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66.1% نسبة النجاح للقسم العلمي و68.8% لـ »األدبي« و52.1% في »الديني«

أسماء 2166 طالبًا وطالبة نجحوا في الدور الثاني لـ »الموحد«
 مريم بندق

اعتمدت وكيلة وزارة التربية متاضر الس��ديراوي نتيجة امتحان 
ال��دور الثاني لطلب��ة الثاني عش��ر للنظ��ام املوحد للعام الدراس��ي 
2010/2009 للقسمني »العلمي« و»االدبي والديني«، بلغت نسبة النجاح 
في القس��م العلمي 66.1% حيث جنح 630 طالبا وطالبة من أصل اعداد 
املتقدمني البالغة 1118 حضر منهم 953 طالبا وطالبة. وفي القسم االدبي 
بلغت نس��بة النج��اح 68.8% حيث جنح 1414 طالب��ا وطالبة من أصل 
اعداد املتقدمني البالغة 2376 حضر منهم 2054 طالبا وطالبة وبالنسبة 
للقس��م الديني بلغت نسبة النجاح 52.1% حيث جنح 122 طالبا وطالبة 
م��ن أصل املتقدم��ني البالغ عددهم 251 حضر منه��م 234، وفيما يلي 

اسماء الناجحني والناجحات والنسب التي حصلوا عليها:

الناجحون في القسم العلمي

مدرسة يوسف بن عیسى الثانوية للبنین

احم���د محمد عبدالرحمن حس���ن   ٭
التركیت 67.22

راش���د مس���اعد راش���د العمیري   ٭
65.26

عبدهلل فیصل عبدهلل عبدالعزیز   ٭
السدحان 68.56

محمد عبدالرحیم راشد عبدهلل مال   ٭
محمد 66.21

مدرسة عبدهلل العتیبي الثانوية للبنین

سلمان آدم سعید بوخ 81.8 ٭
عبدالرحمن عصام عبدالرحمن محمد   ٭

الفایز 63.54
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن عبدهلل   ٭

املهنا 74.29
الش���راح  ابراهی���م عبدهلل  فه���د   ٭

64.79
فواز عبدهلل جابر العنزي 68.71 ٭

محمد خلی���ل عبدالوهاب القطان   ٭
66.15

الش���عالن  مش���اري طالل محمد   ٭
62.16

یوس���ف س���لیمان حمود عبدهلل   ٭
احلومیان 73.11

مدرسة عیسى أحمد الحمد الثانوية للبنین

حمد حسن عبدهلل لفته عبدعلي   ٭
63.27

عبدالعزیز عل���ي عبدالكرمی علي   ٭
الكندري 64.28

فیصل أحمد محمد س���عد اخلضر   ٭
63.59

محمد خلیل س���ید محمد عبدامللك   ٭
فخرا 64.27

محم���د عب���دهلل محم���د إبراهیم   ٭
السبیعي 65.54

یوس���ف عدنان علي احمد مظفر   ٭
58.78

مدرسة االوزاعي الثانوية للبنین

حس���ن علي طاهر عل���ي القطان   ٭
64.08

فهد صالح أحمد أكبر احلس���یني   ٭
77.88

مدرسة عبدهلل الجابر الثانوية للبنین

عبدهلل بدر ناصر جسار احلطاب   ٭
65.62

عبدهلل علي محمد ابراهیم البدیوي   ٭
60.36

مدرسة احمد البشر الرومي الثانوية للبنین

بدر راش���د عبدهلل راشد الشطي   ٭
65.84

بش���ار عدنان طاهر أحمد بوحمد   ٭
58.27

حس���ن علي محمد حس���ن انكى   ٭
65.3

سید حس���ن هاني سید علي سید   ٭
حسن السید قاسم العلوي 82.6

عبدالرزاق عبداجللیل عبدالرزاق   ٭
ابراهیم العوضي 92.43

عبدهلل محمود حمزة عیدان عباس   ٭
67.59

عبدهلل محمود عبد الرسول حسن   ٭
اجلمعة 70.09

على حس���ن احمد حسن احلمود   ٭
86.69

فیصل ابراهیم جاسم محمد القالف   ٭
72.41

فیص���ل ریاض باق���ر عبداخلضر   ٭
العلى 74.08

مشاري نوح سلمان احمد بوحمد   ٭
58.88

یوسف حسن سید عباس هاشم   ٭
املوسوي 63.97

یوسف عبدهلل احمد اسماعیل ماه   ٭
كرمی 67.88

مدرسة جابر مبارك الصباح الثانوية للبنین

بدر سعود عبدالعزیز محمد السالم   ٭
74.78

سلیمان عبدهلل مشعان حمد حمود   ٭
املشعان 62.28

سلیمان جنیب سلیمان احمد العبار   ٭
72.66

عبدهلل وائل بدر یوسف العیسى   ٭
65.85

عبدهلل یوسف عبدهلل محمد اجلالل   ٭
71.69

عمر عبداللطیف احمد عبداللطیف   ٭
احلمدي القناعي 63.61

فهد حسن ابراهیم خضیر الهویدي   ٭
64.92

فهد خالد بدر عبدالس���تار الرومي   ٭
61

محم���د عبداحلمی���د خال���د احمد   ٭
الشرقاوي 72.36

محمد عبید سعید ولید 68.95 ٭
ناصر حسن دعیس حامت العتیبي   ٭

70.98
ناصر عماد ناصر محمد الش���ایع   ٭

65.14
یوسف جاسم محمد علي بوصفر   ٭

63.88

مدرسة األصمعي الثانوية للبنین

عبدهلل محمد عبدهلل سعد العلى   ٭
65.88

مدرسة حمد عیسي الرجیب الثانوية للبنین

عاید عبدهلل عاید شمبي صنقور   ٭
66.33

عبدالرحمن اس���امة علي عبداهلل   ٭
العبید 64.26

عبدالرحمن عادل خلیفة عبدالعزیز   ٭
بو أرحمه 62.18

عبدهلل صالح مبارك یوسف القبندي   ٭
62.53

عب���دهلل هاني علي عباس عبدهلل   ٭
61.9

فهد محمد فه���د عبدالعزیز املنیع   ٭
90.72

مدرسة احمد مشاري العدواني الثانوية للبنین

أحم���د عبداللطی���ف احمد صالح   ٭
الدوسري 70.16

مدرسة سعد بن الربیع األنصارى الثانوية للبنین

عبدالعزیز أس���عد نصار طارش   ٭
الشمري 64.75

مدرسة جمانة بنت أبي طالب الثانوية للبنات

ألطاف أسعد عبداجللیل عبدالباري   ٭
الزواوي 70.67

علویة محمد عمر مكنون 64.74 ٭
فاطمة زید حسن أبل حسن صادق   ٭

69.55

مدرسة المنصورية الثانوية للبنات

جنان علي سلمان اسماعیل ابراهیم   ٭
67.67

شیخه خالد محمد االحمد الفارس   ٭
70.89

مرمی خالد حسن علي العبداحملسن   ٭
72.1

مدرسة العصماء بنت الحارث الثانوية للبنات

دالل فتحي یوس���ف علي العجیل   ٭
70.6

مدرسة فاطمة بنت الولید الثانوية للبنات

ابتهال یوسف ابراهیم حسن عاشور   ٭
61.77

بشایر مهدى صالح فلیح البناقي   ٭
63.49

هال عبدهلل تراك سلیمان الشمري   ٭
71.1

مدرسة بیبي السالم الثانوية للبنات

زینب عادل حسن عبدهلل الصراف   ٭
72.33

هند سالم راشد سالم عبدالعزیز   ٭
76.32

مدرسة قرطبة الثانوية للبنات
آالء ولید أحمد یاسن علي 66.28 ٭

اجلازي عبدالناصر خلیفة مبارك   ٭
الفرج 68.49

دالل عبدالعزیز محمد احمد املطاوعة   ٭
58.51

عذب���ة حمد صالح ش���هاب محمد   ٭
67.3

مدرسة الیرموك للبنات الثانوية للبنات

مرمی احمد السید صالح السید احمد   ٭
الرفاعي 64.79

م���رمی خالد راش���د راش���د مبارك   ٭
64.67

مدرسة الروضة الثانوية للبنات

سارة مرزوق بالل محمد 69.41 ٭

مدرسة شريفة العوضي الثانوية للبنات

فجر ابراهیم جعفر محمد بوخمسن   ٭
76.3

الفهید  مرمی علي خالد املس���عود   ٭
71.03

نوره جمال محمد هارون الهارون   ٭
69.58

مدرسة لطیفة الشمالي الثانوية للبنات

امیان بندر سحاب حمیدان املویزري   ٭
75.02

زین���ب عب���دهلل حس���ن عبدهلل   ٭
اشكناني 67.28

مرمی عارف عبداخلالق عبداللطیف   ٭
فرج 73.17

مدرسة مركز عبداهلل الجابر الثانوي رجال

حاكم عنید دامك عبداهلل الظفیري   ٭
64.33

س���لیمان عبد احملس���ن سلیمان   ٭
الضویحي 69.88

فواز فالح حمادة املطیري 61.91 ٭
هاشم عبداهلل س���ید عباس سید   ٭

محمد القالف 63.69

مدرسة مركز الدوحة الثانوي نساء
إمیان مدرهم غاطي شریان املطیري   ٭

68.81
سارة عوید خلیف هزاع 69.12 ٭

مدرسة مركز جمانة بنت أبي طالب الثانوي نساء

س���ارة موس���ى عبد العزیز علي   ٭
66.26

مدرسة العاصمة ثانوي منازل بنین

أحمد مطر دایس ارشید العنتري   ٭
58.89

مدرسة عبدهلل العسعوسي الثانوية للبنین

سلیمان اسماعیل ابراهیم خورشید   ٭

عوض 61.52
فه���د حس���ن عزالدی���ن النهاري   ٭

75.22
ولی���د خالد محمد عل���ي الصالح   ٭

89.68

مدرسة صالح شهاب الثانوية للبنین

القالف  احمد عدن���ان اس���ماعیل   ٭
64.06

جاس���م حس���ن علي اس���ماعیل   ٭
57.42

الشایع  جاسم عبدهلل عبدالعزیز   ٭
65.17

حسن علي ناصر حسن 58.75 ٭
القالف  حس���ن علي عبداللطیف   ٭

66.13
حمد عادل جاسم القالف 68.82 ٭
حمد عبدهلل حمد السلطان 70.14 ٭

س���عود ناص���ر س���عود الوقیان   ٭
65.03

صال���ح عب���دهلل صال���ح العتال   ٭
62.94

عبدالعزی���ز یوس���ف عبدالعزیز   ٭
الصالح 62.08

فیصل عبداملجی���د حیدر التمیمي   ٭
64.67

محمد عدن���ان عبدامللك عبد امللك   ٭
66.21

ولی���د خال���د عبدالصم���د عبادي   ٭
68.17

یوس���ف عب���دهلل محم���د عباس   ٭
67.92

مدرسة فهد الدويري الثانوية للبنین

أحمد محسن سعد احلریزى املهري   ٭
68.74

حسن مشعل مبارك حسن 70.59 ٭
طالل احمد عبداهلل احلواج 80.84 ٭

عبدالرحمن خالد عذیب الظفیري   ٭
66.07

عب���دهلل حس���ن ناص���ر عبدهلل   ٭
71.34

مدرسة عبدهلل عبداللطیف الرجیب الثانوية للبنین

علي حس���ن احمد حسن عاشور   ٭
64.67

مدرسة فهد السالم الثانوية للبنین

سید عبدالرضا سید مرتضى سید   ٭
علي سید حمزة 72.19

عب���د الرحمن محمد صالح حنون   ٭
عطیة الشایع 76.09

مدرسة فلسطین الثانوية للبنین

ابراهیم جعفر عباس عبداللطیف   ٭
القطان 64.8

البناى  انور احمد یوس���ف  احمد   ٭
61.14

جاسم خالد صالح عوض القفاص   ٭
60.55

حس���ن عبدالرحیم احمد سلیمان   ٭
العامر 94.65

حس���ن عبداللطیف محمد حاجیه   ٭
محمد باقر 74.42

ابراهیم  حسن إسماعیل حس���ن   ٭
صادق 58.02

عبدالعزیز عباس عبداهلل محسن   ٭
القالف 64.27

عبدالعزیز عدنان حسن علي شمس   ٭
66.04

عبدالعزیز یاس���ن عوض محمد   ٭
العوبثاني 64.7

عقیل محمد عبود املنصور 62.86 ٭
غامن علي حسن احمد علي 66.59 ٭
مبن عامر محمد ناصر 72.82 ٭

