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أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة 2020/2019
القسم العلمي 

أجيال املستقبل األهلية الثانوية للبنني 
إبراهيم عودة سالم راشد 7٦.7٢  
أحمد جاسم نعمة راشد جفات 7١.٤7  
أحمد فالح رملي الشمري 8٣.7٤  
أحمد فالح مهدي سليمان الشمري 89.79  
أحمد الفي عودة نصار الشمري ٢١.77  
أحمد هادي محمد عوض الرشيدي 7٣.٣9  
أسامة حسني جمعة ظاهر 7٣.٠٢  
أسامة عادل صالح صنقور العسماوي 7١.١8  
أحمد فالح شنيف املطيري 5٦.7٢  
أحمد يوسف عباس الشمري 7٦.١٤  
بندر صايل املخيزمي 7٦.٤٢  
بندر محمد اجلاري 77.79  
تركي بن محمد البناقي ٠٦.79  
تركي جاسم تركي جارى ٠5.75  
تركي معتق جبان الصليلي 7٦.٦5  
ثامر ناصر منصور العتيبي ٠8.77  
جاسم سعد مطلق اخلالدي 75.58  

جراح محمد عايد العنزي 99.7٦  
حسن أحمد حسن العلي ٣٦.78  
حسن سلطان جمعة ثامر 7٠.١٣  
حسني تركي حسني حسني ٣٢.75  
حمد حسني شهيل حسني 7١.7٢  
حمد حمود محمد الهاجري 97.٦٢  
حمد خلف عودة جاسم 7.7٣  
حمد موسى مسير الفضلي 7٣.٢٦  
خالد جواد بدوى عبيد 79.98  
خالد عادل محمد السعيدي 7٤.٠9  
خالد فالح ثامر بديوي رشيد ٢١.79  
خالد محمد السيد بهنسي 5٦.9٦  
خالد وليد عبداهلل الفضلي 9٦.١7  
رائد ماجد مناحي السبيعي 7٣.١  
رائد مفلح مزعل الفضلي 7٣.١٦  
رشيد خالد رشيد الرشيدي 7٤.8٠  
سلطان محمد صايل العنزي ١٤.79  
سليمان راضي مناحي ماضي 7٦.٤٤  
صالح سامي عبيد الشمري ٦9.95  
ضاري مطر عيفان جابر 77.78  
طالل فالح خليف العنزي 55.7١  
عبد العزيز محمود سلطان 97.7٢  

عبد الكرمي جابر راشد سهو 7٠.٢٤  
عبدالرحمن مفلح الفضلي 7٤.٢٣  
عبدالكرمي فهد فيحان العتيبي ١7.75  
عبداهلل عبيد فراج العجمي ٦٢.79  
عبداهلل علي طرقي العنزي 9.8٠  
عبداحملسن فيصل املخيال ٢5.78  
عثمان غريزان سعد احلريجي ٢7.75  
عدى ابوبكر عيسى ٣٦.89  
علي سرحان فرحان عايد 8٠.١8  
علي فيصل نوار فهد 8٣.١٦  
علي محمود حمود اإلبراهيم ٣7.78  
عناز عبداللطيف الفضلي 7٠.٢7  
غامن سالم غامن العنزي ٦8.75  
فارس نايف نوار فهد 9٠.٠9  
فراس ماجد نذير مصرى 8١.٣9  
فهد عدنان خضر جبر 7٤.٢٢  
فهد نايف حماد الشمري 77.5٤  
فواز محمد الزعبي 8٤.٣5  
فيصل فهد متعب الشمري 57.8٠  
فيصل مجبل عتيق الرشيدي 8١.٢9  
محارب نايف مطرف املطيري 78.7١  
محمد بدر محمد الدوسري 75.8٠  

محمد جابر مرزوق الضفيري 79.88  
محمد حرفان محمد الهاجري 7٣.٠٢  
محمد رزق اهلل زبن الشمري 7٣.١5  
محمد سعيد غامن امليع 75.8٤  
محمد سلطان حسن سلطان 8٠.٣5  
محمد عدنان محمد غالب 78.9٢  
مزيد عوض محمد علي 8٦.١  
مشعل عيد عبداهلل املطيري 95.7٠  
مصعب خلف عسل بدر 78.7٢  
نواف فاضل مساعد العنزي 77.79  
نواف فهد جبار الصلبي ٣5.75  
نواف مخلف عايد ساير 7٣.٤١  
يعقوب مهدي نوار فهد ٦7.77  
يوسف سالم كرمي مانع ١٤.78  
يوسف مترك مهدي العنزي 57.7٤  
يوسف محمد مرزوق املرزوق ١١.78  
يوسف مضيان محمد الشمري 7٢  

 أحمد الربعي الثانوية للبنني
أحمد حسني علي حياتي 89.7  
أحمد طارق عبداهلل حمادي 95.5٢  
أحمد عبداللطيف اخلميس 95.8٦  

أحمد عبداهلل علي املويل 7.9٤  
أحمد عبداهلل محمد الرويس ٣٤.87  
أحمد فهد علي الكندري ٦.98  
أحمد محمد أحمد بوطالب 8١.٠7  
إبراهيم ادهام إبراهيم الشطي 79  
بدر أحمد عبداهلل التوحيد 85.95  
بدر أحمد علي محمود 89.7٣  
بدر عبداهلل حبيب اجلزاف 9٦.٢٦  
بدر ناصر حياوي اخلالدي 9٢.٤٦  
بدر ناصر عبداللطيف الناصر 9٣.٦7  
براك أحمد علي الزعابي 8٤.٠7  
براك أنور حمد احلمد 9.8٦  
تركي مشعل العتيبي 9١.٢٢  
جاسم علي جاسم القالف 9٢.8٦  
جاسم محمد بن رضا 8٢.8٣  
جراح نواف املطيري 8٢.٤9  
حسن جاسم حسن الغامن 8٦.١7  
حسن علي حسن الكندري ٢٤.75  
حسني عادل عيسى القطان 97  
حمد سليمان علي ناشي ٠8.79  
حمد فواز فيصل حجي سليم 8٣.٠٦  
خالد أحمد حميد عبداهلل ٠٢.87  

خالد حسن خالد النعيمي ٠٤.87  
خالد فهد محمد خالد الطاحوس 7٠.٢١  
خالد محمد عباس عبدالرحمن 9٢.٦٣  
خليفة يوسف حسني ارديني ٣5.87  
راشد خالد راشد الشمالي 97.9٤  
راشد عبدالوهاب حسني الراشد 7٤.٤١  
راكان خالد علي الرميحي 95.58  
ركان محمد صالح الشرهان 8٠.٣  
سالم فيصل سالم املسعود 8١.٢٣  
سعد خالد سعد عبداهلل ٤.88  
سعود حمد أحمد السويدى ٦٣.79  
سعود فهد ناصر البراك 58.8١  
سيد هاشم سيد رمضان ٦٣.89  
شمالن جاسم محمد احملورفي ٦5.78  
صادق هادي صالح بوصلحه 7٤.١١  
صالح نواف عبداهلل املرشاد 75.٢٠  
ضرار أحمد محمد السريع ١5.87  
طارق يوسف الكندري 7٤.٢٤  
عباس أحمد اخلياط 89.5٣  
عبد الرحمن طارق العبيدلي 9٤.٦  
عبد الرحمن عبداهلل مبارك 85.8٣  
عبد الرحمن عبداحملسن البناي 8٤.١8  
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عبد الرحمن نبيل محمد مراد ٦٤.87  
عبد العزيز أحمد الفودرى 9٤.٦8  
عبد العزيز إبراهيم األنصاري 5٣.8٦  
عبد العزيز أسامة أحمد الزيد 9٠.٦5  
عبد العزيز صالح املطيري 9٠.٣8  
عبد العزيز عبداهلل منصور ٣١.89  
عبد العزيز عبداهلل بن سلطان 9١.٦٢  
عبد العزيز عبداهلل السميطي ٦٢.85  
عبد العزيز عبداهلل الكندري 8٣.8٤  
عبد العزيز عيسى الشطي 8٣.٢٢  
عبد العزيز لؤى علي البدر ٦7.88  
عبد العزيز مشعل الثويني 77.8٣  

عبد العزيز ناصر شمس الدين 9٠.٢٣  
عبد العزيز وائل اخلميس 7٤.٦٤  
عبد اهلل أحمد عبداهلل املقلد 9٤.9٠  
عبد اهلل جمال أحمد الشرهان ٠٤.88  
عبد اهلل حسن سلمان القطان ٦٤.89  
عبد اهلل خالد عبداهلل رضا ٢٣.85  
عبد اهلل علي عباس البلوشي ٠٢.88  
  85.5٣ Úعبد اهلل علي عبداهلل جنا
عبد اهلل فهد عبداهلل املقلد 9٢.٢١  
عبد اهلل مصطفى اشكنانى 89.7٤  
عبد احملسن علي صالح احلسن ٣٣.95  
عبد احملسن مصطفي حيدر 8٢.٣9  

عبد الوهاب أحمد احلمادي 9١.٢  
عبد الوهاب سعود الفرج ٦٦.88  
عبد الوهاب عبداهلل السميطي 88.8٤  
عبد الوهاب محمد العريفي 9٦.٦9  
عبدالعزيز جراح الضفيري ٢٤.88  
عبداهلل أحمد حسني األنصاري 5٢.7٢  
عبداهلل محمد زكي عبداهلل 78.9٢  
عبيد أحمد نهار املطيري 8٣.٣٦  
علي أحمد سعد الرشيد ٠٢.89  
علي أحمد عبداحلسني غلوم 8٦.8٢  
علي صالح علي احلويس 95.8١  
علي صباح عبدالواحد الفرج ٠١.87  

علي عبدالرزاق شابور بهبهاني 8٠.١٣  
علي عبدالعزيز علي البلوشي 88.87  
علي عبداهلل بارون عبدالرحيم 8١.٢٦  
علي عبداهلل مصطفى الكندري ١9.85  
عمار طاهر علوان صفر ٣9.77  
عمر إبراهيم يعقوب الفودري 9٦.7٦  
عمر ماجد ضيف اهلل العتيبي 9٦.9٠  
فاضل عباس سيد املوسوي ٣٤.78  
فاضل محمود حسني القضيب 7٤.٠١  
فهد خلدون فهد اخلشتي 9٤.9٤  
فهد عبداهلل سعد ابو حيمد ٢٦.79  
فهد وليد زامل الزامل 7٣.٦9  

فيصل فهد فيصل سليم 8٠.٠5  
محمد أنور خلف اخللف 7٤.9٠  
محمد أحمد حميد املؤمن 5٢.8٤  
محمد جاسم حميد شهاب ٢٤.97  
محمد خالد عبدالصاحب مهدي ٤8.89  
محمد زكي طاهر القطان ١8.78  
محمد صالح سالم النهام 78.7  
محمد صالح فاضل عبدالرضا ٠9.95  
محمد عبداهلل علي العلي 7٣.9٢  
محمد عبداهلل محمد جمعة ٦٣.88  
محمد علي حسني الفيلكاوي 7٢.9٢  
محمد نواف محمد العطار 85.58  

محمد يوسف محمد الفيلكاوي 8٣.١٢  
مشاري عادل علي الضاعن 78.9٦  
مهدي أحمد حسني باقر 97.9٢  
مهدي احسان سيد دعير شرهان 7٣.8١  
مهدي عبداهلل علي عبدالعزيز 79.9٣  
يعقوب جاسم محمد محمد 7٤.٢8  
يعقوب جراح يعقوب الفهد 9٤.٢8  
يعقوب حامد حسن الفيلكاوي ٦7.87  
يوسف سليمان يوسف الشراح 9٠.٣٣  
يوسف عيسى عبداهلل جابر 8٦.٦٤  
يوسف محمد حميد العنزي 8٦.٦  

 أكاÏميية الكويت التعليمية الثانوية 
للبنني 

أحمد عدلي ابوزيد شاهني 8٤.٦  
أحمد محمد محمود همام ٠٦.89  
باسل مجدي عبدالقادر الناجي 79.57  
بالل عدنان عبدو ٦8.77  
حسني علي رضا بوشهري 8٠.٤٣  
خليل حسني خليل فواز ٢٣.87  
سليمان خالد حمد زايد 5.7٤  
سليمان داود عثمان احلنيف ٦7.8  
طالل مشعل كامل الضفيري 5٢.8٤  

عبد احلكيم هيثم عبدالعظيم 9٣.١8  
عبد الرحمن مؤمن إبراهيم ١8.85  
عبدالرحمن إبراهيم اخلطيب ٢8.77  
علي خالد علي فاضل منش 98.7٣  
علي محمد الرمضان 75.5٤  
عمر أحمد عبداملنعم حسن ١8.97  
ليث معتصم ابوزيد 9١.١  
محمد علي حسني خاجه 8٤.7٦  
محمد ياسر محمود املسمارى 8٤.١٣  
محمود مدحت محمود ابو شنب 8٤.١  
معاد اقالل ٣8.75  
ناصر علي فريدون رستم ١٦.77  
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هاشم فؤاد حسن الشواف 7٢.٢  
  9٣.7٢ åيوسف زهير يزد

