذياب  ٭

هجاج عامر براك العجمي  ٭
وائل غامن مبارك فارس  ٭

اإلدارة العامة لمنطة مبارك الكبير التعليمية
االمام مالك الثانوية للبنين

إبراهيم ناصر علي احمد  ٭
احمد خالد احمد سليمان احلمدان الغاشم  ٭

سليمان خالد عبد اهلل احلمد اخلميس  ٭
صقر طالل ظافر جازع العجمي  ٭

عبدالرحمن يوسف احمد عبدالرحمن الشرع  ٭
علي سعد علي سعد املعيوف  ٭

محمد عبداللطيف علي عبدالرضا صادق  ٭
عبد الرحمن سعد عبد اهلل ذياب احلربى  ٭

الشرقية الثانوية للبنات
أسماء سعد فرحان سعد شعيل العازمي  ٭

سارة أمجد جنم عبدالكرمي حمزه  ٭
شهد ابراهيم خليل عبد الرضا العلي  ٭

نورا بدر حمود الزيد الناصر  ٭
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