محمد مه���دى عبدالك���رمی عریان   ٭
العریان 61.92

مشاري راشد خالد ماجد الشاهن   ٭
66.92

مدرسة جابر األحمد الصباح الثانوية للبنین

سید محمد صادق سید علي سید   ٭
حمزة 68.53

عبداهلل إبراهیم عبداهلل الش���طي   ٭
64.07

عبداهلل علي محمد عرب 65.68 ٭

مدرسة صالح الدين الثانوية للبنین

حسن فؤاد حسن تقي 76.79 ٭
زامل ولید زامل الزامل 68.02 ٭

س���عود جاس���م محمد احلویلي   ٭
66.94

عل���ي احم���د ابراهی���م العبیدلي   ٭
63.07

فالح جراح مسیر اخلالدي 60.23 ٭
الزاید  مشاري عبدالسالم س���الم   ٭

62.06

مدرسة أحمد الربعي الثانوية للبنین

احمد عبدهلل احمد املكیمي 65.24 ٭
عبدالرحم���ن خالد جبر اجلالهمة   ٭

64.28

مدرسة أمامة بنت بشر الثانوية للبنات

زهراء ناصر غلوم كرم 73.8 ٭
فاطمة خالد ب���در عبدعلي فرحان   ٭

63.29
فاطمة فؤاد عبدهلل العطار 62.4 ٭

مرمی یعقوب محمد عبداهلل اخلباز   ٭
63.62

مدرسة مشرف الثانوية للبنات

انوار حبیب حسن عبدهلل منصور   ٭
احلداد 69.8

س���ارة نبیل احم���د مهن���ا املهنا   ٭
64.93

فرح عبدالسالم خلیل عبدهلل علي   ٭
الفودري 67.74

مدرسة خالدة بنت األسود الثانوية للبنات

هنوف حمود مداد سمري العازمي   ٭
64.22

مدرسة بیان الثانوية للبنات

منیرة مساعد سلیمان زید الشهاب   ٭
69.13

هاجر عبد اللطیف عبد الرضا حسن   ٭
املیل 66.58

 ٭

مدرسة ث. 25 فبراير الثانوية للبنات

رباب غریب غامن ابراهیم اخلیاط   ٭
61.43

زینب طاهر صالح علي املش���موم   ٭
67.23

صفیة محمد عیس���ى عبد الرحیم   ٭
الصفار 71.29

مدرسة سلوى الثانوية للبنات

لولوة عسكر خالد العسكر 71.13 ٭

مدرسة ماريا القبطیة الثانوية للبنات

ألطاف احمد عبدهلل النجار 63.78 ٭

مدرسة مركز فرحان الخالد الثانوي رجال

احمد كمال توفیق منر 56.65 ٭
احم���د منص���ور احم���د بورخان   ٭

62.79
احمد هاشم زاید 57.89 ٭
ایهم امین حنیفة 58.86 ٭
بدر طالل فیصل طالل 54.62 ٭

بیت���ر موری���س یوئی���ل عوض   ٭
56.69

جاسم محمد كمال مسیب 60.17 ٭
حس���ن عبد الرحیم عبد اللطیف   ٭

العلي 62.35
حسن علي سبتي 66.32 ٭

حلم���ي ری���اض حلمي بش���ناق   ٭
53.73

خلیل طیار زیري 60.2 ٭
سیف الدین یاسر ابراهیم قشاش   ٭

60.88
عادل عصام كزبور 59.98 ٭

عبد العزیز عاید ش���الح النومس   ٭
56.31

عبداهلل ب���در عبود غزیان اوریان   ٭
64.77

عب���داهلل جاس���م محمد حس���ن   ٭
63.08

عبداهلل عادل یوسف الزید 63.07 ٭
العزی���ز نصار  ان���ور عبد  عزیز   ٭

63.83
علي احم���د عبد املنعم عبد املجید   ٭

57.33
عمر احمد عمر باكیر 59.35 ٭

العزی���ز نصار  اك���رم عب���د  فهد   ٭
64.55

فهد علي فهد الفندي 59.33 ٭
محمد فؤاد حیدر بوشهري 56.3 ٭
محمد منذر نصیف بركات 54.57 ٭
محمد هیسم فقیه 59.28 ٭

محمود عط���ا عبد الق���ادر محمد   ٭
52.54

الغربیه  الهادي  مساعد نبیل عبد   ٭
61.98

مصطفى ریاض مصطفى عبد اجلواد   ٭
58.92

منیر اسامة منیر عجور 63.65 ٭
وسیم كامل عطوة 61.14 ٭

مدرسة مركز ام سلمة الثانوي نساء

زهرة احمد سهراب أمیري 72.91 ٭
الناصر  غدیر احم���د عبدالرحمن   ٭

62.26
ملك���ة مزع���ل ابراهیم الش���مري   ٭

64.01
منیرة سعود عبدالعزیز العتیبي   ٭

63.25
نوف فوزي بخیت احمد 68.67 ٭

هب���ة عبدالعاط���ى عبدالس���میع   ٭
عبدالناصر 60.32

مدرسة حولي ثانوي منازل بنین
حسن أسعد أسعد حنینو 70.49 ٭

رائ���د بهی���ج محمد علي س���كیك   ٭
57.52

عبداملطلب محمد سید حمزة سید   ٭
حسن 63.57

عمر موسى الطه 64.54 ٭
محمد س���امح عبد الرحیم محمد   ٭

58.88
محمد مصطفى علي أحمد بو فتن   ٭

52.57
محم���ود عل���ي محم���د حلفاوي   ٭

56.32
وائل س���ید عب���د الوه���اب أحمد   ٭

61.07

مدرسة عبداللطیف ثنیان الغانم الثانوية للبنین

خالد ماجد عبدالهادي طحیش���ل   ٭
الدیحاني 64.27

خالد محمد س���عود فهید املرشاد   ٭
58.49

سعود عبدالعزیز ابراهیم عبدهلل   ٭
العمیریني 65.41

عمر عبدالرحمن سلیمان عبدالرحمن   ٭
اخلبیزي 67.11

فرح���ان عبداملنع���م عائد عوض   ٭
الطرقي 61.72

مبارك عبدهلل ناصر محسن العجمي   ٭
65.92

مدرسة الصباح الثانوية للبنین

خالد رجا طریخم جریدي سیحان   ٭
68.17

مدرسة حمود الجابر الصباح الثانوية للبنین

الرحمن رمضان عبداللطیف  عبد   ٭
رمضان جابر 64.89

مدرسة ابن العمید الثانوية للبنین

عبدالعزی���ز فؤاد عبدهلل الس���ید   ٭
یعقوب احلنیان 62.12

قتیبة فیصل ابراهیم حسن علي   ٭
محمد 71.65

مدرسة مرشد سعد البذال الثانوية للبنین

طالل س���عید شبیب بخیت مطلق   ٭
80.32

محم���د عبدالكرمی فرح���ان عواد   ٭
العنزي 69.24

مدرسة سلمان الفارسي الثانوية للبنین

احمد كاسب محمد راشد 60.19 ٭
ب���راك هادي  خالد مه���دي محمد   ٭

68.98
خلیل عادل خیر هلل عبدالكرمی محمد   ٭

البلوشي 68.58
صالح یوسف سعد سمران العازمي   ٭

66.39
عادل عبدهلل محمد عباس الكندري   ٭

64.28
عب���دهلل یعقوب س���عید بش���یر   ٭

البلوشي 67.63
علي عادل حسن علي محمد شمس   ٭

59.36
الوزان  علي عبدالهادي بدر طاهر   ٭

61.69
غازي س���عد مزید س���عید راشد   ٭

املطیري 64.33
فیصل مناحي دغیمان هلیل املطیري   ٭

66.8
محمد نواف فلیطح بشار الشمري   ٭

69.5

مدرسة شجاع بن األسلم الثانوية للبنین

حسن نصف حسن نصف حسن   ٭
العصفور 62.09

عبداهلل عیس���ى إبراهیم عیس���ى   ٭
الصائغ 63.03

عب���داهلل فیصل عب���داهلل مندني   ٭
كنكوني 62.45

العنزي  مبارك حمی���دي بش���یر   ٭
62.51

مدرسة لبید بن الربیعة الثانوية للبنین

فهد عایض مناحي عایض املطیري   ٭
62.27

مدرسة الرابیة الثانوية للبنات

الراجحي  حصة بیان مناور فالح   ٭
60.33

س���ارة فیصل حسن علي الدویلة   ٭
63.96

لیل���ى عب���دهلل عیس���ى املعتوق   ٭
60.08

مرمی خلف نایف مطلق الرشیدي   ٭
64.84

مدرسة جلیب الشیوخ الثانوية للبنات

حوراء عل���ي محمد عبدهلل جمعه   ٭
68.37

مدرسة الفردوس الثانوية للبنات

منال ماجد دحی���م عبید املطیري   ٭
61.82

منیره طلق شبیب صقر الرشیدي   ٭
67.36

نوره مسعود ذاعر سیف اجلفیر[   ٭
املطیري 67.69

مدرسة ام عامر األنصارية الثانوية للبنات

حتریر متعب عی���د ناصر الهبلة   ٭
69.53

مدرسة النهضة الثانوية للبنات

عائش���ة محمد یوس���ف عبداهلل   ٭
احلقان 76

مدرسة ابرق خیطان الثانوية للبنات

شهد یوس���ف عبدالعزیز یعقوب   ٭
النهام 75.82

عبیر زید فاض���ل عبداهلل صالح   ٭
66.83

نوره محمد عبدالصمد شهاب العلي   ٭
71.23

مدرسة حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية للبنات

إسراء علي محمد شهابي 66.74 ٭
مي مهدى عبدهلل ضیف هلل املطیري   ٭

58.93
هنادي احمد علي سلیمان العنزي   ٭

57.74

مدرسة ام الحكم بنت ابي سفیان الثانوية 
للبنات

رمی عای���د قنف���ذ محم���د العنزي   ٭
78.75

سدره فهد فالح سویان 62.38 ٭
عهود سعود فیحان فالح املطیري   ٭

63.2
ندى عبدهلل سمیر عواد الظفیري   ٭

68.97
هدیل عایش شالش مهاوش العنزي   ٭

65.31

مدرسة العمرية الثانوية للبنات

امجاد عبدهلل شنار حمود الزعبى   ٭
74.65

زینب عبدالرض���ا ابراهیم نوخذة   ٭
البلوشي 62.5

مدرسة الطاهرة بنت الحارث الثانوية للبنات

ثنوى عائد ش���رید عاید املطیري   ٭
65.84

الزریج  رمی بدر م���رزوق صق���ر   ٭
65.05

سارة فیصل شامي خالد الهاجري   ٭
70.47

مدرسة رزينة الثانوية للبنات

زین���ب ابراهیم محمد محمد مثنى   ٭
احلبیشي 69.99

سارة ناهى مرزوق ناهي العدواني   ٭
64.42

مدرسة الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات

مرمی فوزي عبدهلل فالح 63.59 ٭
نوره مرزوق خلف ناش���ي الفجي   ٭

64.09
وضحه نبیل صالح لیلى مسیعید   ٭

65.68

مدرسة مركز الصباح الثانوي رجال

مس���عود حم���دي محم���د عایض   ٭
الرشیدي 66.72

مشعل شلواح حماد ظاهر 70.96 ٭

مدرسة مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال

عبداهلل أمین عب���داهلل تیم نصر   ٭
هلل 79.85

فهد محمد عواد سبع 71.06 ٭

مدرسة مركز جلیب الشیوخ ثانوي بنین

عبداهلل حسن موسي علي عوض   ٭
بو البنات 68.87

مدرسة مركز الرابیة الثانوي نساء

ش���هد عبد العزیز عل���ي الكندري   ٭
72.23

نوره حمد سالم العجمي 78.24 ٭

مدرسة مركز حواء بنت يزيد الثانوي نساء

زالل س���عود فوی���زان املطی���ري   ٭
58.78

فاتن محمد طرقي شعیب العنزي   ٭
66.8

مي غ���ازي عقاب القریفة املطیري   ٭
68.83

مدرسة الفروانیة ثانوي منازل بنین

یوسف عویض عایز راشد زهیمیل   ٭
املطیري 57.35

مدرسة الصباحیة الثانوية للبنین

راكان محمد تركى عایض العتیبي   ٭
59.96

محمد س���عد محمد سعد العجمي   ٭
68.63

ناصر سعد بدر سلیمان املطیري   ٭
61.25

مدرسة األحمدي الثانوية للبنین

ش���عیب بدر علي محم���د صالح   ٭
68.4

عبد الرحمن حس���ن فهید الزعبي   ٭
62.28

عبد العزیز عبدهلل أحمد الصابري   ٭
71.36

عبد العزیز محم���د ثاني عبداهلل   ٭
الشمري 74.84

علي سالم عبداهلل املري 61.69 ٭
محمد هادي حسن سلطان 64.6 ٭
یوسف حسن علي املسري 62.11 ٭