 أã القرì النموÐجية الثانوية للبنات 

أحالم علي عواد الفضلي ٦٣.95  
أفنان سعد راشد الفضلي ٤٦.58  
ÂالÁ عبدالناصر حسني علي ٤7.85  
أنوار أحمد جوير 8٣.٠٣  
الهام عبدالرزاق أمجيد 8٠  
اية اهلل ياسر محروس إبراهيم 77.9٤  
بهاÁ محمود ريس ٢8.99  

جنى قيس علي الشمالي 8١.٣  
حصة أسامة بشير املناعى 7.8٣  
حوراÁ أحمد حيدر حسن 85.9٤  
حوراÁ نواف عقلة القحطاني 7٣.8٦  
خلود حمود حميد العازمي ١9.89  
دانة علي ناصر مبارك النصار 8٣.٦٢  
دعاÁ ياسر حسيني رضوان 5١.8٢  
دالل عبداهلل غصن العجمي 8٠.٢٤  
دالل منصور ناصر العجمي 8١.8٢  
دنيا إبراهيم عبدالهادي 9٠.٠٦  
رتاج سامي جهيم اجلهيم 8٤.8٠  
رتاج صالح اعنيقز العازمي 7٦.٠9  

رتاج علي عبدالرحمن الكرجى 89.8١  
رغد أحمد حمد اخلتالن 9٠.٣١  
ريتا رافت رمزى وهبة 88.79  
رمي وليد مبارك الشمري 79.7٢  
رمي يوسف أحمد العبيدلى ٣8.78  
زهراÁ بدر ناصر سرحان 8٤.8٢  
زينب فهد راشد بشير 79.8٤  
زينب يوسف يعقوب كمال 8٤.٤٤  
سارة عبيد علي البادي 9٢.8١  
سارة عمار يوسف حمدان 98.5٦  
سارة فاضل علي علي ١7.85  
سارة محمد الغريب ٤١.98  

سارة محمد ناصر احلشار 5.8٠  
سامية محمد راشد الهاجري 8٢.8٦  
سدن عبدالعزيز املوسى 58.8١  
شهد نوري هالل العنزي 9٣.9٣  
شهندå امين السيد محمد 5٣.9١  
شيخة عادل محمد احلمدان 8.8٢  
شيخة عبدالعزيز جابر 8.7٦  
عبير نزال مرزوق العلوان 8٠.٦  
غدير مرضي غنام العازمي 9٤.8٢  
غصون لينا صهيب جحا 8٦.٣٦  
فاطمة سهيل بدن الشمري ٤٦.79  
فاطمة مساعد بطي العتيبي 8٤.١8  

فاطمة راشد عايض العازمي 8١.٦١  
فاطمة علي عبداهلل حسني 87.89  
فاطمة فهيد فهد العجمي ٠7.85  
فاطمة محمد عبدالرضا الصائغ ١١.77  
فجر عبدالرحمن العبد السالم 8١.٠٢  
  8٢.٦9 Ûفرح فهد سالم الصوا
في خالد حمود الهويدي 79.9٦  
كوثر نواف عقلة القحطاني 8٢.8٤  
لولوة بدر حمود العتيبي 8٠.٠٢  
ماجدة منشر عيد العصيمي 8٦.٤٤  
مرمي فاضل سليمان أكبر 8٠.٣  
مرمي فيصل محمد العلي 8١.٤٣  

مرمي محمد حسن الرامزي 89.5١  
مسك ربيع إبراهيم الربيعه 8٦.٠١  
منار أحمد جوير 79.8٤  
منار أحمد صابر نور الدين 9٦.٣٦  
منى قاسم اجلاموس 8٤.٦  
جند متروك مطلق العتيبي 7٢.٢٦  
نورة بدر ناصر العازمي 8٣.١  
نوف عايض نهار املطيري 8٣.٤9  
هاجر سالم نايف بخيت 8٢.٦٢  
هاله عبدالسالم فؤاد البالسى ٢٦.95  
هبة جمال ثجيل دغيم 8٦.٤٦  
هدى بدر مطر عودة 99.5١  

هيا مرزوق سعد العازمي 5.8٢  
هيا وسام مبارك العازمي 79.5  
وسن عماد عليوى احملمود 9٤.8٣  

 أã حبيب بنت العاص القرشية الثانوية

أسيل محمد علي عبداهلل 9٤.٦٢  
ÂالÁ سالم صباح شيحان 9٢.٠8  
أماني فهد فالح الرشيدي 8.7١  
أمل مبارك فريح الرشيدي 87.8٤  
أمل ناصر أحمد ناصر محيسن 9١.٢٢  
أمينة عدنان سعد االصابعه 9٠.١9  

أنفال بدر ناصر املزعل ٦٦.79  
أنفال علي عيسى الزقاح 7٣.٣  
أوراد ناصر أحمد محيسن ٦9.95  
اجيال طالل راضي الهاملى 9٢.8٣  
اسيل خالد مزعل الشمري 5٦.8٠  
اجلوري محمد Ðعار الرشيدي 77.9٦  
الزين عادل الكندري 78.9٢  
العهد عيد غنيم الشمري 8٦.٤9  
جواهÜÜر محمد هويدي العصÜÜÜÜÜÜÜÜيمي   

79.٠٤
جيهان مشعل أحمد سعيد 99.8٠  
حوراÁ عبداللطيف خلف ٣٦.77  

أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة 2020/2019
االحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

03



دانة أحمد سالم الدخيل 8٤.٤5  
دانة علي ناصر الصالح 8٤.١  
دانة محسن موفق السعيد 8٦.٣٢  
دانة نيف زايد الضفيري 9٢.٤٣  
دالل عبداحلميد محمد العنزي ١٤.88  
راويه منر حمد ابو شيبة 88.8٠  
رتاج حسني عبداهلل عبداهلل ١٢.99  
رشا وليد عبدامللك بادي 79.9٦  
رغد أحمد حرفان العازمي 9٢.١5  
رغد سعد حجاب املطيري 9.9٢  
رهف عبداهلل علي خليفة ٢7.89  
رهف علي نزال العنزي 7٤.8٢  
روان حسن محمد األنصاري ٠5.85  
روان موسى بدر قاسم 8١.٢٤  
زينب سليمان حمود اجلميلي 7٤.٤٢  
سارة أحمد اسماعيل عبدالكرمي ١٢.89  
سجى مصلح الرشيدي 8٤.٤9  
سلسبيل حسن طعمة فرحان 79.7٢  
سندس محمد مبارك سريع 9٣.٣9  
شيخة فالح نومان الظفيري 88.5١  
شيخة ماجد سلطان علي 9٠.١  
صفيه عادل سلطان الشمري 87.57  
ضحى سالم عاجل الظفيري 9٠.١7  
عائشة حمود بركة النومس ٠9.85  
عذاري حسن برجس الشمري 97.59  
فاطمة الزهراÁ عادل اجلدي 59.8٣  
  77.5٣ åفاطمة علي إبراهيم شا
فاطمة عماد عباس الصالح 9٣.٠8  
فتون سالم ثجيل فرحان ٦١.89  
فجر عبداهلل براك العتيبي ٢١.99  
فرح سالم جمعة راشد ٠٣.75  
كلثم جالل هندي احلمدي 88.7  
كوثر هاني عبدالرÄوف املويل ٠٤.77  
جلني طارق رشاد الدبشه 87.75  
لطيفة بدر مبارك املضاحكه ٣5.78  
لطيفة عثمان أحمد محمد أحمد 8٣.8٣  
لولوة حامد منشد اخلالدي ٢٢.85  
لولوة عباس الصيرفي 89.8٣  
لولوة مجبل عبيد احلربي ٢7.89  
مرمي أحمد عجيل الشمري 9٢.٢٤  
مرمي حابس جاسى املطيري 95.8٢  
مرمي عادل فالح العازمي 8٤.١٤  
مرمي عبدالرحيم أحمد حسني 79.9٦  
مرمي مشاري محمد الكندري 9٤.٢5  
مضاوي محمد نصار العازمي 98.5٢  

منار نواف إبراهيم الدوسري 99.7١  
منال يوسف حماد عومير العازمي ٣٤.87  
منى سعود قناÕ املطيري ١5.87  
منيرة بدر مبارك املضاحكه 88.99  
منيرة حسن برجس الشمري 9٤.٤٤  
موضي عادل سليمان الهاملي 59.8٢  
نورة محمد جليل الديحاني 9٣.٤١  
نوف مخلد سعيد علي 5٦.8٦  
هيا خالد سعد الهباد 88.8٦  
وسن طالب نايف الشمري 8١.٦١  
ياسمني هاني محمد حسني 89.9٦  

 أÒ ãياÏ األشجعية الثانوية للبنات
 أسماÁ أحمد عايد املطيري 8٢.٢٣  
أسيل سهو حمدان املطيري 8٤.٣٣  
أماني جمال عبدالعزيز 5٢.9٤  
اجلورى أحمد راشد الرشيدي 9٠.٦٢  
ايه نواف موسى عقلة االسعد 8٦.٢5  
بدور أحمد عيد املطيري ٤7.95  
بشاير حسني عبداهلل عبدالرحمن 95.59  
بشاير عادل فالح الرشيدي 8٤.٢٢  
حسنة فهاد سعد العجمي ٤٣.87  
حنان محمد عيد املطيري 9٦.٦  
دانة محمد ناصر الرشيدي 9٦.٢٤  
دالل مفرح عوض الرشيدي 58.8٢  
دميه تركي سعد احلسيني 79.7٣  
دينا انور محمد الفجي 9٤.١٣  
رحمة عبدالقادر أحمد الستالن 88.55  
رغد يوسف عايد العنزي 85.5١  
رمي فهد سلطان املطيري 9١.٣٦  
رمي وليد راشد الهيفى 9٦.١٤  
شريفة علي حسني القبندي ٢5.88  
شهد هاني عبدالرضا غلوم رضا ١8.95  
عائشة سعود فانوس الشمري 77.8٦  
عالية زيد مزيد الرشيدي 5٢.9٤  
عذاري فالح عواد حمود 8١.٦9  
عذاري ناصر حمود الشمري ٦٦.١٢  
عهد سعد ضيف اهلل املطيري 8١.٣  
عيدة فيصل عايض الرشيدي 9٢.٦٦  
غزالن فهد حمود الرشيدي 9٢.9١  
غال عادل حمود الرشيدي 8٢.٤٣  
غال هزاÚ غالب املطيري 9٠.٤  
فاطمة أحمد طلق الرشيدي 8٦.٤  
فاطمة طالل منالن العازمي 79.5٦  

فاطمة محارب يوسف اجلسار 5٤.9٤  
فنر مشعل عبداهلل الرشيدي ٤٤.79  
كادي خالد عبدالرزاق خلف ١8.98  
جلني ناصر عبدالرزاق العبيدان 5٢.9٤  
مرمي خالد كميل مرزوق مطر 8٢.٢٦  
مرمي سعد نابي الرشيدي ٠7.89  
مرمي فالح لعبوب الرشيدي 8١.٢٤  
مسك عبداهلل خالد املطيري ٠8.85  
منار خالد متعب العتيبي 7٤.9٦  
منار نايف عبدالرحمن املطيري 7٦.٢١  
مها عبدالعزيز حمود الشمري 9٣.٦5  
مها هزاÚ دهيليس املطيري 7٦.8٦  
ناهد فهد عبدالهادي الردعان 95.9٤  
نور عبيد ناصر شبيب 9٢.٣٦  
نور عوض عايد الرشيدي ٦7.77  
نوير مشاري فرج املطيري 9.9١  
هيا علي سالم الدقباسي 5١.9٤  
وعد يوسف عايد العنزي 8٢.9١  

 أã معقل األسدية الثانوية للبنات
أبرار علي حمود اخلالدي 85.9٦  
أريج إبراهيم فهد السليمان 9.9٤  
ÂالÁ سامي صقالن الشميالن 7٤.9٣  
أمل ظافر محمد العجمي ٣٣.88  
البندري حمد عماÔ العجمي 9٤.١٤  
املاس خليف عودة العنزي 9٦.٠١  
املها جابر نومان السعيدي 89.79  
بتول علي محمد عباس 9٦.٢٢  
بشاير محمد غريب العنزي 9٠.٢8  
حصة أحمد محمد الكندري 9٣.٢9  
حياة علي هجاج اجلالوى 77.77  
دانة خليفة خضر اخلضر ٢8.79  
دانة مساعد سالم املذكور 9٢.١٤  
دميه سعود فالح املطيري 99.8١  
رانيا صايل محسن املطيري 8١.١٢  
رتاج حسني ليل العنزي ١.98  
رتاج محمد عيسى علي ٦٣.77  
رتاج مصطفى علي مظفر 7٣.٦  
رتاج وائل خير اهلل الشمري 9١.١٢  
رغد عبداهلل حمود العصيمي 99.9٤  
رغد فيصل داود اخلالدي 7٢.9٠  
رغد مطلق فراج املطيري 8١.٦١  
رغد وائل عبداهلل العبيد 8٢.١5  
رهف ماجد عبدالكرمي العنزي 8١.٣  