مدرسة سالم المبارك الثانوية للبنین

براك عبد احملس���ن هادي عبداهلل   ٭
مطلق البدري 69.16

سلطان محمد س���لطان احلمیدي   ٭
املطیري 66.07

مبارك عبداهلل مبارك ملحم جري   ٭
العجمي 59.24

مدرسة الظهر الثانوية للبنین

س���لطان ناصر عبداهلل ش���الش   ٭
السبیعي 63.08

محمد عمیش منیف معجب املطیري   ٭
58.37

مدرسة سعید بن عامر الثانوية للبنین

عبدهلل خالد عبدهلل محمد عیسى   ٭
68.88

مدرسة هشام بن العاص الثانوية للبنین

حمد حمود حم���د فرحان جروان   ٭
64.1

فواز طارق س���عید امن س���عید   ٭
71.75

مدرسة الكندي الثانوية للبنین

عقی���ل عباس حس���ن عل���ي نزر   ٭
60.16

مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنین

بدر نواف عایض العتیبي 62.75 ٭
عب���دهلل جابر محمد جابر س���عد   ٭

62.69
مرزوق حمد محم���د حمد الزویر   ٭

67.03

مدرسة القرطبي الثانوية للبنین

مزید هادي مزید شریان املطیري   ٭
56.1

نایف عبدالرحمن مس���فر س���الم   ٭
العجمي 60.85

مدرسة الرقة الثانوية للبنات

عبیر احمد شهاب حمید املطیري   ٭
68.08

مها حامد منشد العنزي 61.47 ٭

مدرسة الصباحیة الثانوية للبنات

بتول احمد حامد س���لطان الهندال   ٭
64.77

نوف عوض عبدهلل طاهر الهندال   ٭
67.18

مدرسة معاذة الغفارية الثانوية للبنات

أنوار سالم عبدالهادي فارس فالح   ٭
ناصر احلشار 67.05

جمانة فیصل أحمد علي آل عباس   ٭
69.16

إبراهیم فولیت  عفاف عبدالعزیز   ٭
علي 71.72

مدرسة عواطف خلیفة العذبي الصباح الثانوية 
للبنات

شهد صالح عبدامللك حیدر بهمن   ٭
69.48

عالیه سیف عوض سیف املطیري   ٭
61.51

نادین علي فهد حمود الباز 65.9 ٭

مدرسة المنقف الثانوية للبنات

عنود ابراهیم عواد خلف الفضلى   ٭
68.38

مدرسة ام العالء األنصارية الثانوية للبنات

حتریر عبدهلل سعود عبدالرحمن   ٭
العجمي 72.62

نور فهد عید سالم العازمي 69.81 ٭

مدرسة الفحیحیل الثانوية للبنات

أنفال عدنان احمد العینیة 73.73 ٭
الی���اس عبدالقادر  خلود محم���د   ٭

خدابخش شاداد 72.63

مدرسة ام الهیمان الثانوية للبنات

س���ارة محمد فهد جارهلل العجمي   ٭
68.29

العتیبي  س���لوى س���لطان ذعار   ٭
71.08

فاطمة سالم فالح عبدهلل الهاجري   ٭
64.33

مدرسة لبنى بنت الحارث الثانوية للبنات

حتریر عدنان سایر جابر الظفیري   ٭
60.7

س���ارة یحیى عف���ر غثیث اخللف   ٭
73.61

فجر نایف غ���ازي ناصر املطیري   ٭
66

مرمی نایف صح���ن زیاد العازمي   ٭
72.85

نی���رة عواد محمد غ���امن العازمي   ٭
74.34

مدرسة الرتقة الثانوية للبنات
ام البنن احم���د عبدالعزیز محمد   ٭

العبید 72.34

مدرسة صفیة بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات

س���ما س���لیمان حیدر علي احمد   ٭
63.43

مدرسة مركز الصباحیة الثانوي رجال

حس���ن محس���ن عبداهلل محسن   ٭
العجمي 67.2

سالم عبد احملسن سالم فهد عظیمان   ٭
العجمي 56.87

سعد شنیان منصور فالح الهاجري   ٭
61.46

عل���ي حمید محمد رج���ا العازمي   ٭
66.63

محسن جبرین مجبل ناشي العتیبي   ٭
63.84

مدرسة مركز هشام بن العاص الثانوي رجال

أمن عبد الرحیم إبراهیم عبداهلل   ٭
59.88

علي عبدهلل نایف عویهان 59.09 ٭
ب���داح عب���دهلل عبدالهادي  فالح   ٭

الهاجري 59.24

مدرسة مركز الصباحیة الثانوي نساء

خلده صقر مسحل ضاحي املطیري   ٭
64.6

مدرسة مركز أم العالء األنصارية الثانوي نساء

رفعه فاضل خالد الشافي العجمي   ٭
60.93

سارة سعد شبیب العازمي 64.03 ٭

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنین

أنس صالح الدین الشایب 50 ٭
جابر سعید علي الشابوص 50 ٭

س���عیدان مطلق مطرب سعیدان   ٭
55.21

ش���افي فدغ���وش نه���ار جبیران   ٭
61.73

صالح عید محمد س���عد حس���ن   ٭
الدوسري 62.76

عبدالرحمن حس���ن محمد حسن   ٭
56.83

محمد س���عد محمد فه���د العجمي   ٭
51.78

محمد صالح زید اسماعیل 58.08 ٭
محمد علي محمد ش���لیویح علي   ٭

العجمي 57.56
محمد محسن فهید جارهلل العجمي   ٭

61.05
محمد محسن مشعان ملهي 61.19 ٭

مشعل مبارك خمیس محمد العجمي   ٭
58.55

هالل علي محسن هالل صقر العتیبي   ٭
66.43

مدرسة األحمدي ثانوي منازل بنات

هند عوض حراب املطیري 69.78 ٭

مدرسة جابر عبدهلل الصباح الثانوية للبنین

عبد العزیز س���عود صالل مطلق   ٭
الدوسري 71.45

مدرسة الجهراء الثانوية للبنین

یوسف أسعد مشل صیاح العنزي   ٭
62.8

مدرسة الجهراء الثانوية للبنات

البندرى بدر محمد قبیان املطیري   ٭
76.7

حنان جمعان عوفي مجبل البذالي   ٭
64.35

مدرسة ام مبشر االنصارية الثانوية للبنات

رمی جاس���ر عبدالرحمن بش���یت   ٭
اخلالدي 68.5

الش���مري  ن���وف صب���اح راكان   ٭
66.97

ورود سویلم عطیة طلب 67.95 ٭

مدرسة زينب بنت محمد بن عبدهلل الثانوية للبنات

امیان سعد بداح محسن السبیعي   ٭
68.14

سارة فرج مرزوق فیروز 68.4 ٭

مدرسة تیماء الثانوية للبنات

بدور حمدان علي شعیبان الظفیري   ٭
69.62

مدرسة النوار بنت مالك الثانوية للبنات

املها عبدالعزیز مبارك عبدالعزیز   ٭
القمالس 65.49

خالدیة عطیة فیاض محمد العنزي   ٭
65.77

شروق بدر جزاع العنزي 72.36 ٭
منى مزید عقاب الشمري 69.21 ٭

مدرسة عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات

انفال فالح مبارك سعود احلجرف   ٭
60.52

مدرسة مركز خالد بن سعید الثانوي رجال

احمد حسن حمد حمود 60.66 ٭
احمد كرمی داود سلیمان 57.7 ٭
احمد ناظم شریف جبر 56.81 ٭

خالد محمد ابراهیم محمد العنزي   ٭
54.61

سالم حمود مناور علي 58.13 ٭
س���عدون بن ع���ودة بن مش���عل   ٭

الظفیري 62.15
س���عود علي رافع مبارك العنزي   ٭

61.51
الش���مري  ع���ادل محمد یاس���ن   ٭

59.67
عبد احلمید حس���ن حم���د حمود   ٭

55.23
عبداهلل احمد عبداهلل سعود العنزي   ٭

62.61
عبداهلل محمد عبید عوینان العنزي   ٭

56.66
عبداهلل هادي راضي سهو 56.59 ٭

عط���ا هلل س���عد فیحان ش���ریان   ٭
61.78

علي حس���ن علي عوض العنزي   ٭
60.63

عل���ي خلوف احمد عل���ي العنزي   ٭
62.03

علي سایر عبداهلل سلطان 58.38 ٭
ماج���د مب���ارك فرح���ان عبداهلل   ٭

59.93
محم���د ضحوي دعف���ق عرموش   ٭

59.11
محمد عاید كرمی شیحان 58.98 ٭
محمد عزیز عواد محمد 62.93 ٭
مشاري عاید كرمی شیحان 56.24 ٭
مشاري نعیم حمد منهي 55.96 ٭

مش���عل طالب محس���ن عس���اف   ٭
61.62

نایف بن دهام بن سعود اجلرباء   ٭
56.77

یوسف سالم مشحن علوش 57.2 ٭
یوسف فرحان احلاج 62.84 ٭

مدرسة مركز عروة بن الزبیر الثانوي رجال

عادل محمد مطیران خلیف 66.73 ٭
عبدهلل عواض شعیب عید العنزي   ٭

67.03
علي هلیل حمد العنزي 68.98 ٭

محمد احمد نعمه ش���لفاط محمد   ٭
59.47

مدرسة مركز ثابت بن قیس الثانوي رجال

خال����د صالح فهد الف����ي العنزي   ٭
63.88

رائد علي حسن البلوشي 71.21 ٭
سعد محمد شمشیر عمر 69.58 ٭
سعد مران حمید الشمري 67.73 ٭

س����لطان زع����ال ع����زاره فرتاج   ٭
68.51

مدرسة مركز زينب بنت محمد الثانوي نساء

أمان����ي محمد فرح����ان عبعوب   ٭
65.66

جواهر عدوان محمد حزوم مدلول   ٭
الشمري 61.82

عبیر حسن عبداهلل عودة احلربى   ٭
67.35

مدرسة مركز فاطمة بنت عتبة بنات

إقب���ال مرزوق غضبان ش���تیوي   ٭
الشمري 64.2

هدي عید مش���عان عید الرشیدي   ٭
66.9
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111895363066.1االجمالي 
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مدرسة دعیج السلمان الصباح الثانوية للبنین

احمد عواض سیف بطي املطیري   ٭
59.62

بدر س���لیم ابرهیم الزند العتیبي   ٭
60.19

بسام ناصر سلطان سالم اجلویر   ٭
67.08

خالد احمد یوس���ف حجي حسن   ٭
68.91

سامي حمود صالح سرحان العازمي   ٭
59.15

فرج صالح سالم فرج 62.2 ٭
فه���د احم���د خلفان احمد س���عید   ٭

62.13

مدرسة االمام مالك الثانوية للبنین

إسماعیل خلیل اس���ماعیل محمد   ٭
ابراهیم 61.73

حس���ن جابر س���ید خلف السید   ٭
عبداهلل البهبهاني 62.57

سعود عبدالعزیز محمد خلیفة فتح   ٭
هلل 63.4

سید حسن اسماعیل سید قاسم سید   ٭
علي سید مصطفى 61.11

ض���اري عبدالرحم���ن حمود عبد   ٭
الرحمن املعییف 66.95

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن املري   ٭
67.53

محمد عبدهلل علي عبدهلل احلداد   ٭
63.42

محمد فهد محمد فهد البطي 61.66 ٭
مساعد ماجد عبید راشد املطیري   ٭

65.48
ه���ادي عبدالرض���ا احم���د غلوم   ٭

الهندیاني 61.34

مدرسة عبداهلل المبارك الصباح الثانوية للبنین

بدر صابر اسماعیل عاشور التمیمي   ٭
66.51

خالد عیس���ى عباد فالح املطیري   ٭
60.63

عبدهلل محم���د عبدالوهاب حبیب   ٭
حسن 60.15

عبدالوهاب احمد مجرن اسماعیل   ٭
املجرن 59.53

عمر محمد اسماعیل محمد صالح   ٭
59.2

فهد عبدالرحیم محمد عبدهلل ساملن   ٭
84.09

مبارك یوس���ف عبدالوهاب حمد   ٭
العدواني 68.88

محمد حمزة اسماعیل علي دشتى   ٭
59.66

معاذ مشعل عبدهلل علي عطا هلل   ٭
68.57

مدرسة خالد سعود الزيد الثانوية للبنین

سالم مبارك حابس فاضل املطیري   ٭
62.9

صالح حامد زك���ي خلف العقیلي   ٭
65.01

الهجاج  ظاهر محمد ظاهر طرجم   ٭
60.96

ابراهیم حسن محمد  عبدالرحمن   ٭
الشویكر 64.85

عبدالعزیز صالح فاضل مكى حجى   ٭
اجلاسم 59.8

على احمد عبداملجید احمد البوحسن   ٭
71.04

على ولی���د مجحد عل���ي املجحد   ٭
77.22

فاضل عب���اس عبداجللیل عباس   ٭
حسن الصفار 63.71

محمد حیدر عبداالمیر عبدهلل بنیان   ٭
65.21

محمد طارق محمد علي 63.47 ٭
محمد ه���ادى صالح محمد بوحمد   ٭

60.44
مس���اعد عبدالكرمی بدر الش���بلي   ٭

70.53
یعقوب یوسف حسن خلف الشطي   ٭

60.48

مدرسة صباح السالم الثانوية للبنین

سیاف ناصر خلیفة مثیب الهاجري   ٭
63.06

علي حسن عباس حسن منصوري   ٭
63.08

علي عبداهلل طاهر سلیمان عبداهلل   ٭
البناي 65.68

عمر حامد عبداهلل س���عد الصالح   ٭
66.73

القطان  ب���در محمد  محمد فیصل   ٭
65.92

مدرسة طلیطلة الثانوية للبنات

رباب محمد مختار س���لیم حسن   ٭
71.77

روان أحمد مبارك س���عد احلوطي   ٭
70.09

سارة یعقوب یوسف محمد روح   ٭
الدین 70.73

فج���ر محمود محمد حس���ن علي   ٭
63.81

لطیفة محمد ابراهیم ناصر العبودي   ٭
61.81

مرمی محمد علي ابراهیم العامري   ٭
67.27

مدرسة فارعة بنت ابي الصلت الثانوية للبنات

دالل ماج���د حس���ن عبدالعزی���ز   ٭
العصفور 78.54

مدرسة برقان الثانوية للبنات

تهاني ناص���ر بدر غلوم حس���ن   ٭
67.34

روان مبارك محمد سالم الدوسري   ٭
71.32

طیبه احمد عاشور شعبان عاشور   ٭
العربید 66.75

فاطمة یعقوب جاسم محمد عرب   ٭
67.85

مرمی خلیل ابراهیم محمد البهاوید   ٭
64.3

منال محمد سالم ثویني الدوسري   ٭
67.1

مدرسة فاطمة الهاشمیة الثانوية للبنات

ادیان حسن عیسى حسن بلوشي   ٭
66.73

الطاف سعید بالل سلیمان 62.74 ٭
انفال س���عدون احمد عبدالرحمن   ٭

العوسي 66.35
الوهاب حسن  ش���هد صادق عبد   ٭

القطان 68.56
م���رادي حم���د عامر حم���د املري   ٭

68.68

مدرسة العدان الثانوية للبنات

خدیجة علي زاهي شالل 66.39 ٭
دالل ط���ه عل���ي محم���د بوربیع   ٭

77.22
نور عجیل طرقي شعیب العنزي   ٭

71.67
وجد عبدالعزیز منور غازي عاید   ٭

املطیري 74.63

مدرسة الشرقیة الثانوية للبنات

جنان جمعه عبدهلل محمد املزدي   ٭
73.79

مدرسة مركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال

احمد خالد مبارك العبیدان 56.94 ٭
ابراهیم  حس���ن علي عبداخلضر   ٭

61.73
س���عد تیس���یر زی���د الصرعاوي   ٭

68.23
سعد خالد سعد العنزي 54.59 ٭
فهد عبدهلل ابراهیم العید 57.74 ٭

مدرسة مركز خالد سعود الزيد الثانوي رجال

احمد شاكر محمود حسن 67.42 ٭
احمد عدن���ان احمد عبد الس���الم   ٭

57.53
ایوب محمد ثقیل العجمي 60.91 ٭
خالد ولید مجحد املجحد 63.65 ٭

عبداهلل منصور سودان املطیري   ٭
65.86

علي حس���ن جعفر محم���د املویل   ٭
59.84

علي حسن علي بوحمد 68.61 ٭
العجمي  محمد عید محمد عایض   ٭

66.2
مساعد عجیل خلف 59.75 ٭
مسفر سالم محمد مانع 60.98 ٭

یوس���ف جعف���ر عل���ي الرمضان   ٭
58.59

یوس���ف یعقوب حبیب یوس���ف   ٭
61.71

مدرسة مركز صباح السالم الثانوي نساء

امل حسن علي البناي 68.18 ٭
تهاني عدنان عبد احلس���ن ثجیل   ٭

71.51
اللطیف سعد الشمري  شذي عبد   ٭

64.95
فاطمة جاسم محمد املالك 65.21 ٭

فاطمة م1587 ٭ سالم صالح العطار 
65.6

فاطمة مالك سالم فهد املالك 64.11 ٭
لطیفة احمد سعید سالم 66.83 ٭

مدرسة مركز طلیطلة الثانوي نساء

آیات جلیل إبراهیم حسن 64.71 ٭
إسراء عاشور محمد دشتي 65.62 ٭
بدور أحمد حسن العنزي 61.4 ٭
حنان خلف عطیة مطر 62.75 ٭

خلود سلیمان عبدالرزاق عبدالرسول   ٭
الزید 62.46

زین���ب محمد عب���د الرضا محمد   ٭
59.16

نورة فه���د عبدالرحم���ن البالول   ٭
64.25

مدرسة مبارك الكبیر ثانوي منازل بنین

عبدالكرمی نایف محمد سلمان معزي   ٭
الشمري 68.47

محمد عبدهلل عبداحملسن عبدهلل   ٭
الثویني 51.79

مدرسة الشاهین االهلیة الثانوية للبنین - 
المشتركة

ابراهی���م محمد زهی���ر احلریري   ٭
58.92

ان���ور توفیق احمد ان���ور توفیق   ٭
59.38

باسل عبدهلل العكلة 60.74 ٭
داني فهد عكوان 67.42 ٭

زید روب���ن عرف���ات عبداحلمید   ٭
76.1

س���میر محمد ماهر ابراهیم عواد   ٭
66.21

علي حسن طویل 62.14 ٭
علي محمود قاسم الصمد 65.48 ٭

عیسى هاني عیسى احمد زیتاوي   ٭
57.7

محمد محسن سلمان 63.02 ٭
من���ار مصطفى نبی���ل علي قطان   ٭

64.99
نزار غسان العتیلي 68.04 ٭

مدرسة القبس األهلیة الثانوية للبنین - 
المشتركة

جاسم محمد علي حاجي رمضان   ٭
57.91

محمد احم���د محمد حس���ن علي   ٭
64.9

محم���د فتحي عبد الرحیم س���الم   ٭
64.32

محمود فاضل محمد عواد 60.48 ٭

مدرسة الوطنیة األهلیة الثانوية للبنین - 
المشتركة

ابراهیم  ابانوب مجدي جرج���س   ٭
یوسف 60.07

جاسم محمد عیسى عباس محمد   ٭
دشتي 71.34

حسن جوهر عطوي 63.73 ٭
عادل محمود حسن بدوي 61.84 ٭

محمد زهی���ر لطفي مصطفى جنم   ٭
62.87

محمد عبد الكرمی سعد 58.87 ٭
میثم علي كركي 65.82 ٭
هشام اكرم زهوي 59.26 ٭
وسیم حسن شیري 57.86 ٭

مدرسة اإلخالص األهلیة الثانوية للبنین - 
المشتركة

احمد سمیر عطیة حسن السالموني   ٭
74.34

احمد ش���بانه محمد س���ید احمد   ٭
63.4

احم���د مصطفى احمد البهنس���ي   ٭
شومان 61.49

مدرسة الكويت األهلیة الثانوية للبنین - المشتركة

احم���د عب���داهلل عطیة س���عدون   ٭
69.4

حمد مجول االبراهیم 66.38 ٭
سعد زامل خلف عكلة 69.98 ٭

مازن حیدر البلیل عمر عوض سید   ٭
68.22

ماهر محمد ماهر داوود 70.97 ٭
معت���ز فتح���ي محمد عب���د العال   ٭

64.28
هش���ام نعمان محمد بلیغ صیام   ٭

75.07

مدرسة محمد عثمان الراشد الثانوية للبنین - 
المشتركة

حمد محمد عبداهلل 64.16 ٭

مدرسة النور األهلیة الثانوية للبنین - المشتركة

احمد عوض محسن عایض املطیري   ٭
60.99

فهد بدر مرزوق مش���رع العتیبي   ٭
60.2

مدرسة الفجر الجديد األهلیة الثانوية للبنین

حسان علي العبد 60.39 ٭
راشد فهد فرحان غضبان الفضلي   ٭

61.03
زامل عادل زامل عبد احملسن الزامل   ٭

60.68
طارق زیاد سویعي العلي 61.73 ٭

یوسف عبد الرحمن جاسم محمد   ٭
عبد العزیز الرشید 68.03

مدرسة خلیفة الجري األهلیة الثانوية للبنین - 
المشتركة

اسالم اشرف عبد املعز ابو شبانه   ٭
64.73

بدر محم���د علي س���الم العجمي   ٭
65.19

جاسم عدنان جاسم السید محمد   ٭
67.54

حمد أنور عب���كل معیجل العبكل   ٭
59.4

ضاري احمد عناد سلیمان 63.98 ٭
عب���د العزیز س���عد دغیم عوض   ٭

63.32
محم���د احمد محم���د جناتي بور   ٭

66.04
محمود عماد محمد مصطفى اجلدع   ٭

64.83
منصور سعد مناحي دهیم الدوسري   ٭

63.82
منصور علي خلف جابر عیش���ان   ٭

63.83
یوسف علي الغربي 64.19 ٭

عبد العزیز مذكر ذیاب بداح املطیري   ٭
62.58

مدرسة الفحیحیل الوطنیة األهلیة الثانوية 
للبنین - المشتركة

احمد علي محمود علي 62.41 ٭
باسل عبداحملسن علي فهد عبود   ٭

56.8
حسام عدنان احمد محمد ابو عمر   ٭

62.55
خالد احمد جاسم ظاهر 65.18 ٭

خلیل امین خلیل صالح الغالییني   ٭
62.61

فهد صالح حمود جاس���م العنزي   ٭
59.42

یوسف فداء خلیل صالح الغالییني   ٭
70.31

یوسف فالح عوض حسن عوض   ٭
هلل 62.08

مدرسة المعرفة النموذجیة الثانوية للبنین - 
المشتركة

بدر اكمیخ فدعوس عبار العجمي   ٭
67.61

جابر عامر موسى الشمري 63.97 ٭
جبارة محمد جب���ارة قریع املري   ٭

66.68
الدوس���ري  حمد ناصر س���حمي   ٭

69.85
سعد احمد سعد الدوسري 63.61 ٭

سعد حسن س���عد خالد العازمي   ٭
67.26

عبداهلل محمد موسى محمد عبدهلل   ٭
62.07

عبدهلل عباس حمزة حسن شعبان   ٭
65.46

علي محمد علي الفضلي 66.6 ٭
الهاجري  عوض محمد عویض���ه   ٭

66.34
الهاجري  فهد محمد ذعار س���یف   ٭

61.45
محم���د احم���د حس���ن احلدیبي   ٭

72.83
محمد خالد غ���ازي هزاع العتیبي   ٭

65.3

مدرسة مشاعل الجهراء األهلیة الثانوية للبنین 
- المشتركة

عبدالرحمن ماجد خرس���ان غصن   ٭
64.25

مدرسة الجمیل األهلیة الثانوية للبنین - 
المشتركة

احمد جم���ال نصر الس���ید عبده   ٭
59.86

جاسم س���امي محمد حلمي خلیل   ٭
59.89

جاس���م محم���د علي س���الم علي   ٭
62.53

حسن علي البتكجي 61.72 ٭
حسن مصطفى صالح محمد دیاب   ٭

61.1
رامي حم���دي محم���د احمد علي   ٭

57.05
زهیر سهیل دجاني 60.47 ٭

فهد الریض ذیبان عیسى العنزي   ٭
60.55

محمد غامن فوعانى 60.75 ٭
محمد محسن حس���ن امن حسن   ٭

61.29
محمد مصطفى صالح محمد دیاب   ٭

61.72
ناصر محمد عبدالكرمی عبدالرضا   ٭

عبدالكرمی 63.72
یوس���ف محمد رضا هادي عبدي   ٭

64.7

مدرسة النجاة األهلیة الثانوية للبنین

ابراهی���م عص���ام عل���ي الصالح   ٭
60.46

احمد حیدر حیدر 67.49 ٭
احمد محمد اس���ماعیل عبد القادر   ٭

62.41
شاكر مجید یعقوب باوي 63.87 ٭

عبد الرحمن ماهر محمد القیشاوي   ٭
64.13

عبداهلل احمد موسى احمد 60.92 ٭
عبد املتعال خلیفة عاصم حس���ن   ٭

75.18
عم���ار عبد العال س���لیمان محمد   ٭

سلیمان 60.53
محمد قاس���م محمد نایف ابراهیم   ٭

61.07
یعقوب طاهر یوسف یعقوب طاهر   ٭

63.26
یوسف محمد عبداهلل احمد حسن   ٭

العصفور 61.32
یوس���ف ناصر حمادة العس���اف   ٭

69.08

مدرسة المنصور األهلیة الثانوية للبنین - المشتركة

احمد محمد یوسف العلو 62.87 ٭
بدر صالح عبدهلل صالح الرویضان   ٭

62.6
مساعد سعود سعد سعود املطیري   ٭

64.26

مدرسة الرفعة النموذجیة الثانوية للبنین - 
المشتركة

نواف محمد مطر مزید الش���مري   ٭
63.92

مدرسة النجاة األهلیة الثانوية للبنین/ السالمیة 
- المشتركة

احمد ابراهیم علي ابراهیم 58.7 ٭
عبدالعزیز عبدهلل سلطان مبارك   ٭

سید یاسن 66.23
مالك صباح محم���ود عبدالوهاب   ٭

یوسف 72.74
مصباح فؤاد مصباح جنا 64.8 ٭

مدرسة التضامن األهلیة الثانوية - بنات

نانور اوادیس حلیلي یان 64.08 ٭

مدرسة المعرفة النموذجیة الثانوية للبنات - 
المشتركة

انفال سلیمان صالح صابر الشمري   ٭
63.02

مدرسة القبس األهلیة الثانوية للبنات - 
المشتركة

أماني مجدي ف���وزي عبد العزیز   ٭
67.39

مدرسة الجیل الجديد األهلیة الثانوية للبنات

عبیر خلیل علي محمود الصلحات   ٭
66.82

مدرسة الجابر األهلیة الثانوية للبنات - 
المشتركة

نوف أحمد عقیل بن جابر احلربي   ٭
66

مدرسة الهدي األهلیة الثانوية للبنات - 
المشتركة

العنزي  فاطم���ة حم���ود بله���ان   ٭
63.34

فاطم���ة محمد علي أحم���د املویل   ٭
66.75

هبة محمد علي املویل 64.62 ٭
 ٭

مدرسة الفحیحیل الوطنیة األهلیة الثانوية 
للبنات - المشتركة

دالیه داود احمد علي اسعد 67.03 ٭
سعاد رجا مخلف ساكت 68.78 ٭
مرام عامر العلي الشحادة 59.92 ٭
نیره احمد شاذلي سید 60.31 ٭