روان سالم محمد املطيري 8٠.٣٤  
ريناد نايف عبداهلل العتيبي 97.7٦  
  8١.٣8 åحيدر علي بوجبار Áزهرا
زهراÁ ناصر غلوم العابدين 88.57  
زينه يوسف محمد اجلوهر ٢7.88  
سارة عبداللطيف الضفيري 9٦.٢٤  
سعدة محمد منصور ابولبقه 8١.٢١  
سماÁ فالح سالم العجمي 8٠.٣٦  
شروق عدنان إبراهيم األحمد 85.8٦  
شمايل مخيلف مطر العنزي ٤٢.75  
شهد مشعل كميخ املطيري 9٦.٠٦  
شوق مالك ضاري الشمري 7٢.8٦  
شيخة هاشم محمد اخلالدي 9١.8٠  
ضحى محمد مجبل املطيري 9١.٣١  
طيبة عبدالرحيم أحمد الكندري 97.5٤  
طيبة نواف محمد ابااخليل 9٠.٢5  
طيف ناصر عودة الشمري 9٣.٣١  
عائشة علي مبرك الصليلي ٠9.77  
عالية عايد خالد العازمي 78.7١  
غالية جابر أحمد العبيد 8٤.٤٤  
غالية حمود مبارك الهاجري 5.9٣  
غدير راشد عبداحلميد اجلابر ١٦.87  
فاطمة أحمد غلوم أشكناني 8٢.9٠  
فاطمة طارق عبدالكرمي هندال ٢١.97  
فاطمة فهد جزاÁ الرشيدي 78.89  
فجر سعد حواس الشمري 7٣.7٣  
فجر يوسف علي مال 98.9٤  
قيروان يوسف محسن العنزي ٤9.89  
لولوة سعد محمد املطيري 87.95  
مرمي داود سليمان النعير 7٢.٠5  
مرمي عبدالعزيز يوسف اخلريف 8٤.٢٢  
مرمي فيصل خليف العنزي 8١.٠١  
مرمي مناور مرضى الشمري 8٢.٦  
نوال مبارك معجول العازمي ٢7.79  
نور عبداهلل زامل العنزي 89.5٦  
نور عبداهلل محمد الربيع 8١.9٢  
نور وليد إبراهيم احلمر 8٣.٣8  
نوف عامر عايد املطيري 8٣.٣٤  
هاجر محمد الفيلكاوي ٢٤.87  
هناÁ عبداهلل محسن العجمي 8٤.٠٣  

 أمة بنت خالد الثانوية للبنات Âالء 
عبدالرازق محمد عصفور 97.8٢  
أمثال مبارك جابر الرقيب 5١.9٠  

أمنيه رضا إبراهيم علي إبراهيم 99.9٦  
أميرة أسامة إبراهيم سيد أحمد ٤9.98  
أمينة منصور غلوم الكندري 98.8٤  
Âيات محمد جمعة حميدة ٣٦.99  
Âيه حازم عبداحلق اجلزار ٤١.99  
Âيه سعداهلل محمد حسان حسن ٤٣.98  
إسراÁ فؤاد أحمد حمدي حسانني ٣٤.97  
أسماÁ ميمى حسيني محمد امني ٦8.85  
االÁ محمد العمر ٤9.88  
االÁ محمد ربيع حلمي محمد ١٣.97  
أميرة اشرف رضوان النجار ٠٤.99  
أميرة محمد سعد عبداللطيف ١٢.99  
أمينة مصطفى أحمد عبداملعطى ٠١.99  
إميان حسني املصيطف ٠5.77  
بتول خالد حسني املدني 9١.٣٣  
بدور علي سليمان العامر 7٠.٦١  
بسمه محمد حسني يوسف 98.9٦  
بشاير عبدالعزيز نايف العتيبي 9١.٦8  
تسنيم حمدي السيد أحمد 99.7  
تقى هاني تهامى راشد علي ٦٦.97  
جنان أمين عكو 9٦.9٣  
جواهر محمد سعد الدوسري 8١.٤٤  
حبيبه محمد إبراهيم محمد 98.77  
حنني حسام الدين علي عبداهلل ٤7.98  
حنني مسعد محمد اجلبالى ٠١.87  
حوراÁ جليل محمد عبداهلل 8٦.١٢  
حوراÁ جمال عباس الشطي 79.7٦  
دانة حامد اخلرسان 98.5٣  
دانة حسني هادي العجمي 59.8٤  
دالل بدر خميس سالم 8٦.٣٣  
دالل فيصل صالح العجمي 87.5  
دميه جميل دحكول 98.85  
دينا حامت محمد أحمد 98.55  
دينا خميس عبدالعاطي إبراهيم 89.9٦  
دينا فهد راشد ادريس ٤٦.77  
رÄى أكرم أسعد أحمد النحاس 9٦.٦٤  
رÄى أحمد عبداللطيف يوسف ٣5.99  
رتاج عماد محمد املرزوق 8٦.٦٢  
رتاج محمد جاسم حسني ٤9.95  
رحمة احلسيني عبدالعظيم أحمد 95.9٣  
رزان أحمد محمد أحمد قاسم 9٦.٠٤  
  9٤.٤8 Ùرزان سليمان ابومحفو
رشا بهجت شبشول 99.58  
رنا محمد عبدالقادر قاسم 9٦.٦8  
رنا وليد عبدالفتاح عبدالعزيز 97.7٢  

رنيم فالح ياسني بني بكار 95.97  
روان أحمد ظريف املعانى محمد 7٦.9٤  
رمي حسام علي أحمد ٦5.97  
سارة أحمد عشري أحمد ٦7.97  
سارة خالد مطلق العازمي 9٢.١٣  
سارة علي عبداهلل علي ٦٦.88  
سارة فهد مطلق العتيبي ١٦.88  
سارة مبارك علوان العجمي 8٢.٠٢  
سارة محمد سليم 9٢.9٤  
سدرå عامر محمد عيد جاموس ٦٦.98  
سلمى فتحي محمد عمرو 99.9١  
سلوى رشدى فرج عبدالباقى 98.8٢  
سما وليد حسن عبداحلميد ٢9.97  
سندس انور هالل العنزي 9٠.٢٣  
شرين محمد منصور عني شوكه 95.7٣  
شهد فهد ضاحي الشمري ٤8.78  
شهد نبيل طه مصطفى 97.8٦  
شوق فؤاد عبدالرحمن بلباس ٦5.75  
شيخة نايف عبداهلل العجمي 9٣.١5  
ضحى أحمد عثمان ٤٦.89  
عالية محمود عبداهلل جورى 8٢.٦8  
عذاري مهدي منصور العجمي 9.7٣  
غال مساعد داود طالل 9٣.٠9  
غنى عامر مسكني 99.87  
غيداÁ محمود عبداللطيف ١١.99  
فاطمة محمد ابو بكر قاضي ٦5.88  
فاطمة محمد سليمان أحمد 7٢.٦١  
فجر عبداهلل مبارك بن كتال 98.89  
فرح بدر صالح الشمري 9.9٦  
فوز عبدالهادي حسني العجمي 8٦  
فوز هاني عبداهلل الضفيري 9٠.٠٢  
فيÁ فهد مدعث العجمي 85.58  
فيرينا مجدى ميخائيل اسحق ٣9.99  
جلني سعد محمد العجمي ٤٢.98  
جلني مبارك مقعد العتيبي ٤8.99  
ملى نواف عبداهلل السبيعي 7٤.7٢  
مارينا مجدى سمير داود ٢٣.99  
مرمي أحمد فؤاد محمد الصاوي 99.57  
مرمي أحمد عبدالعليم 9٤.٤٣  
مرمي ايهاب أحمد محمد ٤١.98  
مرمي خالد أحمد العلي ٣٤.87  
مرمي سعد سالم العازمي 7١.٦٦  
مرمي عبداهلل سعد القحطاني ١8.89  
مرمي محمد عبدالفتاح متام ٤7.95  
مشعه حمدان محمد العجمي 9٤.١  

منار حزام محسن العجمي 9٦.٠١  
مناير علي خالد العازمي 9١.٢٢  
مناير يوسف أحمد القبندى 8٤.٢7  
منة اهلل معتز مصطفى حسن ١9.99  
منه اهلل مدحت محمد زهرة 97.5٣  
ميرنا هاني إبراهيم سليمان ٣١.99  
ميسان بنت محمود شلبي 95.8١  
نبأ امجد منصور السلمان 7١.7٤  
جنالÁ عجران ضويحي الهاجري 77.8٢  
نوال خالد هشام الرفاعي 75.8٢  
نور جاسم النمر 98.8٢  
نور عبداهلل ملك ٢8.98  
نوران السيد عطية السيد ٤.98  
نوران نادر محمد إبراهيم جاد 98.79  
نورة محمد فهيد العجمي ٤5.79  
نورهان يسرى عطيةاهلل ٠٣.99  
هاجر كارم محمود مصطفى ٢٣.99  
هاجر نادى عبدالرازق ابوشوق 9٦.٤8  
هدى جمال عبداحلليم علي 98.9٢  
هند مسعد حسن مصطفى 99.7  
هيفاÁ راشد عبداهلل العجمي 9٢.١٣  
وسام وائل حسني عزازي ٣٤.99  
وهج عليان محمد العجمي 8٢.٤9  
ياسمني عباس محمد سعيد 5٢.9٢  
مينى محمد أحمد طه محمد 9٦.١٦  
مينى مصطفى أحمد علي 97.57  

 Âمنة بنت األÑقم املخزومية الثانوية للبنات
أسماÁ سالم صقر السعيدي 8٤.٣9  
أمثال مخيلف عيد الظفيري 58.9٠  
Âمنة مزعل عطية ربيع 8٤.٢٢  
اريام فهيد مطلق شنوف ٢١.88  
أفراح حمود ميس الظفيري ٢٢.78  
إميان ملفي ظويهر الرشيدي 5٢.8٣  
ترف محمد حامد املطيري 59.8٠  
جنان سلطان حمد الظفيري 55.9٠  
جنى دغيم عواد الضفيري 79.57  
جوزå خليف فهد الرشيدي 78.7٤  
حصة عبداهلل مدلول اجلنفاوي 9.8٦  
حنان مشعل نعمة العنزي 9٢.٤8  
دانة شريف سليمان الرشيدي 7٤.9٢  
دانة محمد مسعد العنزي ٠٦.85  
دميه فواز غازي الشمري ٦١.97  
رÐاÐ سعد سالم الشمري 7٦.٠5  

روان غامن زحزيح العنزي 8٤.٦9  
روان فايز عوض احلربي ٣٤.75  
روان فالح غامن اخلالدي 8١.٣٤  
زينب فزاÚ حمد الشمري 9١.8٠  
سارا ماطر احلميدي املطيري 8٢.١9  
سارة بدر هزاÚ اخلالدي 89.9٤  
سارة فرحان فهد الرزني ٠٣.95  
شهد مطر هزاÚ العنزي 8٤.١5  
طيف جدعان جراد الشمري 5.9٣  
طيف حمد انغيمش الشمري 77.95  
عالية ضيف اهلل الرشيدي 5٤.9٢  
عالية ماجد تويس الهزميي 8١.٤7  
عالية محيسن محماس املطيري 78.55  
عبير مرزوق عبدالعزيز داهوم الهاجري   

9٠.77
غفران فواز سلمان الرشيدي ٦٤.87  
غال طالل خلف الشمري 98.9٠  
غال نزار سلوم الصلبي 78.7٤  
فاطمة حسني العجمي ٢5.95  
  9٢.٦٢ Úمرداس الهزا Úفاطمة هزا
فجر سعود احلميدي احلريجي ١5.88  
في مجبل بندر خالد 9٤.٢7  
لطيفة بندر شفاقة الظفيري 9٠.٠9  
مرام مرزوق مضحي العتيبي ٦٦.79  
مروى بدر سعد الظفيري ٢7.77  
مرمي علي محمد علي الزيات 95.87  
مالك طالل عواد الظفيري ٢9.88  
منار مانع محمد العجمي 9٣.٢١  
منال برجس حسني العنزي ٢5.99  
منيرة بندر مشعل العنزي 7٦.٢9  
مى فرحان مشرف العنزي 7٢.9٣  
ندى أحمد مانع بندر 8٦.٤٢  
نورة أحمد فواز املطيري 58.8٤  
نورة حمود عواض العنزي 9٣.٤  
هاجر سلمان محمد الرويعي 8٤.٣  
هاجر عبداهلل عقيل الظفيري 88.5٢  
هدى نايف حمود اخلالدي 8٢.٣5  
هند مشÜÜعل حمÜÜود إبراهيÜÜم الغدير   

العيبان 9٢.٠9
وصايف محمد عذال العنزي 7٢.8٠  
وضحة سعد عبداهلل العنزي 75.8٢  

íللبنني - األحمد Èحسني األيو Èأيو 
أحمد فالح سعد العازمي 9٢  
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أحمد نادر مرزوق العازمي 9٢.١٣  
أسامة حمد علي العجمي ٤٦.79  
إبراهيم فهد مران احلربي 79.9١  
أسامة امسيعيد محمد العازمي 85.8٠  
بدر محمد عبداهلل الزايد ٣8.89  
جاسم محمد جاسم مظفر 95.7٤  
حسام عبدالرزاق حاج ياسني 9٦.١8  
حسن علي حسن العجمي ٠١.75  
حسني أحمد علي اخلميس 8٢.٦8  
حمد عماد طه الفيلكاوي ٤٢.78  
حمود بدر حمود املطيري ٦7.77  
حيدر أحمد محمد اجلزاف 88.5٤  
خالد حامد حراب العتيبي ٣8.78  
خالد صالح سعد العتيبي 9٢.٤8  
خالد عايض محماس العتيبي 7٦.١٦  
خالد عبدالرحمن فرج 7٠.٣٤  
خالد فواز عبدالرحمن الرشيدي 8٦.٢١  
خالد متعب خالد العتيبي ٣9.75  
خالد منصور فراج السبيعي 8٢.٤  
راشد محمد راشد املري 58.8٠  
سالم علي خميس باسعيد 77.7٤  
سعد محمد راشد احليان ١7.88  
سعود سالم جمعان املطيري 9٣.٢9  
سعود عبدالعزيز الشمري ١١.79  
سلطان فيصل صياح العازمي ٦8.78  
سلطان محمد خرصان العجمي ٣5.77  
سلمان رويشد حسني العتيبي 7٦.١٢  