مدرسة جوهرة الصالح األهلیة الثانوية للبنات 
- المشتركة

انوار ع���واد محمد غ���ن العنزي   ٭
69.33

زینب أسعد زوید احلجاج 65.24 ٭
س���لوى حمود صعصیع سلطان   ٭

الشمري 70.96
كویتیه عبداهلل كاظم كاید الظفیري   ٭

65.72
نرجس بدر س���عدون جابر زیدان   ٭

71.44

مدرسة ام القرى األهلیة الثانوية للبنات - 
المشتركة

عائشة ناصر فالح ناصر القحطاني   ٭
65.36

هدى سعد ناصر محمد القحطاني   ٭
91.78

مدرسة اإلخالص األهلیة الثانوية للبنات - 
المشتركة

فرح محمد مسعود 75.16 ٭
یاسمن جاسر نشأت محمود حفني   ٭

68.69

مدرسة األكاديمیة العربیة الحديثة الثانوية 
للبنات - المشتركة

یس���را احلس���ن محم���د محمود   ٭
ابوالسعود 62.12

الناجحون في القسم األدبي
یوسف بن عیسى الثانویة للبنن  ٭

احمد عبداهلل علي دشتبان 76.45 ٭
جاس���م محمد جاس���م الشمروخ   ٭

66.62
حس���ن خالد محمد عل���ي املطوع   ٭

60.65
خالد غازي سعد نصار الشریعان   ٭

57.68
عبدالعزیز مؤید عبداهلل عبدالعزیز   ٭

املشوطي 65.5
فواز عب���داهلل أحمد بدر احلوطي   ٭

64.01
محارب ناصر محارب عبدالعزیز   ٭

احملارب 72.12
محم���د جاس���م محمد س���لیمان   ٭

بوخضور 59.11
محمد خالد محمد السلیمان البسام   ٭

68.28
ابراهیم  ناصر عبدالعزیز س���الم   ٭

النافع 63.47
یعقوب عبدالرحمن یوسف إبراهیم   ٭

العبید 62.06
یوسف احمد عبداحملسن محمد علي   ٭

احلقان 61.32

مدرسة عبداهلل العتیبي الثانوية للبنین

عب���داهلل غازي عبداهلل الس���عید   ٭
62.92

فیص���ل عبدالعزیز محمد الیحیى   ٭
60.15

مدرسة عیسى أحمد الحمد الثانوية للبنین

جابر خالد احمد املصیلیخ 59.7 ٭
علي عباس عبداهلل احلداد 65.05 ٭

مدرسة االوزاعي الثانوية للبنین

صالح زیاد صالح سلیمان الصالح   ٭
61.64

عبدالعزی���ز راش���د صالح غازي   ٭
الهاجري 75.18

ناصر عباس حسن حیدر 62.85 ٭

مدرسة عبداهلل الجابر الثانوية للبنین

صالح بدر عوض مبارك زید القفیدي   ٭
العازمي 61.15

مدرسة احمد البشر الرومي الثانوية للبنین

احمد عبداحملس���ن ابراهیم حسن   ٭
االستاذ 63.07

ابراهی���م ملك  ب���در  حمد س���الم   ٭
63.07

عبداهلل احمد عبداهلل احمد العمر   ٭
62.15

عیسى یحیى براكي املهري 62.44 ٭
فهد احمد عبداهلل شعبان بوشهري   ٭

59.25

مدرسة جابر مبارك الصباح الثانوية للبنین

خالد محمد سلیمان محمد السبیعي   ٭
59.02

عبدالعزیز حمد محمد حسن العمر   ٭
66.3

عبدالعزیز س���عود حسن غلوم   ٭
سند 62.4

عبدالعزی���ز محم���د محمود احمد   ٭
العبدالغفور 66.57

عبداهلل ولید رجا حمد الغضوري   ٭
64.06

فیصل سعود غازي تركي القهیدي   ٭
61.64

محمد مروان عبداحلمید یوس���ف   ٭
العیسى 63.15

محمد یوس���ف س���لیمان یوسف   ٭
العبدالهادي 57.38

مشعل محمد شایع عبداهلل الدغیم   ٭
64.84

مدرسة االصمعي الثانوية للبنین

بدر عبدالرحمن عبداحملسن محمد   ٭
احلقان 63.14

خال���د بدر غلوم جعف���ر الكندري   ٭
62.77

سعد راشد س���عد راشد العلیمي   ٭
62.58

عبدالعزیز ولید خالد حمد الزمامي   ٭
62.61

الش���ویب  عمر حم���د علي أحمد   ٭
66.8

فواز یوس���ف عبدالقادر العتیقي   ٭
62.58

مدرسة حمد عیسي الرجیب الثانوية للبنین

بدر هشام جاسم خزعل العمیري   ٭
63.21

مدرسة احمد شهاب الدين الثانوية للبنین

عبداحلمید حس���ن احمد حس���ن   ٭
العنزي 65.65

مدرسة احمد مشاري العدواني الثانوية للبنین

عب���داهلل صال���ح عبدالرحم���ن   ٭
عبدالعزیز الشایع 59.63

عبداحملس���ن مس���لم محمد مسلم   ٭
الزامل 60.82

مشعل عبدالعزیز احمد عبدالعزیز   ٭
احلمد 65.18

العلي  یوس���ف علي س���الم علي   ٭
العلیمي 64.15

مدرسة سعد بن الربیع األنصاري الثانوية للبنین

سلمان فهد حرمییس مفلح الهاجري   ٭
61.62

ع���ادل س���الم خلف س���ایر ظاهر   ٭
62.5

عذبي غزاي محسن عشوي العنزي   ٭
66.16

ناصر احمد ناصر حس���ن الشطي   ٭
66.68

نواف جمال علي محمد املنصوري   ٭
61.73

مدرسة المنصورية الثانوية للبنات

فرح س���امي عبداهلل عبدالعزیز   ٭
العمر 63.11

مرمی جاسم محمد حسن الغریب   ٭
61.87

مدرسة العصماء بنت الحارث الثانوية للبنات

اس���یل محمد حس���ن فرج الدابي   ٭
64.5

امار عیسى مبارك عیسى الفضالة   ٭
76.99

حص���ة احمد عبدالوه���اب احمد   ٭
املنیس 60.97

ش���یرین عبداللطیف عبدالعزیز   ٭
جاسم صادق 55.98

مرمی بدر ناصر عبدالعزیز اسماعیل   ٭
66.96

مدرسة الدوحة الثانوية للبنات
امالك نایف قناص نقیع اخلصیلي   ٭

59.69
تهاني فهد فالح غامن 59 ٭

خزنة مبارك ناصر حمد الهاجري   ٭
78.45

شیخة عبداللطیف ضیدان احملي   ٭
الظفیري 62.99

منى صالح محمد مهدي الهاجري   ٭
61.7

مدرسة بیبي السالم الثانوية للبنات

ابراهیم  ابراهیم عبداهلل  اس���ماء   ٭

اسماعیل االنصاري 63.48
زینب عبداملطلب سید شهاب احمد   ٭

القالف 62.23
فاطمة محمود سید علي سید عباس   ٭

عبدالرسول املوسوي 64.64
منار خالد احمد عبدالرسول حسن   ٭

حیات 60.99
هبة علي خال���د ابراهیم القبندي   ٭

58.99
هنوف حسن سعد حسن النومان   ٭

68.19

مدرسة قرطبة الثانوية للبنات

دالل طارق خلیفة احمد اجلاس���م   ٭
70.91

الدغیش���م  ش���روق فه���د محمد   ٭
63.32

فاطمة عبدالعزیز محمد احمد محمد   ٭
املطاوعة 59.02

 ٭

مدرسة الیرموك للبنات الثانوية للبنات

جنان سمیر قاسم العاصي 61.5 ٭
دان���ة زكي عب���داهلل عبداللطیف   ٭

العثمان 62.2
رفعة فهد س���الم فهید الضفیري   ٭

73.94
عائشة خالد مبارك بالل 80.49 ٭

مدرسة الروضة الثانوية للبنات

طیبة عبداهلل ابراهیم خلیل ابراهیم   ٭
العمران 70.8

مدرسة شريفة العوضي الثانوية للبنات

دانة هاني محمد معرفي عبدالرحمن   ٭
65.23

مدرسة الجزائر الثانوية حكومي للبنات

انوار ولی���د محمد عل���ي جعفر   ٭
الكندري 68.67

مدرسة لطیفة الشمالي الثانوية للبنات

العنزي  طیبة فاضل عل���ي حمد   ٭
59.17

منیرة خال���د عبدالرحمن مطلق   ٭
العصیمي 66

نورة مبارك سمیر محمد صلیهم   ٭
الهاجري 67.74

مدرسة االسراء الثانوية للبنات

ریه���ام ولید س���عود عبدالعزیز   ٭
الشاهن 66.7

مدرسة مركز عبداللة الجابر الثانوي رجال

أحمد محمد جاسم محمد العوض   ٭
59.98

أحمد هاني أحمد عبداللطیف املاص   ٭
53.77

بدر ناصر علي ضیدان 57.74 ٭
حمود صال���ح ابراهیم الرخیص   ٭

61.03
خل���ف محم���د خلف الدوس���ري   ٭

67.18
داوود محمد صالح مجبل مرزوق   ٭

58
عبدالعزیز عصام عبدالعزیز محمد   ٭

العتیبي 69.82
علي محمد جاسم حسن 64.54 ٭

ماجد سفاح ابجاد علوش املطیري   ٭
60.45

مفرج محمد مبارك ناصر الدوسري   ٭
59.79

یوسف جاسم محمد عبداللهالفهد   ٭
59.06

یوسف محمد سعد مبارك العازمي   ٭
60.91

مدرسة مركز الدوحة الثانوي نساء

بتول الفي عبداهلل قیطان 64.95 ٭
بشائر أحمد خطار النبهان 60.01 ٭
بشایر كرمی جاسم علي 65.32 ٭

العنزي  بشایر مجیبل ش���بیلي   ٭
64.65

بشري عید خلف بدیوي 69.48 ٭
الش���مري  ن���واف س���الم  حنان   ٭

68.56
حیاة مبارك سمیري مبارك 72.2 ٭
سناء محمد عبید طعمة 69.87 ٭

ش���جون حس���ن علي عطش���ان   ٭
57.14

عبیر زید بن عوید عایض الظفیري   ٭
53.8

عفاف زید عوید عایض الظفیري   ٭
60.92

لطیفة عداي مناحي شاهر 81.39 ٭
مرمی ش���جاع ش���افي س���ماوي   ٭

59.85
مرمی عب���داهلل محس���ن العنزي   ٭

64.34
مها زید راضي عیاش 60.86 ٭

مها سوید صالح مشخص الرشیدي   ٭
70.84

جناح ثجیل فارس عبید 61.48 ٭

مدرسة مدرسة العاصمة ثانوي منازل بنین

عمر یوس���ف ابراهی���م عمر املال   ٭
56.52

مدرسة مدرسة الرشاد ثانوي منازل بنین

العجمي  ناص���ر فهی���د مب���ارك   ٭
63.86

مدرسة مدرسة العاصمة ثانوي منازل بنات

النبهان  ب���در عبدالك���رمی  أماني   ٭
55.39

مشاعل محمد خلیف غامن العنزي   ٭
71.52

هیام الدهیم محمد دهیم 52.82 ٭

مدرسة فرحان الخالد الثانوية للبنین

منص���ور صالح منص���ور خلف   ٭
مسافر 62.15

مدرسة عبداهلل العسعوسي الثانوية للبنین

فه���د عبدالرزاق ظاه���ر خمیس   ٭
عبدالكرمی 65.4

محمد عبداللطی���ف خلف محمد   ٭

الفهد 65.91

مدرسة صالح شهاب الثانوية للبنین

جاس���م فایز یعقوب ابو احلسن   ٭
65.15

حم���ود محمد رضا عل���ي محمد   ٭
59.61

س���لمان سعد سالم س���عد املنیر   ٭
59.49

عبدالرحم���ن خالد خلیل إبراهیم   ٭
العوضي 72.22

عبدالعزیز عید س���لطان س���وید   ٭
السهلي 64.23

عبداهلل عبدالرضا عبداهلل حسن   ٭
األمیر 60.82

غامن محمد عبداهلل محمد املطوع   ٭
64.38

ف���واز علي فالح جام���ع العازمي   ٭
64.7

یعقوب م���ال اهلل خلیل مال اهلل   ٭
66.23

مدرسة فهد الدويري الثانوية للبنین

العاش���ور  إبراهیم  ابراهیم خالد   ٭
69.65

باسل محمد عواد الشمري 64.11 ٭
بدر ناصر عبداهلل صالح 76.92 ٭

عبدالرحمن س���عود عبدالعزیز   ٭
البلوشي 66.55

محمد س���ید محمد ع���وض علي   ٭
70.04

مشعل فرید جمیل حسن 60.39 ٭

مدرسة عبداهلل عبداللطیف الرجیب الثانوية 
للبنین

فواز س���عید عبدالرسول مبارك   ٭
ساملن 66.65

مدرسة فهد السالم الثانوية للبنین

یوسف محمد عید علي البحیري   ٭
62.81

مدرسة فلسطین الثانوية حكومي للبنین

ایوب یوس���ف عبداحلسن محمد   ٭
ابراهیم 64.22

حس���ن احمد عبداخلضر عبداهلل   ٭
القالف 61.29

حس���ن فیصل عبداحللیم ظاهر   ٭
السعدون 65.97

خالد منصور مصلط نهار العتیبي   ٭
60.48

خالد ناصر حمد یحیى الصمیط   ٭
63.6

عبدالعزیز عب���داهلل هایف فهید   ٭
العازمي 59.38

عبدالش���اه  عیس���ى  عب���داهلل   ٭
برویزعبدالشاه عبداهلل 65.48

محم���د عبداله���ادي صالح محمد   ٭
اخلباز 63.21

محمد علي محمود حس���ن تقي   ٭
69.43

مشاري حمد خالد حمدان احلمد   ٭
اخلضیر 60.38

ناصر بدر حمد علي هلیل العازمي   ٭
58.75

یوس���ف ع���ادل شمس���ان رجب   ٭
77.62

مدرسة جابر األحمد الصباح الثانوية للبنین

عبدالوهاب سمیر عیسى جاسم   ٭
املهنا 59.97

علي یوس���ف هاشم جمعة محمد   ٭
67.7

مشاري حسن عید ذیاب 61.7 ٭
ناصر بدر س���لیمان زید ش���هاب   ٭

72.82

مدرسة صالح الدين الثانوية للبنین

حس���ن فیصل عب���داهلل الوزان   ٭
59.79

مدرسة أحمد الربعي الثانوية للبنین

سلیمان صالح ابراهیم الدویسان   ٭
62.01

عب���داهلل عبدالعزیز امان القطان   ٭
65.56

علي ناجي سلیمان اجلاسم 61 ٭

مدرسة ناصر عبدالمحسن السعید الثانوية 
للبنین

صقر عبداهلل عبداللطیف عبداهلل   ٭
اخلیاط 67.93

طالل جاسم راشد سلطان حدید   ٭
آل بن علي 64.86

مدرسة الرجاء الثانوية للبنین ـ المشتركة

أحمد عب���داهلل یاس���ن عبداهلل   ٭
السرحان 61.67

مدرسة السالمیة الثانوية للبنات

انوار جاسم اسحق الصالح 60.21 ٭
دالل فهد فالح سالم 60.55 ٭

مدرسة مشرف الثانوية للبنات

س���ارة صادق علي جنم السنافي   ٭
67.24

ش���هد جاس���م محمد خلیفة احمد   ٭
61.93

كوثر محمد كاظ���م طاهر اخلیاط   ٭
60.76

مرمی ابراهیم صالح س���الم سعد   ٭
الطویل 68.46

مدرسة خالدة بنت األسود الثانوية للبنات

نوف صال���ح مبارك صالح الهران   ٭
61.86

مدرسة بیان الثانوية للبنات

تهاني فالح ناصر سعد العازمي   ٭
64.42

دالل عب����داهلل محمد اس����ماعیل   ٭
العبداهلل 59.11

س����ارة س����الم حمد عبداللطیف   ٭
العیسي 67.12

عائشة سالم زنیفر حمود العازمي   ٭
63.21

ابراهیم درویش حس����ن  فاطمة   ٭
60.88

فرح فاضل منصور قاسم الصراف   ٭
63.32

مرمی خالد خلف السید علي الرفاعي   ٭
60.92

مدرسة ث. 25 فبراير الثانوية للبنات

انوار حس����ن علي حس����ن اكبر   ٭
67.86

انوار خلیل ابراهیم عیسى الوزان   ٭
57.15

عائش����ة محمد عب����داهلل محمد   ٭
الكندري 59.73

مدرسة الجابرية الثانوية للبنات

جنان خلیل صفر عباس 62.57 ٭
مش���اعل محمد خی���ر عبدالكرمی   ٭

عبداهلل 61.02
هند عثمان عنبر املال 61.41 ٭

مدرسة سلوى الثانوية للبنات

انفال محمد مهنا الیوسف 64.41 ٭
امیان داود محمد حسن 58.26 ٭

مدرسة ماريا القبطیة الثانوية للبنات

زهراء س���امي علي احمد املوسي   ٭
68.03

زهراء قاس���م اس���ماعیل ابراهیم   ٭
الصفار 64.21

شیخة غامن درویش عنان سعید   ٭
62.43

مدرسة فاطمة الصرعاوي الثانوية للبنات

ابرار حسن درویش حسن حاجیة   ٭
64.04

زهراء ناصر منصور خلف مسافر   ٭
61.46

سارة سمیر فیصل محمود اغائي   ٭
عوض بهبهاني 69.64

ش���هد توفیقاكبر علي الس���نافي   ٭
60.64

ضحى مجبل غازي مجبل العدواني   ٭
71.22

عائشة عادل رجب ناصر 69.37 ٭
مرمی احمد محمد خمیس اخلمیس   ٭

63.4
مرمی عبداهلل ابراهیم خلف الیتامى   ٭

60.07

مدرسة الرجاء الثانوية للبنات ـ المشتركة

عائشة مبارك شالش سالم املنزل   ٭
71.54

مدرسة مركز فرحان الخالد الثانوي رجال

احمد احمد ش���هاب االحمد الداود   ٭
62.07

احمد عناد حطاب الهیفي 63.29 ٭
خالد جمال محمود بخیت 59.2 ٭
خالد محمد صالح السلمي 61.43 ٭

عبدالرحمن حسن عبداهلل رمضان   ٭
62.83

عب���داهلل محم���د عب���داهلل واعظ   ٭
58.72

عبداهلل محمد فهد الطویلة 60.53 ٭
علي سالم محمد احلضینة 57.88 ٭
فیصل علي مثعي الصواغ 58.52 ٭
منصور محمد فالح مطلق 59.25 ٭
نبیل احمد یعقوب یوسف 66.43 ٭

یوسف عبداهلل حس���ن الشمري   ٭
57.38

مدرسة مركز ام سلمة الثانوي نساء

انفال عبدالعزیز عبداهلل الصراف   ٭
65.8

خل���ود محم���د بس���ام النحالوي   ٭
63.72

رمی محمد ناصر املطیري 65.43 ٭
ریهام خالد محمد املال 73.18 ٭
شیخة سالم طاهر بوحمد 58.42 ٭
غدیر محسن فهد محسن 60.04 ٭
لولوة خالد عبداهلل العبید 58.71 ٭
لیلى عزالدین محمد عرفة 63.83 ٭
مرمی عیسى احمد العطاهلل 59.17 ٭

من���ال عبدحن���ون عبداحلس���ن   ٭
65.74

نضال زاید احمد الرقم 62.51 ٭
هند مبارك عقیل خلیفة 64.15 ٭

مدرسة مدرسة حولي ثانوي منازل بنین

عبداهلل جاسم عبداهلل احمد الشطي   ٭
50

عدنان صبیح عبدالكرمی جاس���م   ٭
املدیرس 74.83

عدنان عذال سعود عواد 67.99 ٭
فهد صقر حمد صقر الغامن 69.7 ٭

الفیصل احمد س���عد زاهر  محمد   ٭
53.85

محمد خلیفة محم���د عبدالوهاب   ٭
بوعركي 64.2

محمد روض���ان محم���د عبداهلل   ٭
الروضان 55.64

نواف احمد سید محمد حمید حسن   ٭
یوسف 60.14

ولید محمد یوسف االنه 58.87 ٭

مدرسة جلیب الشیوخ الثانوية للبنین

محم���د خلف خالد خلوي ش���رید   ٭
املطیري 58.21

نواف محسن محمد مانع املطیري   ٭
55.32

مدرسة عبداللطیف ثنیان الغانم الثانوية للبنین

بدر سلطان صقر عایض املطیري   ٭
65.54

تركي منوخ متعب عقاب البدیني   ٭
63.02

الدیحاني  حمد بداي غالب زای���د   ٭
61.54

عبداهلل عزیز فهد عویض املطیري   ٭
57.17

عبداهلل محمد عبدالرسول خلیفة   ٭
فتح اهلل 58.45

مدرسة الصباح الثانوية للبنین

فهد ناصر مطل���ق ماطر العتیبي   ٭
59.36

مدرسة انس بن مالك الثانوية للبنین

محمد س���هل فارع مط���ر املطیري   ٭
71.52

مدرسة حمود الجابر الصباح الثانوية للبنین

احمد عبداهلل سرحان عبیدالشقیحي   ٭
57.54

مدرسة المباركیة الثانوية للبنین

الغیص  بدر ناصر نای���ف مطلق   ٭
61.36

عبدالعزی���ز محمد نص���ار محمد   ٭
العدواني 59.5

علي عب���داهلل ناصر غنام العنزي   ٭
62.8

عمر عبدالقادر أحمد عیسى الستالن   ٭
59.66

ولید خالد محسن هبر 57.53 ٭

مدرسة ابن العمید الثانوية للبنین

تركي عبدالكرمی عبداهلل حسن ال   ٭
هالل 69.47

جراح محمد مشعل جراح الظفیري   ٭
63.82

ضاري موفي مطلق هدمول موفي   ٭
العدواني 70.11

عبدالرحم���ن خالد نوري عبداهلل   ٭
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61.36