سلماä سرحاä الشمالي ٨1٫٤
سليمان طه سليمان اجلريد 89.89  
سيد علي انور شرف القالف 97.8١  
شافي عيد فهد العجمي 78.8٤  
صالح محمد مبارك العجمي 8٣.٦  
عبد الرحمن صالح عبدالوهاب الوادي   

9٠.١5
عبد الرحمن عادل الراشد 5٢.8٢  
عبد الرحمن عبداهلل السبيعي 8٢.٢١  
عبد الرحمن عبداهلل الرشيدي 7٤.١١  
عبد الرحمن ناصر العنزي 75.9٣  
عبد العزيز حسن طه الفيلكاوي ١٤.89  
عبد العزيز خالد مبارك الدليمى 8٤.٤  
عبد العزيز سعود قاسم 9٢.١8  
عبد العزيز عبداهلل حسني ٤9.78  
عبد العزيز عيد الهاجري ١٤.95  

عبد اهلل ثامر حمود العجمي 75.59  
عبد اهلل حسني تركي الدوسري ٣8.85  
عبد اهلل حمود بودستور 8٠.٠٦  
عبد اهلل فالح عبداهلل الهاجري 9٣.7٤  
عبد اهلل فهد سلطان الشمري 85.85  
عبد اهلل الفي عبداهلل املطيري ٠8.77  
عبد اهلل محمد عبداهلل الهاجري 7٦.١8  
عبد اهلل مشعل عبداهلل العجمي ١8.78  
عبدالرزاق اسعد رمضان 9٦.٠8  
عبداهلل عليان Ðيب العجمي ٣٢.85  
عثمان أحمد رجا العازمي 8٢.٣٣  
عقاب بدر ناصر العتيبي 9٠.٦5  
علي حميد مال اهلل بلوشي 97.8١  
علي هاني رضا العلي جمال 59.9٠  
عمر طالل سعيد العازمي ١7.89  
عمر عايض حمدان السبيعي 8٦.٦8  
عمر علي نافع الرشيدي 9٣.8٢  
غنام صالح عبداهلل العجمي 85.8١  
فارس حمود فارس الهاجري 77.75  
فارس خالد ضافى القحطاني 75.8٣  
فاروق عبدالعزيز األحمد 77.9٦  
فالح عبداهلل فالح العجمي 77.99  
فهد جابر عبدالهادي العجمي 7٢.8٦  
فهد مهنا جلوي العجمي 8.8٢  
فيصل مفرج محمد السبيعي 8٣.٠9  
فيصل نايف سعد املطيري 8٣.٢9  
كروز بداح محسن العجمي 77.7٢  
كنعان سالم كنعان املري 75.95  
مبارك براك سعود الشمري 9٤.8١  
مبارك سعد مبارك الدوسري 75.8٠  
مبارك عبدالرحمن مبارك البراك 88.7٤  
محمد أحمد عبدالوهاب ٦5.98  
محمد تريحيب كروز العجمي ١١.78  
محمد حسيان محمد الدوسري ٢٢.87  
محمد حمدان تركي املطيري ١8.89  
محمد خالد فجر الشمري 8١.٢5  
محمد راجح محمد الهاجري 7٢.٠5  
محمد شافي عبيد العجمي 7٢.7٤  
محمد عبداهلل سعود العتيبي ١٤.77  
محمد عبدالرزاق محمد املطيري ٤7.85  
محمد علي فيصل الشيرازي 7١.9١  
محمد غازي إبراهيم العتيبي 8٠.٠8  
محمد قتيبة مصطفى اخلضرى ٠١.99  
محمد مشعل محمد الهاجري ٣٣.79  
محمد ناصر عبدامللك رجب 75.9٤  

مرزوق أحمد مرزوق العازمي 9٢.٢  
مروان إبراهيم يونس 9٦.٦١  
مشعل سليمان الرشيدي 8١.٣٢  
مشعل محمد سعود العازمي 7٣.٣7  
مصعب علي عبداهلل حسن علي 85.5  
منصور سعد منصور السبيعي 89.7١  
منصور مشعان فالح السبيعي 9.8٠  
ناصر بدر عبداهلل املطيري 8٣.٠8  
ناصر جاسر عبدالهادي الهاجري ١.78  
ناصر حمد حسني العجمي 79  
ناصر محمد عبداهلل الهاجري 9٤.7٤  
نايف فايز خلف العازمي 8٠.٠٣  
نواف أحمد مقبول العتيبي 8٢.٣١  
نواف أحمد مرزوق العازمي 78.8٦  
هادي عبدالرحمن هادي العتيبي 87.7  
هاشم فاضل أحمد دشتي 5٣.8٢  
وائل جاسم مهدي العجمي 7٤.7٤  
يوسف امليع عاصي امليع 7٤.8٤  
يوسف حمود عبداهلل بودستور 8٠.٢١  
يوسف طارق صادق حسن 97.8٢  
يوسف علي عبدالكرمي محمد ٦٤.87  
يوسف محسن بركة املطيري 8٤.٣١  
يوسف مشاري خليل جمعة 8٦.٠١  

 ابرÞ خيطاä الثانوية للبنات
أفراح حسني فهد الرشيدي ٣8.87  
أنوار عامر بن مطلق العبيد ٦8.88  
Âيه نادر محمد محمد ٦٤.88  
  99.95 åعمار åعمار Áعال Áإسرا
اسيل امين عوض محمد شافعي 5٦.9١  
االÁ رجب السيد الشناوي ٦٦.99  
الشيماÁ محمد علي عبداخلالق ٢8.98  
بشاير جاعد عبداهلل املطيري 9٤.9٤  
تغريد شرقاوى امني ابواحلمد ٣٣.99  
حصة عبدالعزيز الرشيدي 9٣.٣١  
حور ناصر خلف الشمري 9٠.١7  
خديجة عبدالرزاق البديوى 8٦.١٤  
خلود كرم محمد جاد 9٢.٢8  
دانيا محمد جمعة احلسن 8٦.9٤  
دالل أحمد مضحى الفضلي ٦8.85  
رتاج كرم عبدالرضا أحمد ١8.89  
رحمة وحيد محمد عبداحلافظ ٦٢.99  
رهف سعد غنام العنزي 98.9١  
رهف فيصل عبدالرحمن 9٠.١  

روان محمود حسني محمود 98.7١  
روان هاني محمد املالح 98.99  
رمي حمادة رضوان دغيد 98.9٦  
زينب أيوب البلوشي 79.8٣  
سارة محمد ناصر العتيبي 7٤.٣7  
سارة أحمد عارف عبداحلليم ٤٦.99  
سارة خلف جاسم اجلاسم 79.55  
سارة طالل سرحان الشقيحى 8٢.٢5  
سعاد سمير طه فرج محمد ٣٤.97  
سلمي أحمد محمد غريب البني ٤5.99  
سلمى اشرف محمد عبدالرحيم ٣.95  
سلمى هشام عطية زكريا 95.5٢  
شموÚ حامت عبداملنعم االقطع 98.8٦  
شهد ايهاب أحمد قاسم ٣٢.97  
شيماÁ رضا جوان نصيرائي 9٤.٤  
عائشة مشعل علي الفردان ٢٢.78  
عالية فالح محمد العتيبي 7١.9٢  
عالية مطر عبداهلل الرشيدي 97.9٠  
غدناÁ عبداخلالق محمد ٤.98  
فاطمة سالم محمد الراشد ١٤.99  
فرح مشعل عبداهلل العتيبي 9٣.٤٤  
فوز سعد محمد العتيبي 9٦.٤5  
في عثمان إبراهيم الشاهني 8٤.٤9  
مارلني عفت مقار شحاته 99.7٦  
ماريا ميشيل يونان سعيد ٣9.98  
مرام عيسي حسن دشتى 8٤.9٦  
مرمي سالم الشمس ٤7.95  
مرمي سيد علي أحمد 97.99  
مرمي طارق السيد الديسطى 99.8٢  
مرمي عبدالرزاق البديوى 9٦.8٣  
معالي محمد سرحان الشقيحي ٠5.89  
منى مشعل جمعة الكعاك 57.9٠  
منيرة خالد علي الرشيدي 88.55  
مها بندر حمود العتيبي ١8.97  
ميادå هشام محمد عبدالنعيم 9٦.٦  
ميار أسامة عبداحلميد صالح 9٤.٦٤  
ميار اسعد محمود محمد ٦٤.98  
ندى جابر خلف اهلل محمد 9٦.١9  
نورهان محمد حلمي محمد ١٣.95  
نوف محمد نايف الرشيدي 89.97  
هاجر إبراهيم محمد ابوزيد 98.8١  
هاجر طارق حيدر محمود 99.7٢  
هاجر الفي خالد العازمي ٦9.79  
ياسمني محمد جابر محمد 99.5٣  
مينى عبدالعزيز قراجه 57.9٣  

 ابن العميد الثانوية للبنني
أحمد سعد عبداهلل الثليث ١.78  
أحمد محمد أشرف أحمد سويلم 9٦.٤9  
أحمد جابر عبدالغني العيدان 8.8٣  
بدر محمد عبداهلل املطيري ١8.85  
جابر عبدالرحمن خالد املطيري ٤7.88  
جراح محمد رجا العدواني 8٣.٢٤  
حامت امين عبداهلل 9٤.١7  
حمد راضي الشمري ٦٦.٣  
حمد علي ثامر العدواني 87.7  
خالد بدر نهار العدواني 8٢.٣9  
خالد حسني كتاب العتيبي 8٠.١9  
راكان مزيد عبداهلل املطيري 9٣.٤١  
سالم سلمان راشد الدوسري ٦9.78  
سومر ماهر الشخير 9٤.٦٦  
شبيب سعد عبدالهادي الزعبي 9٣.٤٤  
ضاري صالح عقاب عقاب 8٣.٦٦  
عبد العزيز إبراهيم اللهيدى ٦5.87  
عبد العزيز محمد القوبع ٢٢.95  
عبد العزيز محمد عبداهلل صنيدح سالم   

املويزري 9٦.١7
عبد الكرمي عامر منور هالل ٢5.88  
عبد اهلل أحمد شاكر اخلير اهلل 78.8٠  
عبد اهلل بدر محمد املطيري 98.7٤  
عبد اهلل خالد صالح الرشيدي 9٠.١١  
عبد اهلل مساعد أحمد القحطاني 85.57  
عبد اهلل يحيى سعود احلربي ٢٣.79  
عبد اهلل يعقوب يوسف احلميد 5٦.7٤  
عبدالرحمن علي العدواني 79.8٣  
عبداهلل حسني عبداهلل الراشد ١١.75  
عبداهلل حلمي الرفاعي البنا 9٢.٦١  
عبداهلل حميد حبيب اخلياط 7٦.8٠  
عبداهلل فيصل عبيد الرشيدي 8١.٤9  
عبداهلل محمد السيد النقيشى ٦١.97  
عبداهلل محمد سليمان الهطالني ٤.97  
فهد خالد نزال ابا القلوب 9١.٢5  
فيصل فهد فندى الرشيدي ٤8.77  
مبارك سعد محمد غريب 97.8٣  
محمد باسم مجيد حميد سعيد ٦9.75  
محمد حامد عبداهلل صفر 8٦.٣9  
محمد عبدالشافي عبدالشافي ٤.88  
محمد ماجد محمد السويل 8٠.٤١  
محمد مبارك محمد املسيلم 8٢.٤  
مناحي خالد مناحي الديحاني 85.8٦  

ناصر علي مدغم العازمي 88.8٦  
يحيى محمد يحيى التميمي 85.9٠  
يوسف جاسر علي العدواني ١.77  
يوسف جمال عبداهلل فوالد ٦8.88  
يوسف مشعل محمد البطي 75.8٦  
يوسف مصطفى الرشيدي 77.8١  

 أحمد البشر الرومي الثانوية للبنني 
أحمد جابر أحمد القالف ٠١.88  
أحمد سليمان إبراهيم حسني 5٦.9٣  
أحمد عبدالغفار أحمد احلمود ٢٢.97  
  9٠.١7 Úأحمد علي حبيب املطو
أحمد محسن عبداهلل أحمد ٠١.99  
أحمد محمد أحمد جاسم 9٠.٢7  
أحمد محمد أحمد السالم 79.8٣  
أسامة ناصر حمد الصبحان 8١.١٢  
إبراهيم سيد عبداهلل املوسوي 8٤.٤7  
بدر خالد عيسى محمد 8.7١  
بدر عبداهلل موسى شعيب 95.79  
جاسم محمد علي محمد 9٤.٢7  
حسن سمير يونس النصار 88.9٦  
حسن عبداللطيف بارون بارون ٣.95  
حسن علي محمد أنكي 97.8٦  
حسن محمد حبيب اتش 7١.8٢  
حسن محمد عبداهلل حاجية ٤١.88  
حسÜÜني إبراهيم اسÜÜماعيل كرم أحمد   

بهبهاني 79.88
حسني أحمد عيسى املوسوي 89.8٠  
حسني جعفر أبو احلسن ٤٦.88  
حسني حسن علي األنصاري ٦٤.78  
حسني سمير حسني يوسف 58.9٤  
  85.99 Ðحسني عبدالعزيز االستا
حسني علي توفيق القرينى 9٦.٤٦  
حسني علي عبدالنبي عارف ٦.99  
حمد اسماعيل منصور عبداهلل 9٣.٣٣  
حمد عبدالرضا عباس الدشتى 8١.٦  
حمد محمد حمد العازمي 77.8٠  
حيدر حسني محسن الصايغ 87.8٣  
خلف يوسف خلف الزايد 79.98  
  8٤.٤ åراشد مشعل علي العليو
سليمان أحمد محمد الفراج 8٤.٢٣  
سيد هاشم محمد أحمد الطبطبائى 9١.١١  
صالح أحمد جعفر بو حمد 8٦  
صالح فاضل علي محمد علي 8٣.١٤  

طارق بدر حسني القطان 87.5  
طالل نبيل سليمان النغيمشي ٠5.97  
عبد الرزاق محمد الرشيدي ١٦.88  
عبد العزيز سالم حماد العازمي ٣١.87  
عبد العزيز محمود املصري 9٢.١8  
عبد القادر عبداهلل السرحان 57.7٦  
عبد اهلل الرضا محمد املتروك 85.8١  
عبد اهلل بدر هاشم اشكنانى 9٠.٣٣  
عبد اهلل حمود دخيل الزماي 9٤.8٤  
عبد اهلل راشد محمد الكفيدى 8٣.١  
عبد اهلل سمير حسن محمد ٤٢.78  
عبد الهادي بدر طاهر الهزمي 8١.٢٦  
عبد الوهاب عدنان العصفور 87.8١  
عبدالعزيز ازهر حسني غامن 9٠.٢٢  
  8٤.٤9 Úعبداهلل عبدالرضا املطو
عبداهلل عماد تقوائى ٢9.98  
عثمان راشد محمد علي 97.5٢  
علي حسن يوسف أبل 9٤.٣9  
  9٢.٤٤ Úعلي حسني عباس املطو
علي خالد أحمد حسن حيات ٢8.77  
علي عبدالفتاح محمد ال رشيد 57.9٦  
علي عبداهلل حسني غضنفر 99.8٤  
علي عدنان الرمضان 5١.8٤  
علي عقيل نوري ماجكي 87.5  
علي ماهر احلسني ١7.97  
علي محمد جاسم القالف 98.9٤  
علي مصطفى محمد االربش 8٢.٣٦  
علي هاني عبدالكرمي الصفار 88.95  
عمر أسامة سالم اجلعفر ٦٤.79  
عمر خالد محمد احلمادي 95.79  
فهد جمال محمد الشمري 9٣.8٠  
قاسم جاسم محمد االربش ٣١.87  
كميل حسني علي الوثيقى 8٦.٦١  
لؤي عالÁ عبدالسالم علي 98.9٢  
مبارك محمد مبارك الدريعي 8٤.٢  
مبارك يوسف مرزوق الدعسان 8٤.١7  
محمد أحمد صاحب الرامزي 7٣.8٢  
محمد حسني جواد االمير 88.8٠  
  ٦9.8 Õمحمد حسني عوض القفا
محمد رضا قاسم مراد 97.9٢  
محمد سامي السجارى 9٠.٣7  
محمد قاسم جعفر املسري 57.9٦  
محمد هادي صالح خاجه 88.8٤  
محمد هزاÚ دخيل الزماي ٢١.78  
محمد ياسر محمد عباس 9٠.٦  

مساعد أحمد محمد العازمي ٢8.89  
مشاري فهد مثعي العازمي 9٢.8٣  
مهدي أيوب محمد محسني 8٦.٠5  
مهدي هاشم عبداالمير املزيدي ٤٤.95  
ميثم فاضل علي محمد علي 9٣.٢٦  
هيمن فواز علي مصلح 85.9  
يعقوب مصطفى سالم سالم 95.5١  
يعقوب يوسف اسماعيلي ١8.87  
يوسف جابر علي أتش 5١.8٤  
يوسف عبداهلل إبراهيم الهولى ٦٤.75  
يوسف محمد علي إبراهيم 89.8٤  
يوسف هيثم محمد عبداهلل ٠8.78  

 أحمد شهاÈ الدين الثانوية للبنني 
أسامة فايز عبيد احلربي 5٦.8٦  
إبراهيم صبري التهامي علي 9٦.٤  
أحمد صالح غنام العنزي 99.8٤  
أحمد محمد صديق حسني 5٦.9٣  
اسماعيل حسني مجلي ٣٣.99  
احلسام خلف البرجس 8٠.٠9  
حسام الدين حمدي محمود ٦9.95  
حسن حسني محمد مهدي 79.5٣  
حسن عبداهلل عباس الشريفي 9٦.8٣  
حسني سالم عواد الشمري ١٦.85  
خالد فايز رجعان العازمي 8٤.٦٣  
خيرالدين محمد دوخه ١٤.97  
ظاهر منور ظاهر العنزي 8٦.١٣  
عبد العزيز أحمد ناصر الشمري 9٢.٢١  
عبد اهلل صالح أحمد ملك 8١.8١  
عبد اهلل يوسف حبيب الشمري 8٣.٢٤  
عبدالعزيز طارق محمد القطان 8٠.٤  
عبداهلل حسن الديسطي ١8.98  
عبدالوهاب خالد سعيد حسن ٢٢.99  
عمر محمد جندت أحمد يوسف ٣٦.97  
فواز زايد حمود العازمي ٤5.88  
فيصل خالد عبداهلل العاتي 87  
مبارك بدر مبارك املضاحكه ٣5.78  
محمد حسني محمد مهدي 8٢.٦7  
محمد حيدر محمد مهدي ٤9.77  
محمد سالم محمد الشرمان 98.9٢  
محمد سالم محمد الهاجري ٣٢.78  
محمد يزن نضال السلومي 9٣.٣١  
محمود جمال الشرقاوي 95.9٢  
هشام محمد مناÚ الرشيدي ٠٤.77  
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يوسف سالم صالح املاجدي 7٣.٦7  
يوسف علي مداد العازمي 55.7٦  
يوسف فوزي أحمد عبدå محمد 98.87  

 أحمد مشاíÑ العدواني الثانوية للبنني
أحمد حسني علي العوام ٠١.79  
أحمد سلمان مندى أحمد 8٣.٤٣  
أحمد طالل سعود الدويسان 57.9٦  
أرشيد يوسف محمد الغنام ٤.79  
أنور بدر سعود الوزان ٤5.88  
إبراهيم عبداهلل اسماعيل 98.8٦  
إبراهيم محمد محمد خلف 7٣.٦٢  
أحمد عبدالعزيز أحمد عوض 8١.٣٣  
بدر جالل عبداهلل جمال 9٦.8٦  
بدر خالد سالم سويد 8٦.١١  
بدر خالد علي احلمدان 8٢.١٤  
بدر عبداهلل عبداهلل احلملى 7٣.7٦  
بدر لؤى حميد مصطفوى 9١.٠١  
بدر محمد سعد املغربى 8٤.٤9  
بدر مشعل أنور العوضي 8٤.٢٣  
بدر يونس بدر احلالق ٦8.85  
بندر أحمد بندر الزيادي 85.8٠  
جاسم فهد جاسم العوضي 9٣.١١  
جاسم محمد جاسم املنصوري 9١.٦5  
حسني بسام خضر الساملي ١٢.88  
  78.٠7 Úحسني علي فاضل املطو
حسني محمد سلمان القطان 88.88  
حسني يوسف حسني اإلبراهيم ١8.78  
حمد طالل حمد ال سيف 89.8١  
حمود سالم الدوسري 85.7٢  
حيدر فيصل عبدالعزيز الشطي 8٣.٦١  
خالد إبراهيم احلمازي ٦٣.75  
خالد صالح سالم احلديب 88.55  
خالÜÜد عبدالرحمÜÜن عبدالرحيÜÜم علي   

عبدالرحيم الكندري 5٦.8٦
خالد وليد محمد األنصاري ٣١.88  
سعود طلب سعدي الظفيري ٤8.78  
سعود مشعل حسني الكندري 8٣.١٣  
سعود نواف صقر النجدي 8٢.9٦  
سلمان أمان صالح أمان ٤.85  
سليمان خالد ناصر ثاني 8٤.٠٣  
سليمان رائد صالح احلصني 55.9١  
سليمان عبدالهادي علي امليلم 78.5٦  
سيف قايد حمود العدواني 57.8٣  
صالح عباس ٣ بدر الدين 8٣.٢9  
عبد الرحمن اسماعيل عباس 8٢.٦٤  
عبد الرحمن سعد زايد الشرار 5١.8٤  
عبد العزيز السيد الرفاعي 88.8٢  
عبد العزيز خليفة العصفور 9٦.8١  
عبد العزيز رشيد البدر 89.7٢  
عبد العزيز عصام الكندري 9٤.٢  
عبد الكرمي نبيل املرجان ٠7.95  
عبد اهلل إبراهيم اخلارجى ٢٢.77  
عبد اهلل عبدالرحمن العنزي ١٣.79  
عبد اهلل عدنان اليحيى 85.5٤  
  99.١٦ Úعبد اهلل فهد سمير املطو
عبد اهلل فؤاد العسعوسي 8٠.٢9  
عبد اهلل وليد سعد الدبوس 9٦.٤٣  
عبد احملسن أحمد العدواني 88.7٣  
عبد احملسن عبداهلل فريد قاسم ٤١.85  
عبد الوهاب أحمد بن ثاني 89.7٤  
عبد الوهاب حامد العوضي 8٤.٦8  
عبد الوهاب عامر الرشيد 89.8٦  
عبد الوهاب هشام علي البريدى 77.9١  
  95.٣9 åعبدالرحمن امين خليفة العبو
عبدالرحمن طارق علي اجلفيري 7٦.8٢  
عبدالكرمي فيصل العوضي 7٦.٢8  
عبداللطيف أحمد الصقر 9٦.9٣  
عبداللطيف سليمان القمالس 87.5١  
عبداهلل فهد عبداهلل العوضي ٣7.88  
عثمان جاسم عبداهلل املذن 55.9٢  
عثمان عبدالفتاح علي عثمان 8٣.٢٣  
علي عبدالرحمن علي الزامل 7٣.8١  
علي عبداهلل عيسى اخلميس 8٢.١٦  
علي عبداهلل فهد الفهد 5٤.8٤  
علي محمد ياقوت العواد 78.9٢  
علي محمود عبداجلليل محمد 8٣.١9  
علي مهند محمد الصفار ٢7.77  
علي موسى محمد الصراف 8٦.٢٤  
علي يحيى يوسف الشطي 77.5٦  
عيسى جاسم محمد الكند ٢٤.78  
غنام خليفة مجبل الغنام ٢5.89  
فهد صالح خالد الهاجري 8٤.٠7  
  8٦.97 Úفواز بدر محمد املطو
فواز عبدالرحمن عبداهلل مندني 5٤.8٢  
فواز محمد عبدالهادي اظبيه ٠9.89  
محمد أحمد محمد احلمد 59.9٠  
محمد أحمد موسى بوالبنات ٢٦.85  
محمد أحمد محمد الربيعان ١٣.89  
محمد سليمان محمد احلملى ٣5.79  
محمد طالل محمد ملحم ١٤.95  
محمد عادل عبداهلل اجلحمه 9١  
محمد عبدالناصر املسعود 8٢.٦٢  
محمد علي حسني محمد 8٢.٢٢  
محمد فريد علي العيسى ٣٣.79  
  8٠.٠8 åمحمد ماهر خليفة العبو
محمد يحيى يوسف الشطي 77.85  
مساعد عوض سعد الرميح 7٤.١7  
ناصر عبداهلل عبدالرحمن املدلج ٢١.88  
نواف محمود محمد الدحيم ٢5.89  
هشام مؤيد يوسف السبيعي 79.5٣  
وليد خالد رشيد الرشدان 9٢.٠١  
يعقوب عبداهلل احلمادي 9٦.١8  
يوسف أحمد عبداللطيف اجلابر 8٣.8٣  
يوسف أسامة يوسف ١٣.98  
يوسف انور يوسف الشريدة 8٢.٤5  
يوسف سالم صفوان االيوبى 8٢.٠٦  
يوسف علي عبداهلل الفارسي 8٠.٤٤  

 األصمعي الثانوية للبنني
أحمد محمد إبراهيم أحمد ٢١.٦9  
إبراهيم سالم محمد العازمي 9١.١7  
أحمد غالب ثامر املطيري ٣.75  
بدر سعد مرزوق املعتوق 78.5١  
بدر صبر جمعة العتيبي 8٢.٢7  
براك أحمد براك البريكى 7٤.٦7  
بندر خالد منصور العتيبي 5٦.9٠  
حسني صادق فاضل محمد 97.8١  
  95.٦٣ Áحسني عبداهلل محمد بارجا
حسني هادي امعرى العازمي 79.7٠  
راكان حمد ناصر العجمي 79.9١  
سعود مشعل سعود العتيبي ٤٦.77  
صقر عجيل خالد الشاهني ٤٦.79  
صالح سالم محمد اخلالدي 7٦.٦٦  
ضاري هاني مظعون الدملاني 8١.٢٦  