محمد عبداحملس���ن محمد حس���ن   ٭
اشكناني 60.35

محمد غنیم ذی���اب غامن املطیري   ٭
57.23

مدرسة مرشد سعد البذال الثانوية للبنین

أحمد مفلح حجي مفلح الرشیدي   ٭
62.48

طالل ذیاب سعید سمیر العالطي   ٭
61.84

عبداهلل ابراهیم محمد محمد عبداهلل   ٭
الشعیبي 57.91

فواز فهد صنت عویض الدیحاني   ٭
65.24

محمد منصور محمد مرزوق ماطر   ٭
61.35

مدرسة سلمان الفارسي الثانوية للبنین

احمد سلطان مزید مناحي املطیري   ٭
61.27

انور فالح دایس منوخ الضفیري   ٭
61.61

جراح نایف یوسف جابر العنزي   ٭
58.54

خالد غازي حمید صویان املطیري   ٭
60.69

رائ���د علي حس���ن علي س���لمان   ٭
58.95

سعود عبدالعزیز مسعود سلطان   ٭
فرج 61.72

ضاري ع���ادل طالل حم���زة جبر   ٭
الفضلي 59.55

عاید محم���د رمضان محمد مبارك   ٭
العنزي 61.54

عبدالوهاب مش���اري علي حسن   ٭
مشاري 55.47

فهد علي حسن علیسلمان 57.2 ٭
محمد عبداهلل محم���د علي غلوم   ٭

68.45
محمد مساعد ناصر عبداهلل الناجم   ٭

59.07
مشاري عساف عبدالعالي عساف   ٭

املطیري 64
الفضلي  نایف سالم بندر شعیب   ٭

61.92

مدرسة شجاع بن األسلم الثانوية للبنین

احمد طالل طالب عبداإلله القناعي   ٭
57.55

حم���د خلیفة عبداحملس���ن خلف   ٭
الشطي 63.15

سالم فالح سلطان فالح السبیعي   ٭
77.35

ط���الل نواف غازي عقاب ش���باب   ٭
القریفة املطیري 59.92

عبدالرحمن طالل عبدالرحمن غفران   ٭
فضل 64.67

عبدالرحمن عاید عبدالرحمن عاید   ٭
العتیبي 59.11

مشاري مش���عل ناجي ضیف اهلل   ٭
منیع 64.25

یعقوب یوسف عیسى ربیع النومس   ٭
62.5

مدرسة لبید بن الربیعة الثانوية للبنین

عدن����ان عبداهلل محم����د عبداهلل   ٭
الدعي 61.47

نایف خالد نایف عبداهلل املتلقم   ٭
61.11

مدرسة الفروانیة الثانوية للبنات

جمانة محمود علي حسن میرزا   ٭
62.9

مدرسة الرابیة الثانوية للبنات

البغیلي  امثال سالم عوض محمد   ٭
الرشیدي 65.54

آمنة قاسم ناجي عبداهلل 71.88 ٭
حنان س���امي ابراهیم أحمد محمد   ٭

63.24
رمی عبداهلل ناشي عمیش العصیمي   ٭

64.78
فرح عبدالهادي سعد هادي الرشیدي   ٭

67.19
موضي صالح ناصر مرشد بن ملفي   ٭

57.66

مدرسة جلیب الشیوخ الثانوية للبنات

عه���د عبدالعزیز س���عود مرزوق   ٭
املطیري 60.83

فاطمة عدنان بخیت سلیمان البخیت   ٭
64.54

مدرسة الفردوس الثانوية للبنات

أنعام عالي عبداهلل قبالن الرشیدي   ٭
63.59

العنود عب���داهلل ماج���د عبداهلل   ٭
العتیبي 65.35

الش���ریف  الهنوف غازي عبداهلل   ٭
65.05

تهاني حم���ود مناور عل���ي مزید   ٭
70.02

حنان رج���ا طعمة صال���ح ملوح   ٭
اخلالدي 65.99

ریا عبداللطیف مزعل الهرش���اني   ٭
61.15

س���امیة مطر رحیم صالح شدید   ٭
املطیري 72.37

سلمى سند راش���د سند الرشیدي   ٭
63.4

عهود ضویان معتاد عواد املطیري   ٭
66.48

غص���ون عبداهلل صنی���دح هادي   ٭
الدیحاني 69.13

مه���ا نهار محم���د نه���ار املطیري   ٭
67.46

نوفة رجاء عاید عاش���ي العطیفي   ٭
العنزي 67.92

هاجر هزاع ارشید القفیدي الرشیدي   ٭
62.11

مدرسة ام عامر األنصارية الثانوية للبنات

منار عبداهلل مس���لم علي الرقاص   ٭
66.87

نورة شبال مسلم مبارك الراجحي   ٭
62.44

مدرسة ابرق خیطان الثانوية للبنات

شوق عبدالرزاق عبداهلل السجاري   ٭
70.19

مدرسة حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية للبنات

العنود حسن تركي حمد املطیري   ٭
68.05

بدریة ب���در زید س���ند اجلویدان   ٭
61.06

دالل سعید عبداهلل رمضان العیدي   ٭
61.81

سارة مشعل محمد عبداهلل الشعالن   ٭
59.57

ماجدة عبداهلل مطلق محمد الرشیدي   ٭
57.41

هدى سلطان سالم الفضلي 62.97 ٭

مدرسة ام الحكم بنت ابي سفیان الثانوية للبنات

س���ارة نواف عید جاب���ر املطیري   ٭
58.66

شهد جاس���م محمد حسن عبداهلل   ٭
66.08

شیخة سعود زوید مزید املطیري   ٭
63.21

عالیة مذك���ر مجبل مذكر املطیري   ٭
71.09

غالیة فهد عوض الدیحاني 58.69 ٭
الرشیدي  مها عبداحملس���ن هاجد   ٭

59.17
نوال عبید قطی���م هادي املطیري   ٭

66.93

مدرسة العمرية الثانوية للبنات

العدواني  أنفال مسلم فالح مسلم   ٭
68.79

فاطمة محمد راش���د خلف الهیفي   ٭
63.85

مدرسة الطاهرة بنت الحارث الثانوية للبنات

عایدة س���عود محمد صنت رباح   ٭
املطیري 59.04

مي عبداهلل ناصر عوید الرشیدي   ٭
60.35

مدرسة درة الهاشمیة الثانوية للبنات

اجلازي شویط عبید عبداهلل العازمي   ٭
62.12

الدیحاني  انتصار سعود ش���قیر   ٭
58.72

بشایر محمد علي حسن السریحي   ٭
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شوق فهید مرزوق مضحي الرشیدي   ٭
65.64