عبد الرحمن جزاÚ العتيبي 8٤.8٢  
عبد الرحمن رشيد راضي املزيد 7٣.٤8  
عبد الرحمن محمد احلربي 8١.٦٢  
عبد العزيز فهد أحمد الشمالي ٣٢.89  
عبد العزيز يوسف حمود صعفاك 8٣.٣١  
عبد اهلل أحمد فارس محمد 8٢.٣١  
عبد اهلل جالل سعد فريج ٤٢.75  
عبد اهلل الفي خالد العتيبي 7١.7٣  
عبداهلل حميد محمد العدواني 7٣.٣7  
عبداهلل علي عماÔ الشمري 9٦.٣١  
عبداهلل فايز بهيش العازمي 7٣.٠8  
عبداهلل محمد عبداهلل سعيد أحمد 95.8  
عبدالهادي حسن أحمد العنزي 8٣.١  
علي أحمد علي العازمي ٣7.78  
علي محمد فارس العجمي ٦٤.78  
علي يوسف علي الشطي 5١.7٣  
عمر عباس فاضل املسري 9٢.٢٤  
فواز محمد الفي املطيري ٦9.85  
فيصل حمود عيد العازمي 7٢.٢٦  
فيصل قبالن هجاج العازمي 55.8٦  
مبارك حمد مسفر املطيري 7١.٣5  
مبارك عبدالرحمن الدوسري 5.9٣  
محمد بدر ناصر القحطاني ٣5.75  
محمد خالد حماد العدواني ٢٢.95  
محمد سعد محسن العجمي 87.8٠  
محمد عادل مرزوق العازمي ٤٣.77  
محمد عبداهلل مفرح العجمي ٦9.77  
محمد فهد حمود الرشيدي ٢٢.75  
محمد هادي عبداهلل العجمي 79.7١  
مصعب حامد عبداهلل العمير ٠٤.95  
منصور محمد إبراهيم أحمد ٢١.77  
نايف خالد راشد العازمي ١9.78  
نايف محمد دغيم العازمي ٦7.79  
هاشم جمال هاشم الكبسي 89.8١  
هاشم عدنان هاشم املوسوي 77.8١  
يوسف عبداهلل عيسى مال اهلل 9.8٠  

 االخالص االهلية الثانوية للبنات 
أفنان سمير محمد جابر 89.57  
ÂالÁ اسماعيل محمود سالم ١٦.78  
ÂالÁ حسن محمد محمد عبدالكرمي ٢.97  
ÂالÁ عبدربه أنور علي البنا ٢5.95  
ÂالÁ محمد عالم شاكر عالم 95  
أم البنني علي عبداهلل حسني 8٢.٦9  
Âمار محمد أحمد حجار 8٣.٣٦  
  9٦ Ûأميرة محمود صبا
أنفال حسن تاجيك ٢8.88  
Âيه سعيد رياض البيطار ٤7.79  
أبرار حسني رضا عبدالرضا خداخواست   

99.8٢
اسيل عالÁ عليان االنقر 8٦.8٦  
االÁ رشيد توفيق ياسني 8٦.9٦  
االÁ ياسر إبراهيم عبدالفتاح 99.5١  
العنود عبدالرحيم البب ١٤.89  
الهام عمرو السيد احللوانى 99.9٤  
أميرة محمد ايهاب احلضرى 8٤.٢7  
انيسه محمد أحمد صيام ٣١.95  
ايه طارق صايح أحمد صالح 7٦.9٦  
ايه عبداهلل جمال مصطفى 99.79  
ايه محمد نايف اشمر ٢8.95  
بانه عبداملعني علي تركمان ٢9.97  
بتول عبداهلل حافظ خالدي ٣٢.89  
  95.٤9 Ôايوب العيا åÁبرا
بشرى سالم محمود ماضي بكر ٢8.99  
بيسان أيوب توفيق الزامل 8٤.9٦  
تاال حسام فايز احلمورى 97.59  
تسنيم حسني عرنوس اخلطيب ٣٣.97  
  97.٢9 Ôجمانة إبراهيم محمد كلو
جنان فادي تيسير غادر 9١.٤٦  
جنى أحمد محمد الساحوري 98.5١  
جنى ياسر فوزي عبدالنبي 9٢.٢7  
جودي خضر الشعار 85.7٢  
جومانه وهبة فاروق منى 9٦.١5  
جوهرå فهد جواد 95.8  
جيهان كمال اجلاحد 99.8٤  
حبيبه أشرف عبداملقصود 9.8٦  
  9٠.٠٦ Ôحال خلدون كوكا
حنان حسني محمد داغر 9٦.٣7  
حنان عاطف عبدالرحمن جودة 99.59  
حنني صفوت بالل حسن 8٣.8٣  
حنني عاطف حسني محمد 97.8٣  
حنني فايز وحود 8٦.٢5  
حوراÁ صالح قاسم قاسم 7١.9١  
حوراÁ عادل جعفريان 85.98  
خلود أحمد شبيب 9٢.8٦  
داليا ماهر عبدالرحمن تفاحه 9٣.٣٣  
دان غسان أحمد قاسم 9٦.٠٣  
دانة باسم حسن 88.8٦  
دانة إبراهيم محمود فياض 8٢.١٦  
دانة إبراهيم موسى أبوصيبعه 9٣.9٢  
دانة حافظ السبسبي 99.9١  
دانة فادي رياض رسالن 9٤.٣٦  
دانة فريد العنداري 95.8  
دانيا سليم فتحي ناصيف 7٦.8٤  
دانيا معني مصطفى العبيسي 85.9٦  
دانيه عبدالرÄوف أحمد 89.7٢  
دلع خالد كيكى ٠7.99  
دينا عبداهلل عيد يوسف مجاهد 9٠.٠8  
رÄى منير العبد 97.8  
راما رامى إبراهيم شعار 8٤.٦١  
رانيا أمين عبداملتعال احلكيم ٣5.98  
رانيا حمد عطية العلي 7٦.٠٦  
ربا رأفت أحمد مسعود 9١.٦٦  
رتاج احلفار 8٤.٤9  
رتاج خليل حافظ محمود مرزوق 98.8  
  9٣.١٦ Ôرزان علي حسني غملو
رغد جمال عبدالقادر 9٠.٠8  
رغدå رائد توفيق اخلطيب 97.95  
رقية سالم دريس ٢٤.97  
رنا عبدالرحمن محمود اجليزاوي 9١.١  
رنا فتحي إبراهيم إبراهيم محمد ٢.87  
رنيم منير العبد ٤٢.98  
رنيم وجدى محمود جفال 98.5٦  
رهف زياد إبراهيم دعسان 9١.9٤  
رهف غسان الظريف 89.5١  
رهف ياسر محمد ابوالسعود ٦٤.98  
روان ابو هاشم أحمد أحمد 99.9٤  
روان السيد أحمد محمد كسبيه 9٣.٣  
روان بركات عبود حافظ 8٦.٢9  
روان رأفت محمود األسعد ٢8.89  
روان سعيد رمضانيان 85.97  
روان عادل العتيلى 88.7٣  
روان محمد عبدå زردق 88.9٦  
ريان بنت جنيب الرياحي ٣9.88  
رمي امين عبداملتعال احلكيم 59.9٦  

اندرو ايهاب نبيل بطرس 85.8٤  
اوس جاسر لطفى نصار ٤.99  
ايلى انطوان سيمون 9٤.٤٣  
باترك سامي شكر اهلل زكي 98.8٤  
باسل متيم الهبشه 89.8٦  
باسل علي عكر 8٣.9١  
باسل كارم محمود سيد أحمد 87.5٢  
باسل كارياجا حوراني ٦8  
بدر ناصر ياسر كيالى 9١.٦٢  
براÁ محمد اياد فتحي حسنيه 98.9٤  
بشار زياد محمد الوهر 9٦.١٤  
بالل عامر مرشد العاليه 9١.٣9  
بالل نبيل عبداملنعم عطية 5٢.9١  
بوال وجيه كمال فهمي ٤٦.89  
بيشوى إبراهيم ميخائيل 75.77  
بيشوي عزت عدلي وهبة حنني 7.7٦  
متيم مالك عبداخلالق ١7.98  
جورج امين ميخائيل خليل 9٤.٠٦  
جوزيف الياس سيمون 7٣.9٣  
جون نتعى شاكر وهبة 97.7٤  
جيروم جورج إبراهيم إبراهيم 95.5٤  
حازم عبداللطيف محمد مصطفى 9٣.٤9  
حازم محمد عبدالسالم توفيق عبدالسالم   

99.٠١
حازم يوسف ثابت يوسف ١٦.95  
حسام عصام سليم محمد 95.8١  
حسن اسماعيل خازم 9٦.٣9  
حسن محمد ضاوي 9٠.٣9  
حسن محمد مختار ضاهر 8١.٦9  
حسن نزار بيضون 7.9٣  
حسني أحمد فاعور 8٦.9٠  
حسني ثائر اسماعيل الدعاس 89.5٣  
حسني حسان فخرى فخر الدين 7٢.7٤  
حسني عبداهلل روضان 88.95  
حسني علي ديوب 9٢.٣١  
حسني علي سيد عبدالوهاب 8٢.٤٢  
حمد ربيع حسن عبدالغني 8٦.٤٣  
حمدى أحمد حمدى يحيى 98.95  
حمزة طارق عمر عبدالعزيز 87.8١  
حمزة أسامة زهير إبراهيم عيد 9٣.٠١  
  99.77 åحمزة عاطف صالح جعاعر
حمزة عصام حمودة 9٢.١٤  
حمزة مأمون قاسم ٠٢.78  
حمزة هيثم الشوم 77.88  
خالد أمين احلسيني حسني ١٤.98  
خالد أحمد النابلسي ٠8.99  
خالد رائد فتحي محمد حسنيه 99.8  
خالد سعيد عبداخلالق محمود 89  
خالد عماد محمد محمود ٣5.99  
خالد عمر خالد غنوم ٦٣.99  
خالد محمد إبراهيم البدوي ١8.99  
خالد محمد سيدأحمد محمد 7٦.١٦  
خالد مدحت سعد ابوشوشه ٠٣.99  
خالد وليد زكريا سليمان 97.58  
خليل صالح الدين خليل سلوت ٠٤.88  
داود طالل داود العبيد 5٦.7٤  
راشد جاسم محمد اجلعفر 5٤.8٢  
رامى بسام بشارå ديب 99.8٢  
رامي تامر وهيب ارمانيوس ٤.85  
رحيم يحيى عالÁ الدين شحود 99.7٢  
روحي زكريا روحي ياسني ٣.98  
  97.٣7 åروماني صابر عجايبي شنود
ريان ماجد عدنان الطيباوي 9١.٢  
ريان محمد عمر محمد يوسف 8٠.٦5  
زهير محمد احلسني املرعبي 79.7٤  
زياد اشرف محمد القطب ١٦.95  
زياد جمال حسن حمزة 98.57  
زياد سيد حمادة محمود محمد 99.78  
زياد عمر أحمد عبدالفتاح هاشم 9٦.٢  
زياد محسن يس غزالي 9٦.٢١  
زياد معوض معوض رضوان 75.8٠  
زين أمين ديب 9٢.8٢  
زين العابدين علي زعاط 77.5  
زين العابدين مهند اسماعيل ٦.99  
سامر عبداهلل عنقه ١٠٠  
ستيفن سامح سمير عبداهلل ٦.98  
سعد هاشم يوسف حسن 5١.9٦  
سعيد خالد سعيد سعيد ٣٢.88  
سالمة اسماعيل سالمة زيديه 88.5٤  
سهل محمد السيد علي اجلزار 9٦.٣7  
سهيل أحمد سهيل علي 8٠.٣9  
سيد زين العابدين سيد رئيسي ٤5.97  
سيف أحمد محمد جعفر 7٦.٦  
سيف الدين محمد بديع حمود 79.8  
سيف الدين محمد عباس أحمد 9٢.٣7  
سيف عالÁ عبداحلى محمد 88.8٤  
شادى أحمد محمد البرماوى ٣8.95  
صالح صبحي احلسن 7٤.٤٢  
ضاري أوس يعقوب اخللفان 95.97  
طارق أحمد محمد عابد مصطفى 98.97  
طارق احلسن موسى قاسم 98.9٣  
طارق زياد نبعه ٤5.99  
طارق ظافر زيدان 8١.٤8  
طارق عمار حسني جراد ٦5.99  
طارق محمد محمود الفخراني 8٣.٦٣  
طالل صالح محمد الكندري 7١.٢7  
عامر ماهر عادل القمحاوى 9٣.٦9  
عامر محمد عامر محمد عامر ٢.78  
  98.٦٢ Úعباس علي عباس املطو
عباس منير عبداالمير ياسني 85.9٣  
عبد الرÄوف طارق صالح 95.9٣  
عبد الرحمن طارق فتحي النجار ٢.95  
عبد الرحمن مجدى عبداملنعم ٣٦.88  
عبد الرحمن محمود نعمان ٢٣.88  
عبد اهلل اياد فارس جالد 85.7٤  
عبد اهلل بدر عبدالرحمن ٣7.75  
عبد اهلل محمد خليل السعدي 87.78  
عبد اهلل جناح علي ابو العال ٢٦.77  
  9٠.٦5 åعبد الوهاب طالل علي مدو
  9٠.٤٣ åوف ندمي ندÄعبدالر
عبدالرحمن أحمد حسني علي 9٢.٠5  
عبدالرحمن أحمد الشبراوى 9٦.٣5  
عبدالرحمن السيد أحمد محمد 99.79  
عبدالرحمن امين مسعد مسعد 5٤.8٢  
عبدالرحمن ايهاب عواد جعفر ٦5.99  
عبدالرحمن سيف الدين العمري ٣7.85  
عبدالرحمن محمد الرشيد 9٤.٢٣  
عبدالرحمن هشام سليم احلايك ١.99  
عبدالرحمن ياسر مصطفى ٢9.98  
  88.٤5 åعبدالسالم عبداهلل ابوسمر
عبدالعزيز أسامة يوسف 85.98  
عبدالعزيز محمد الشعراوى 8٣.١8  
عبدالعزيز نضال العثمان 85.78  
عبدالكرمي محمد حوير 9٤.٠5  
عبداهلل أحمد سعد 5٤.9٣  
عبداهلل علي حسن حمادي 5٤.7٤  

عبداهلل قسيم اجلاموس 7٦.١8  
عبداهلل محمد ابو غنيم خضير 9٦.٤9  
عبداهلل محمد امير النص 88.9٠  
عبداهلل محمد برهاني 88.5٣  
عبداهلل محمد عبداهلل الصايغ ٦٤.95  
عبداهلل مراد عادل مشعل 7١.9١  
عبداهلل مروان اسعد 85.8٦  
عبيدå أحمد القضماني 85.9٦  
عزت أسامة عزت فراح 85.77  
عصام انس عصام قرقش 8٦.٤5  
عالÁالدين محمود حمارشه 9٣.١١  
علي أحمد بو علي 8١.٢٤  
علي أحمد محمد محمد 9٢.٠١  
علي حسن جعفريان ٤9.78  
علي حسن حسني اسماعيل 8٣.9٦  
علي حسن محمد عاشور ٤٢.85  
علي حسن نواصر 85.8٤  
علي حسني أحمد املسلم 59.9٤  
علي طارق جودå خميس 99.78  
علي عبدالعزيز علي عبدالوهاب ٤.99  
علي عواضه 8٢.9٣  
علي فرج يوسف 9٦.١5  
علي محمد العسراوي 95.9٢  
علي محمد علي احلديدي السيد 78.97  
علي مصطفى فضل اهلل يحيى ١.97  
علي مناف قادرى 8٠.٢  
علي نزار بيضون 8٢.9١  
علي نضال علي ٢٦.78  
عمار أسامة سيد حسن ٤8.98  
عمر أسامة عيسى اجلحاوى 5٦.9٦  
عمر اياد منيف الكرمي ٦8.75  
عمر بشار حسن أحمد 7٦.٣٢  
عمر جمال عبداهلل عبداجلليل 79.9٤  
عمر خالد زين الدين علي 9٣.٦٣  
  9٦.٠٤ Ôعمر رأفت فؤاد احلشا
عمر سامح أبواليزيد شنيشن 9١.١١  
عمر سليمان مسلم صالحات 89.59  
عمر صالح يوسف علي 8٢.8٠  
عمر طارق عبدالهادي بركة 98.5٣  
عمر طارق عمر حسن 9٦.٢٣  
عمر عادل راسم كمال 58.9٠  
عمر عبدالفتاح فوزي يوسف 95.57  
عمر مجدي أحمد علي صقر 95.87  
عمر محمد عبداهلل العبيد ١8.99  
عمر محمد جنيب أحمد محمد 99.9٤  
عمر نائل إبراهيم أحمد 9٠.٢5  
عمر يحيى محمد املنجد 8٤.٣٤  
عمرو السيد محمد السيد ٦١.97  
عيد عماد عبدالسميع عبداهلل 98  
فارس زياد محمد محمد 9٦.٦٤  
فارس عماد عبداحلسني ٠7.87  
فارس محمد فادي العطار 8١.9٤  
فارس نبيل عبدالرحمن طاليب 9٦.٢9  
فايز وائل فايز الديسى 8٦.٦٦  
فهد عادل سعيد اجلاف 7.9٤  
قاسم غازي إبراهيم غياض 75.7٣  
قيس محمد الشيخ علي 99.9٤  
كرم محمد معروف عوض ١١.85  
كرمي جعفر فيصل الشرايري 9٤.١7  
كرمي محمد حسن الزالق 98.57  
كرمي محمد عبدالستار إبراهيم 99.9٣  
كرمي يوسف محمد صفا 9٢.١8  
كميل طاهر احسان عوكل 9٣.٤٦  
كيرلس اشرف أرنست روفائيل ٢8.95  
كيرلس بهاÁ اسحاق عياد 5٣.9٠  
ليث عبداهلل عبدالرحمن 9٢.١٤  
ليون ميشيل ليون مرعشلى 9٤.9٣  
مؤمن عصام محمد السرابي ٢8.98  
مارك اشرف كارمي شاكر ٦8.99  
مازن اشرف خميس احلارس 98.8٦  
مازن عزت سعد غنيم ٠٢.98  
  97.89 åمازن فخرى محمود عبود
مازن مجدى مصطفى عبدالدامي 5.8٦  
مازن محمد انيس زامل 59.9٢  
مازن وهيب محمد عبدالهادي ٣7.98  
مالك ايهاب صالح الشعراوي ١٤.88  
ماهر محمدالهادي قطان 8٦.٦9  
مايكل ادوار باسيل ١٢.95  
مجد سهيل انطانيوس زريبى ٤.98  
مجدي محمد عبداملنعم املزين 55.9٠  
محمد عادل موسوي جناد 8٢.١٦  
محمد أبي حاجي حسن 99.9١  
محمد أحمد مرعي اجلزائري 95.8  
محمد أحمد احلاج حسن ٠٣.97  
محمد أحمد سالم العلوى ١٤.77  
محمد اشرف السيد مصيلحى 59.9٤  
محمد اشرف انور عامر 58.9٤  
محمد امني مبارك كريز 9٠.٤8  
محمد ايهاب عبدالعاطى أحمد 9٦.٦٦  
محمد باسم محمود جنار 9٦.٤٦  
محمد بدر سمير الطرودي 55.9٦  
محمد بدر محمد امني 95.9٣  
محمد توفيق باسم توفيق عوقل 8٢.١8  
محمد جاسم محمد ملك 9٤.٠9  
محمد جالل العش ١8.89  
محمد جالل فتح اهلل افسيسي ٣٤.87  
محمد جمال أحمد حمد النجار ٦١.78  
محمد جمال صبحى القريوتى ٦٦.98  
محمد حسام سيد عثمان ٦5.99  
محمد حسان محمد حميد 9٦.٦٢  
محمد حسن حسني 9٤.٣٤  
محمد حسن محمد حامد 9٦.٦  
محمد حسني حسني محمد 89.8٢  
محمد خير خلدون العدوى 95.57  
  9٠.٢١ Ôمحمد رأفت فؤاد احلشا
محمد رضا فوزي عبداحلميد 9٦.١٦  
محمد رضا محمد عبدالصمد 9٤.٦7  
محمد سمير محمد خروب 7٣.8١  
محمد طارق امين علي أحمد 75.5  
محمد عبداحلليم عبدالرزاق ٦9.87  
محمد عبدالرحمن فوزي ناصر 9٤.٤٦  
محمد عبدالفتاح عرب 8٢.٦٣  
محمد عبداملنعم صدقي ابو علي 9٢.٤  
محمد عالÁالدين العلمي 9٦.٢7  
محمد علي حسن 8٣.8٦  
محمد علي محسن فخر الدين 8٦.٠١  
محمد علي مهند غزاله عينيه ٣٤.75  
محمد عمر فهد خضير 5٦.8٦  
محمد فارس البلوشي 85.8٦  
محمد لؤى محمد صالح محمود 9٦.٢٣  
محمد ماجد أحمد روميه ٢٦.98  
محمد مالك عبداللطيف القتابي ١5.99  
محمد محروس محمد سعيد محروس   

نور الدين 89.9٦
محمد مرجتى 99.5٣  
محمد مصطفى خيري مصطفى 99.98  

رمي رائد محمود االسعد 9٦.٠9  
رمي طارق محمد اسماعيل نور ٢9.99  
رمي عبدå محمد ابوسعودى 99.8٤  
رمي محمد عبدالفتاح السبع 9.9٢  
زينب احلوراÁ محمد فخر الدين 9٣.9٢  
  8١.٦8 Ôزينب حسام عدلي بكدا
زينب عامر محمد اجلزائري 8٢.٠5  
زينه سالم فخرى علي 8٢.9٣  
سارا حمد عطية العلي 5.8٤  
سارة أشرف عوض حسني 9٢.٣  
سارة جزدار 97.87  
سارة جمال السيد محمد أحمد ٣٢.98  
سارة زيدان هشيم ١.99  
سارة سادات داود ناظمي 8٤.٦١  
سارة مأمون بعلبكي 9١.٠8  
سارة محمد جعفر فارس عبدو 9٠.٤  
سجود وليد محمود الدرعاوى 9٠.٢٢  
سجى إبراهيم املسامله ١9.97  
سجى باسم محمود جنار ٣٦.98  
سما طارق محمد الشعار 9٢.٠٦  
سهيلة رضا جالل محمد ابوزيد 9٣.٦5  
شام عدنان شرفاوي 88.5١  
شروق رأفت فرج سعيد حجاج 97.7  
شروق عبدالقادر الغول 9٠.٢٢  
شمس امجد الزيلع 5.8٤  
شهد بالل محمد مصطفى ٢9.85  
شهد خليل عبدالرحمن عبد8٣.١٣  
شهد عدنان محمد ياسني املصرى 9٦.٢  
شهد محمد أحمد عودة اهلل 5٣.9٠  
شيماÁ محمد ابوعون 9١.9٠  
شيماÁ ياسر االديب ٠٤.98  
صبا عبدå دعبول 9٦.٦٣  
ضحى عالÁ عواد حسن ٤٣.98  
طاهرå محمد بورشمسي 9٦.9١  
عائشة جاسم خليل الضاهر 88.7١  
عشتار فيصل ياسر املتني 9٢.٤  
عال محمد عامر محمود عربينى 7٦.9١  
غالية سمير السياب 87.8٣  
غدير أحمد فاعور 9٦.٣٤  
غني حسان أحمد الزيبق 57.9٤  
فاطمة محمد عبدالباري محمد ١٢.95  
فاطمة محمد محمود االمني حسني ٦٣.97  
فاطمة الزهراÁ سيد سليم محمد ٦٢.97  
فاطمة الزهراÁ علي تركي الفندى 9٣.٣٢  
فاطمة جمال أحمد ماهر 98.9٦  

فاطمة حسن عيسى ٦٢.97  
فاطمة نبيل شقير 8٤.٣5  
فجر محمد سعيد طرفايه 9٠.٦١  
فرح احلسيني محمد احلسيني 8٣.9٤  
فرح جمال قعفراني 9٠.١5  
فرح خالد فوزي صالح الدين 8٣.١9  
فرح عيسى شبيب 7٣.9٤  
فرح منير محمد الصيفي 9٣.٢٤  
  87.٣9 åفرح هشام أحمد جود
قمر محمد رحيل 9٤.٣٣  
كوثر حسني حياتى 9٦.٦  
كوثر علي العلي احلمد 95.8٢  
جلني فياض االسماعيل ٦9.95  
ملي أحمد أحمد بدوي محرم 9٦.٢٢  
لوجى عادل يوسف فيلبس ٠٤.98  
لولوة عطا مصارÚ متعب 98.9١  
ليال معتز علي 95.77  
ليليان عريف روحي احملتسب 98.7٢  
لني سامر علي محمود 9٣.٦8  
لني عبدالرحمن هشام ولويل 85.9٤  
لني فادي حازر 9١.١8  
لينا محمد أحمدإبراهيم وفا 78.9٣  
مارفى عادل حنا عبداملالك ٤5.89  
ماريا عاطف برتوس مرقص 9١.٢٢  
مارينا عادل عجيب سمعان ٣١.99  
مايا حسام حسن صالح عطية 9٣.٠8  
مرام جمال محمد سليمان 7١.9٠  
مرمي أسامة العطرى ٠٣.98  
مرمي السيد أحمد اجلوهرى ٤.99  
مرمي امين ثابت تاوضروس 77.88  
مرمي تامر منير عبدالرحمن ١.98  
مرمي رائد يوسف عويد 9٣.٤١  
مرمي عصام عبداهلل زكي 9٤.٢7  
مرمي غريب رومانى 87.9٦  
  8٢.٦٣ åمرمي ناصر شرار
مرمي هشام يوسف مراد ٣٣.98  
مرمي وحيد عبداملنعم اخلولي 7٢.9٤  
مرمي وليد معتمد محمد خليل 89.9١  
مزنة ايسر حنيفه 8٤.٤9  
منار عبداحلسن إبراهيم 9٤.٣٣  
  98.٢ Úمنة اهلل أمين أحمد منا
منة اهلل ماجد محمود رضوان ٤٣.98  
منه اهلل منذر سيد امام 97.7٢  
مي عبدالعظيم محمد شلبي 97.97  
مى عزام الرفاعي 9.9٤  