عایشة مطلق مناور دخیل الرشیدي   ٭
59.18

فاطمة الف���ي محمد مفرح املطیري   ٭
65.92

لطیفة متروك عوض ماطر العتیبي   ٭
64.54

نویر محمد راشد زهیمیل املطیري   ٭
60.92

وعود بداح مرزوق عواض املطیري   ٭
60.57

مدرسة رزينة الثانوية للبنات

اب���رار فهد غالب رش���ید املطیري   ٭
69.81

اسماء عزیز شالح عایض املطیري   ٭
70.49

ش���یخة عطا اهلل محمد صنیتان   ٭
املطیري 67.38

شیخة مسفر محمد سعد القحطاني   ٭
68.02

نورة عایض عبدالرحمن محیشیر   ٭
املطیري 70.8

مدرسة الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات

امن���ة خلیفة درویش خلف جمعة   ٭
57.71

دالل نادر یوس���ف عیس���ى العید   ٭
65.31

شهد ابراهیم سعود القطان 62.12 ٭
شوق س���عود سالم سعد املطیري   ٭

61.17
عنود عبداهلل فرحان نافع العنزي   ٭

67.58
مرمی خال���د عب���داهلل محمد علي   ٭

احلمراني 62.6
نوف سلمان عذافة عبید الشمري   ٭

59.85

مدرسة الربیع بنت معوذ الثانوية للبنات

أس���رار ناص���ر عبطان الش���مري   ٭
72.23

بدریة عبداهلل غازي زاید املطیري   ٭
67.53

س���ارة عبداحملس���ن عبداهلل علي   ٭
عبداهلل 67.89

عبیر فهد س���عود عی���د اخلالدي   ٭
65.21

فاطمة عاید مداهلل مرزوق الشریفي   ٭
72.69

هدى حس���ن عبداهلل علي حیدر   ٭
62.16

هن���وف جاس���ر نای���ف املطیري   ٭
58.27

 ٭

مدرسة مركز الصباح الثانوي رجال

احمد سالم حس���ن محمد العنزي   ٭
64.08

جراح علي مطلق جهیري الرشیدي   ٭
61.53

سعود باني سعد جاعد 70.99 ٭
صب���اح عب���داهلل خمی���س ملوح   ٭

68.6
عبداهلل سعد كاظم عباس العنزي   ٭

63.67
عید فالح ضاوي راضي النصافي   ٭

67.67
فه���د نایف حامد باتل الرش���یدي   ٭

67.73

مشعل خالد ناصر الشهري الرشیدي   ٭
66.05

مناع رج���ا فج���ري وراد مرزوق   ٭
59.06

منصور خلف ملوح شاوي 62.42 ٭

مدرسة مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال

أحم���د فهد فخ���ري عل���ي صالح   ٭
62.74

عبداهلل مبارك فالح عراده 67.44 ٭
فارس خالد مصلط مطلق الس���ند   ٭

70.43
فراس نوري عبداحلمید خالد حمدان   ٭

محمد 63.23
محمد حسن محمد علي 66.54 ٭

محمد مشعل محمد عبید املطیري   ٭
64.82

مدرسة مركز جلیب الشیوخ ثانوي بنین

احمد راشد هادي الرشیدي 62.59 ٭
احمد سعود مرزوق ظاهر الفضلي   ٭

62.2
بخی���ت مس���اعد بخی���ت البخیت   ٭

63.94
حسن ناصر محسن راكان سلمان   ٭

65.71
سرور ساعد قراش سرور 65.96 ٭

عبداحلكیم عبدالهادي لفتة زعیر   ٭
الفضلي 58.93

عیسى مطر مطني مخلف 70.75 ٭
ف���الح فیصل عبداهلل الرش���یدي   ٭

61.73
مسفر سلطان محمد سعد القحطاني   ٭

63.61
مشعل احمد حمود سعد الزهمول   ٭

61.18

مدرسة مركز الرابیة الثانوي نساء

ابرار ذیبان مطلق املطیري 57.86 ٭
احالم عبدالرض���ا عبدالقادر أحمد   ٭

66.06
اسماء جبار علي ناصر 70.65 ٭

الرش���یدي  امینة محمد س���عدان   ٭
59.79

العازمي  بدری���ة صح���ن ه���الل   ٭
66.65

رفع���ة رفاعي صفران الرش���یدي   ٭
61.29

لطیف���ة جازي ش���مروخ العازمي   ٭
64.17

لیالي سعد غضبان شاهر 62.54 ٭
مرمی بدر سنعوس فرحان 59.35 ٭

من���ار مناح���ي حمی���د الدیحاني   ٭
63.27

مدرسة مركز حواء بنت يزيد الثانوي نساء

بشایر علیان عایض رجا الوهیدة   ٭
57.29

تهان���ي حم���د عبداهلل الش���مري   ٭
57.97

تهان���ي عایض عب���داهلل املطیري   ٭
59.26

حنان عیسي ظاهر راشد الرشیدي   ٭
58.29

دالل نواف س���الم س���عد الشمري   ٭
69.33

سارة حسن مزید عویس الدیحاني   ٭
63.35

عالیة حس���ن مزید عویس هادي   ٭
الدیحاني 59.03

عالی���ة خال���د محم���د فرح���ان   ٭
الدغرالرشیدي 56.9

ف���الح عبدالكرمی س���رحان  عبیر   ٭
61.37

غدیر مسعود شبیب سعید الرشیدي   ٭
70.61

لطیف���ة من���اور خ���زام املطیري   ٭
83.56

مها فهد س���عدون ب���راز املطیري   ٭
63.77

نوال صبیح حمدان رحیم 55.51 ٭
نوال نایف عل���ي معجب املطیري   ٭

61.62
وعد ودید مبروك بركات الدیحاني   ٭

65.83

مدرسة الفروانیة ثانوي منازل بنین

ب���الل محمد موس���ى الس���روجي   ٭
68.78

حمد محمد ع���واد حالوب ضیدان   ٭
اخلالدي 61.77

خال���د محم���د عبدالق���ادر عثمان   ٭
60.14

رائد هادي مبارك غازي 62.03 ٭
عبدالعزیز راش���د عل���ي عبداهلل   ٭

72.6
فواز فضوان عواد الشمري 73.31 ٭
كامل ملفي مجبل نومان 64.85 ٭

مب���ارك خضی���ر خلف ب���ن خلف   ٭
65.13

محمد عبدالرحیم حمد علي 60.6 ٭
مش���عل عبداللطی���ف محمد فهد   ٭

املطیري 71.58
مشعل مسعود مشعل اسود العنزي   ٭

66.8
یوسف عوض زید سمرة 63.67 ٭

مدرسة الفروانیة ثانوي منازل بنات

مرمی سعود سعد دایس الرشیدي   ٭
57.94

مها حمدان خلف العنزي 59.99 ٭
نادیة ابراهیم عبداحلسن عبداهلل   ٭

57.78

مدرسة الصباحیة الثانوية للبنین

عمر شرمی فیصل عایض املطیري   ٭
59.66

محمد ف���وزي علي محم���د مهدي   ٭
61.37

مش���عل محمد عبداهلل عبدالعزیز   ٭
الداعج 64.9

هادي محمد سعد طامي الدوسري   ٭
65.03

مدرسة االحمدي الثانوية للبنین

بندر حمود محمد بجاش الهاجري   ٭
63.86

حسن محمد مسفر عامر العجمي   ٭
68.23

حم���د محمد أدهم ف���ارس العنزي   ٭
64.69

خالد حمد ظاهر نهار 70.83 ٭
خالد عبدالرحمن عبدالهادي مسفر   ٭

مهدي العجمي 61.56
خالد فرحي وراد صنیدح مرزوق   ٭

61.9
العتیبي  س���الم محمد بریك فایز   ٭

59.84
س���عید محمد علي حسن العجمي   ٭

59.51
س���لمان محمد بریك فایز العتیبي   ٭

64.2
عبداهلل محمد عبداهلل عبدالعزیز   ٭

الداعج 59.84
عبدالهادي خمیس عبداهلل خضیر   ٭

60.96
عل���ي عزیز غل���وم محم���د عزیز   ٭

63.25
فهد سعود سعد اخللیفي العجمي   ٭

63.5
محمد فهید عجب العولقي الغیثي   ٭

الدوسري 62.86
نایف عب���داهلل نایف الدوس���ري   ٭

61.8

مدرسة سالم المبارك الثانوية للبنین

فه���د عبداهلل فهد محم���د العجمي   ٭
64.9

محمد احمد حمود مرزوق البحیري   ٭
65.09

مدرسة الظهر الثانوية للبنین

عبداهلل حامد عیسي أحمد الصفي   ٭
74.07

ناشي مبارك عید الغصاب 61.03 ٭

مدرسة سعید بن عامر الثانوية للبنین

أحم���د كف���اح فهد موس���ي احملمد   ٭
64.21

یوس���ف مبارك فال���ح مفلح بحار   ٭
62.04

مدرسة هشام بن العاص الثانوية للبنین

محمود أحمد مندني قاس���م غالم   ٭
61.13

مدرسة الكندي الثانوية للبنین

سلطان سلمان فیصل دهش العطیر   ٭
60.06

ضاري جابر مجبل مجبل القریافي   ٭
67.32

ضیدان فالح ضیدان خالد ضیدان   ٭
السبیعي 58.61

عبدالعزیز عدنان سعود العدواني   ٭
64.23

عبداهلل ماجد عبداهلل رجا الهاجري   ٭
67.52

مدرسة عبداهلل االحمد الصباح الثانوية للبنین

راشد فالح محمد حمد شقیر العجمي   ٭
69.97

مدرسة النصر الثانوية للبنین

عبدالعزیز حس���ن محمد العازمي   ٭
62.29

فایز طالل مبارك فالح حزام املیع   ٭
67.28

مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنین

راش���د محمد راش���د عاید عاشور   ٭
70.24

علي حسن مرزوق محمد العازمي   ٭
62.61

مدرسة القرطبي الثانوية للبنین

بدر هادي مس���لم حم���ود الهلقي   ٭
63.78

حاضر بجاد شافي بجاد الدوسري   ٭
60.92

خالد عبداهلل فالح سالم الدوسري   ٭
60.66

عبداهلل ماجد ب���در فایز املطیري   ٭
61.71

فهد غازي مطلق رشاش املطیري   ٭
60.42

محمد سحیم محمد العازمي 59.4 ٭
مساعد عافت سعد طویریش العنزي   ٭

61.24

مدرسة الرقة الثانوية للبنات

ام���ل مجبل ع���وض عومیر خلف   ٭
59.22

امیان حمید مخلف دلي املسعودي   ٭
الشمري 57.36

سارة توفیق مطني توفیق 59.35 ٭
العتیبي  ابراهیم مس���یفر  عائشة   ٭

64.9
عائش���ة علي حمد صال���ح املري   ٭

66.42
عهد س���عود بریك طالع العتیبي   ٭

60.91
عهود زبن متعب ضیف اهلل املطیري   ٭

63.91
غدیر حمد طلق مس���لم السبیعي   ٭

68.13
مرمی مب���ارك حماد مبارك العازمي   ٭

70.56
منی���رة منصور فرح���ان منصور   ٭

ازبیران 66.34
هاجر زید راشد مكمخ 65.32 ٭

مدرسة الصباحیة الثانوية للبنات

افراح فایز نویفع رجا الرش���یدي   ٭
65.82

مرمی ف���رج مفلح ف���رج الصابري   ٭
61.89

مرمی ماجد دهیسان عتیق العتیبي   ٭
58.25

نورة عایض بداح عایض السبیعي   ٭
59.81

مدرسة معاذة الغفارية الثانوية للبنات

شیخة فهید محمد ثالب السبیعي   ٭
61.44

مدرسة فاطمة بنت أسد الثانوية للبنات

تهاني مطلق رجا عبداهلل العازمي   ٭
65.13

ربیعة سعد دعسان مرزوق العازمي   ٭
63.54

شیخة مبارك هداف رجا الهاجري   ٭
67.72

غالیة مطلق عباس درمییح العتیبي   ٭
56.37

مدرسة انیسة بنت خبیب االنصارية الثانوية 
للبنات ـ المشتركة

جمانة عبداالمیر العطار 65.84 ٭
منیرة ولید مرزوق مضحي الغریب   ٭

60.07

الناجحون في المعهد الديني
معهد ديني قرطبة/ ثانوي ديني ـ حكومي ـ بنین

أحمد عصام محمد العبیدان 63.7 ٭
خالد لیل فالح العجمي 60 ٭
راشد فهد علي الفارسي 59.7 ٭
سالم ماجد قراش العتیبي 66.7 ٭
سالم محمد حزام الدوسري 62 ٭
سالم ولید ابراهیم العوض 61.8 ٭
سلیمان هشام فرهود مبارك 64.1 ٭

عبدالرحمن ع���ادل عبداهلل هادي   ٭
70.2

عبدالرحمن محمد احمد العوضي   ٭
64.6

عبد العزیز خالد عبد العزیز املرجتي   ٭
57.8

عب���د العزیز ه���ادي عبدالرحمن   ٭
العنزي 63.2

عبداهلل جمال محمد الراشد 62.2 ٭
عثمان تراوري ادریس 62.9 ٭

عثمان مطلق اجدیع الهیم العازمي   ٭
68.2

عمر محمد ادبیان املطیري 70.8 ٭
فواز جمعة علي الشرقاوي 61.4 ٭

محمد جاسم محمد ربیع العوضي   ٭
60.8

محمد مبارك محمد الفریج 64.5 ٭
ناصر خالد قزار اجلاسم 73.8 ٭
نایف فرحان مبارك املطیري 58 ٭

معهد ديني قرطبة/ ثانوي ديني ـ حكومي ـ بنین

نوان شامیا نیت 63.4 ٭
یوسف جمال یوسف احلداد 59.9 ٭

معهد ديني قرطبة/ ثانوي ديني ـ حكومي ـ بنات

سعودا شاهیدا دابار 74.7 ٭
شیخة بدیع احمد السلیمان العجیل   ٭

61.7
شیماء طارق صالح علي العنزي   ٭

68.5
فض���ة ابراهی���م فهد عل���ي املنیر   ٭

76.4

لطیفة ص���الح عب���داهلل فرحان   ٭
السرحان 71.1

مرمی عدنان ابراهیم محمد الربیعة   ٭
67.7

مرمی مطر علي مشهدي 60.2 ٭
مها جم���ال علي عب���داهلل الدین   ٭

66.5
نورة محمد حس���ن مسلم احلربي   ٭

66.3
هاجر بس���ام محمد أحمد اخللیفي   ٭

74.2
الرخیص  هبة ناصر سعد صالح   ٭

65.1
هنوف خالد ابراهیم دخیل العوض   ٭

72.8

معهد ديني قرطبة/ ثانوي ديني ـ مراكز ـ بنین

حسن سعد سعود القحطاني 71 ٭
ابراهی���م اخلراز  عبداهلل جم���ال   ٭

57.8
عمر علي صالح الهزاع 68.3 ٭

كم���ال الدی���ن الص���ادق علي منر   ٭
58.9

محمد جمال غریب خمیس 72.2 ٭

معهد ديني قرطبة/ ثانوي ديني ـ مراكز ـ بنات

أنفال عب���داهلل مبارك عبدالرحمن   ٭
61.7

سحر حمود عواد العواد 57.5 ٭
لطیفة عبداهلل سمیر هندال 57.2 ٭
هدى سیدي أحمد البح 68.3 ٭

معهد ديني العاصمة/ ثانوي ديني ـ منازل ـ بنین

عبد العزیز محمود سایر 64 ٭

معهد ديني العاصمة/ ثانوي ديني ـ منازل ـ 
بنات

بسمة حمد صالح اجلطیلي 52.4 ٭

معهد ديني حولي/ ثانوي ديني ـ منازل ـ بنین

عالء عادل محمد عبد الكرمی 91.6 ٭

معهد ديني مبارك الكبیر/ ثانوي ديني ـ منازل 
ـ بنین

أس���حق یونس اس���حق الصالح   ٭
62.7

ثالب راشد ثالب العازمي 70.3 ٭

معهد ديني حولي/ ثانوي ديني ـ منازل ـ بنات

غزوة ضیف اهلل بری���ك العتیبي   ٭
55.3

لینة عادل عثمان عثمان 67.4 ٭
منیرة هندي رشید احلربي 57.4 ٭

معهد ديني فروانیة/ ثانوي ديني ـ حكومي 
ـ بنات

أماني برغش فهد برغش املطیري   ٭
70

س���ارة فه���د خلف ناش���ي الفجي   ٭
73.6

ضح���ى عبدالعزیز صالح الدخیل   ٭
احملطب 63.4

عائشة حامد مرزوق مزید الرشیدي   ٭
78.7

عهد عواض عایض عوض املطیري   ٭
79.7

فایزة شاهن عبداهلل عیسى الفودري   ٭

60.5
لطیفة صالح عیسى أحمد املطوع   ٭

75
نورة احمد جاسم محمد الشرقاوي   ٭

72.9

معهد ديني الفروانیة/ ثانوي ديني ـ مراكز ـ بنات

بدریة جبان مزعل املطرفي 62.9 ٭
شریفة مش���اري مشرف املطیري   ٭

66.4
شیخة متعب ماجد املطیري 73.6 ٭
عزیزة ابراهیم الساجر 67.9 ٭
فاطمة عبداهلل خالد الدهیمي 60 ٭

الهاجري  فاطمة محس���ن محم���د   ٭
59.2

نهیة أحمد عبید محمد الش���مري   ٭
65.3

نورة مزعل جاس���م حمد الشمري   ٭
65.2

معهد ديني الفروانیة/ ثانوي ديني ـ منازل ـ 
بنین

ص���الح أحمد صبري الش���رقاوي   ٭
79.8

ص���الح محمود فرح���ان احملمود   ٭
72.6

معهد اإليمان الشرعي/ ثانوي ديني ـ خاص ـ بنین

العزیز عبد  حس���ام محمد عب���د   ٭
احلفیظ 76

عبد احللیم جمعة خان نور محمد   ٭
69.1

مبارك فرحان نوري محمد 68.5 ٭
محمد نبي عبد الوهاب عبد الصمد   ٭

55.4
نوح سید عباس السید 64.3 ٭

معهد ديني الفحیحیل/ ثانوي ديني ـ حكومي 
ـ بنین

اسماعیل حسن حسن جالل 59.2 ٭
جابر سالم جابر مطر عبد 66.3 ٭

حمود محمد حمود عاید املطیري   ٭
59.7

راشد مهدي راش���د سعد العنزي   ٭
66.2

سلطان فیصل عجیل عیادة الشمري   ٭
66.3

س���لیمان خالد س���لیمان محسن   ٭
العجمي 67.2

صالح عطااهلل صالح علي الصواغ   ٭
71.7

عادل فیصل ابراهیم مطني محمد   ٭
63.3

عبدالرحمن حمی���د عایض محمد   ٭
الرشیدي 68

عبدالعزیز دخیل سجدي العتیبي   ٭
60

عبدالعزیز عبداهلل عیسي عایض   ٭
احلربي 65.9

عبدالعزی���ز مب���ارك راجح محمد   ٭
القحطاني 70.4

عثمان عبداهلل علي حسن احلداد   ٭
58.9

عیسى حمد ابراهیم ضویان العتیبي   ٭
66.3

فالح محمد فالح عبداهلل اجلمیعة   ٭
56.6

محمد راش���د محمد حمد الهاجري   ٭
71.2

محمد س���عد ساري سعد العجمي   ٭
61.7

منصور هادي محمد شبیب العجمي   ٭
69.8

ناصر حمد مناحي عایض العجمي   ٭
68.3

نواف سعود مرزوق عیاد الرشیدي   ٭
68.8

معهد ديني الفحیحیل/ ثانوي ديني ـ مراكز ـ بنین

بجاد عبداهلل بجاد الهاجري 65.4 ٭
علي محمد عامر الزامل 64.1 ٭

العبدلي  مضحي ع���كاش س���عد   ٭
78.7

یاسر رجب العتر 66.1 ٭

معهد ديني الرقة/ ثانوي ديني ـ مراكز ـ بنات

فوزیة فالح عبداهلل العازمي 55.1 ٭
لطیفة سمیر مش���خص املطیري   ٭

53.9
نورة حسن محمد ال سالم 66.6 ٭

معهد ديني االحمدي/ ثانوي ديني ـ منازل 
ـ بنین

أحمد خالد هرماس العازمي 64.1 ٭

معهد ديني االحمدي/ ثانوي ديني ـ منازل ـ بنات

فاطمة سبیل حسن العازمي 66.1 ٭

معهد ديني الجهراء/ ثانوي ديني ـ مراكز ـ بنین

حام���د ف���ارس ش���خیر الظفیري   ٭
77.3

خالد منسي راشد املاجدي 69.9 ٭
خالد هاش���م نفل ع���واد الفضلي   ٭

75.3
سعد عبداهلل محمد املاجدي 66 ٭

الك���رمی رعید ه���ذال منخي  عبد   ٭
الشمري 67.2

عطا اهلل احمد ختالن 69.1 ٭
عواد زعل عواد الظفیري 67.1 ٭
فیصل جابر سرحان سالم 66.8 ٭
محمد رشید ثمیل الشمري 55.9 ٭
هادي راكان دبوس صالح 58.5 ٭

معهد مريم بنت طارق/ ثانوي ديني ـ مراكز 
ـ بنات

تهاني حسن احملمد البرك 67 ٭
هدى عطش���ان ش���حاذ اخلالدي   ٭

53.6

معهد ديني الجهراء/ ثانوي ديني ـ منازل ـ بنین

خالد مزید صامل اخلالدي 75.8 ٭
فهد هدیرس لوقان العنزي 50 ٭

معهد ديني الجهراء/ ثانوي ديني ـ منازل ـ 
بنات

اسماء داود سلمان نصار اخلالدي   ٭
68.5

امی���ان لهیلم خش���مان الظفیري   ٭
62.4

حصة مقبل صلبي املطیري 74.6 ٭
س���عاد عبد الرزاق عب���د الهادي   ٭

76.1
فوزیة جهز فارس العتیبي 52.5 ٭ 

النسبة العامة للنجاح للدور الثاني المعهد الديني
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