ميار ايهاب جالل حسن ١٢.97  
ميريان نبيل مسلم سويد ٢٦.88  
  99.٠9 Úميس اياد محمد الشر
ندى أحمد فؤاد أمني 5١.9٦  
ندى سعيد رشيد حسن 9٣.٤7  
ندى سيد محمد أبو العينني 9٤.٤٦  
ندى محب عبدالعزيز حماد ٦5.99  
نغم ياسر محمد ابوالسعود 98.89  
نهال ايهاب أحمد بيومي 95.89  
نهى أشرف محمد رشاد املوجي 9٤.٦٢  
نور الهدى منر غالول ١.88  
نور حسن عز الدين كردى ٢١.88  
نور حيدر محمد جواد عبداهلل 95.7  
نور خضر جواد دبوق 8٣.9١  
نور خضر عبداهلل الرز 9١.٠7  
نور زكريا محمد صالح 9٠.٠٣  
  9٣.5 Ôنور عبدالعزيز أحمد النشا
نور عصام محمد رزق الرفاعي ٠٢.97  
نور محمود إبراهيم حجاب 77.89  
نور معن عبداللطيف بركات 9١.١5  
نوران سعيد محمد شلبي 78.9٦  
هدى بسام أحمد حمادة 98.59  
هديل عادل محمد حمودة ٤9.95  
هديل عبدالقادر خليل عجاج ١٦.95  
هنا محمدسمير أحمد الزيات 9٣.٣٦  
هناÁ حازم أحمد الشيخ ٤٣.99  
هند بهجت شحادة حسان 9.9٦  
هيا حامت زهدي سمور 9٢.٠٤  
هيا محمد عماد قاري ٠5.98  
وجد عماد علي نور الدين ٤8.77  
ورد حسان محمد حمودة 8٢.9٦  
وفاÁ عصام فاروق عبدالعال 95.9١  
وفيقة رافت عدنان الصدقة 89.7٦  
يارا عبداهلل احلسن 95.9٢  
ياسمني خالد يوسف العتيلي 9٢.١١  
ياسمني عبداللطيف سمير فلفل ٦7.98  
ياسمني غامن محمد غامن 87.9٤  
مينى رشاد يحيى السيد ٢٤.95  
مينى مهند إبراهيم املسعد ١9.89  

 االخالص االهلية الثانوية للبنني 
أبانوب سامي بولس فرج 9٦.١  
أحمد أمين أحمد سالم ١9.99  
أحمد ايهاب أحمد قرطال 9١.٦٤  

أحمد جمال زعرور 8٦.٠٦  
أحمد جمال فؤاد محمد ٢8.97  
أحمد صدقي محمد عبداملعطي ٤٢.98  
أحمد عالÁ أمني 9٦.9٠  
أحمد كرمي محمود جاد بكر 9١.٠7  
أحمد محمود البابولى ١9.95  
أحمد وليد خالد أحمد األحمد ٦7.97  
أحمد يوسف فايز النمر 9١.9١  
Âدم أسامة حمد 9١.٤٦  
Âدم محمود محمد كمال فطوم 7٤.٤9  
أسامة مصطفى محمد عبداملنعم ٣٢.95  
أسعد فياض أسعد حللوح 7٣.9١  
أمير حسني عبداالمير بور ٦٦.75  
أمير محمد أحمد علي عز الدين ٢٦.98  
أمني محمد أحمد عبدالعال 5.9٣  
أنس باسم عبدالغفار سالمة 8٢.٠5  
أنس بسام السوقي ٦7.98  
أنس رأفت كامل السيوري 9٣.٣١  
أنس منير يحيى بدوي سيد 9٦.٤٢  
أنور فراس أنور العقلة 9١.٦١  
أمين عبدå عبداللطيف االمام 9١.٠٤  
أمين محمد أحمد عبدالعال 95  
أيهم محي الدين أحمد يوسف 5.9٣  
ابان عوني قاسم عضيبات 8٤.١5  
إبراهيم أحمد صالح 87.7٤  
إبراهيم باسل إبراهيم احلسن ٤8.78  
إبراهيم عماد غياض 87.8١  
إبراهيم محمد Ðياب 5٤.9١  
إبراهيم وسام إبراهيم عبداهلل 8٣.٣9  
إبراهيم يحيى إبراهيم اخلشن ٢٣.99  
أحمد اسماعيل محمد الكبيسى 9٤.٦9  
أحمد خالد املعروف 5٢.7٣  
أحمد سالم الركاض 59.9٤  
أحمد عبداالله شاشيط 97.5  
  99.98 åأحمد عصام حسن جود
أحمد محمد طلعت محي الدين ٣٤.99  
أحمد هشام علي خليل إبراهيم 97.9٤  
أحمد وليد أحمد ابو اخلير 95.9٢  
أحمد يسرى هنيدى هنيدى 8٤.٦٤  
ادريان عبداللطيف حصروني 8٦.٢١  
ادهم ايهاب مصطفى إبراهيم 7٦.١  
ادهم طارق عبدå محمد بركات 77.9٠  
احلسن أحمد احلداد 8١.٠9  
املنهل زهير صالح عبداهلل 5١.8٢  
الياس نبيه جرجس ٤7.97  
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محمد مقداد يوسف همدانى 5٦.7٦  
محمد ناصر مصطفي الهندي ٤٤.87  
محمد ندمي قاسم اخلطيب 85.89  
محمد نزار محمد معتز السعدي ٠٢.99  
محمد نضال محمود أبو رمح ٤8.99  
محمد هشام ناصر الدين 8٢.٤٢  
محمد وائل عبدالغنى عيد 8١.8٦  
محمد يوسف محمد صفا 9١.8٣  
محمود جهاد محمود حامد 99.77  
محمود محمد فؤاد محمد حافظ ٣١.98  
محمود محمد محمود رومية ٢٣.97  
مروان هشام عبدå عبدالرحمن ٢٢.98  
مشعل وليد التجار 7٤.8١  
مصطفى أحمد اصيل عبدالعال ٤.99  
مصطفى اشرف محمد وهبة 8٦.9٦  
مصطفى حتسني إبراهيم السيد 8٠.٠٦  
مصطفى صابر عبدå عبدالرحيم 89.9  
مصطفى عمر مصطفى 7٤.9٣  
مصطفي محمد عبدالعظيم أحمد ٤١.98  
مصطفي محمد عكاري 88.9  
مصطفى محمد الشقيرى 55.8٦  
معتز ايهاب محمود عطية ٢٢.٢8  
معتز عبدالعزيز املرشدي 57.9٦  
معتز هادي عطايا ١٠٠  
معن منتصر محمود احللو ٠٣.85  
ممدوح إبراهيم مجدى جاويش 9٤.٤٢  
مهدي فاضل جعفريان 9٤.١9  
مهدي لؤي محمد شقور 89  
مينا سامي لطيف بسطوروس 78.8  
  9١.١8 Õمينا كيرلس فاروق خلبو
مينا نصرى معوض جورجى 99.88  
نائل محمد أسامة قرعونى 9٢.٠٦  
نادر امير زكي حنا 98.7٦  
ناصر أسامة مصطفى خليل 9٢.٦7  
نبيل سامر كراز 89.9٣  
نذير حسام الدين قسومه 99.8٢  
نزار أسامة الشحادات 79.99  
نسيم شاكر نسيم مسيحه 98.9٢  
نوران إبراهيم كيكى ٢5.79  
هاشم عماد أحمد وحيد 98.5١  
وليد خالد البالنى 9٢.9٢  
ياسني محمد كعيد ٤5.89  
يامن لطفى محمد الشباب 79.9  
  98.٣7 Îيحيى امي جمال فرو
يحيى باسل عبدالرحمن املصري 89  

يحيى حسان امني فالحه 9٤.٣١  
يزن صالح سليمان سليمان 59.9١  
يزن ماهر ظاهر عبدالكرمي 78.8٤  
يزن محمد الكنعان 9١  
يزن محمد رضوان الشويكي ٤٤.85  
يزن نضال قاسم اجلبر 9٣.9٣  
يوسف ابوالنور مسعد بركات ٠7.89  
يوسف اسماعيل أحمد عبداهلل 8٤.١٢  
يوسف بالل يوسف احلاج بدار 97.9٤  
يوسف بهاÁ عامر محمد عامر 97.7٦  
يوسف جميل اسحق سنقرط 5٤.8٦  
يوسف جهاد محمد باشا 9٢.8٣  
يوسف حامت محمد شاهني 9٢.٢٢  
يوسف حسني حلفاوى 85.78  
يوسف خليل عبدالعزيز غياض 8٣.١٦  
يوسف درويش مصطفى ٢٣.88  
يوسف صبري موسى 8٠.٣٢  
يوسف طارق علي أحمد 98.7١  
يوسف عبدالعزيز الفيلكاوي 59.8٦  
يوسف محمد جمال ابو ناموس 9٤.٣٦  
يوسف محمد زكريا عمار ٠١.99  
يوسف مصطفى علي ضاهر 5٢.8٤  
يوسف نضال شكيب صالح 77.9٢  
يوسف هشام الهاشم 7.9٠  
يوسف ياسر عبدالعزيز امام 7٣.١٦  

 اإلسراء الثانوية للبنات
أروى قتيبة محمود اليوسف 9٢.٢١  
أسيل فيصل إبراهيم علي 87.8٣  
أسيل محمد عيسى الفيلكاوي ١5.98  
أمينة محمد أحمد مال محمد 85.78  
أوراد طالل محمد العسعوسي 89.58  
أوراد هيثم رمضان علي محمد 8١.٣٤  
Âيه طارق خالد عيسى ٠5.97  
اسيل سلمان مبارك الصانع 9٣.٦8  
الشيخة هيا خليفة الصباح ٣١.89  
العنود صالح علي ملك 8٤.٣7  
الغالية سليمان سلطان دهراب 99.77  
أمينة عادل مرحوم 8٢.٦٢  
جنان عبدالرحمن العطروزي ٦٦.85  
جنه جراح خالد الشرهان 8٣.9٠  
حصة محمد مناحي العنزي 8٤.8٣  
حنان يوسف عبداهلل الشهابي 9٣.٠5  
حنني محمد جعفر زهير خليل 5١.8٦  

داليا سعود عبداحلميد املسلم 7١.8٤  
دانة خالد عبدالرحمن العوضي ٣9.99  
دانة عادل عطية القالف ٤٦.87  
دالل علي رجب علي ٦.95  
دالل وليد خالد اخلشتي 9٦.٠٣  
دميه أحمد يوسف اجلسمى ٠٤.97  
رتاج خالد صالح العيدان 98.9٦  
رتاج خالد علي الشمالي 98.97  
رتاج منصور أحمد القطان 78.8٠  
رغد نواف مرزوق احلسيني 9٢.٤7  
رفا سامي سليمان الشهاب ٤٦.95  
رهف خالد سالم املذن 97.9٤  
ريان يوسف حمود احلمدان 9٣.٤8  
رمي إبراهيم عبداهلل سند شاهني 5٦.7٣  
رمي عبدالسالم عبداهلل الرومي ١٣.87  
رمي مشاري عبداهلل الهولي 98  
سارة صالح علي ملك ٣9.98  
سارة طارق علي محمد علي الفرج 95.7٣  
سارة عادل محمد اجلمعة ٣9.88  
سارة عبداهلل راشد التمار ٦5.87  
سارة عدنان إبراهيم الشريدة ٤٦.95  
سارة فهد محمد الصالح 9٢.7٤  
سدن عبداهلل السبيتى 9٠.٣٣  
سدن محمد عبداهلل املاجد 85.8١  
سعاد محمد عبداهلل الفيلكاوي 98.9٣  
سميه محمد خلف املسعود 8٢.9١  
شاهه محمد عجيل الشمري ٢9.87  
شروق صباح ماجد اجلعفرى 57.7٣  
شمايل سامي رمضان الكندري ٠8.97  
شهد جمعة عيد بن عبيد 95.7٢  
شوق بدر محمد كلندر الكندري ٤7.88  
صبيحه محمد الطاهر 75.7١  
طيبة جاسم محمد املعتوق 7.9٢  
عائشة وليد عبدالوهاب اخلراز 9٤.٢١  
غال خالد عبدالسالم الغريب 9٣.٤9  
فاطمة حسني عبداهلل الغامن 9٦.٣٣  
فاطمة خالد محمد املطاوعه 99.8٦  
فاطمة عبداهلل حسني محمد ١٦.98  
في عبداهلل نبيل الشهاب 9١.١٣  
في عمر محمد احلركان 87.59  
جلني أحمد حسن دشتي 7٦.٤8  
جلني هشام صالح احلرز 9١.١٣  
لولوة بدر عبدالرحمن املجحم 9٤.٤7  
لولوة عامر عبدالوهاب الدخيل 9٢.١٣  
ليالى فاضل دهراب أحمد 8٣.٦٣  

مرمي حسن علي امني 5١.8٤  
مرمي سامي عبداهلل الهندي 9٦.٠5  
مرمي عبداهلل رمضان كاظم 9٢.8٣  
مرمي فيصل أحمد اللوغاني 9١.٣١  
مالك فراس محمد ماضي 8٤.9١  
مالك يوسف سعود املطيري ٢7.88  
منار محمود مهدي طاهر ٢١.89  
مناي عيسى إبراهيم الفرحان ٦9.95  
منةاهلل عمادالدين فرغلى ٦8.95  
منى حامد عبدالرضا بولند 95.7٤  
منيرة بدر صقر النجدي 9٤.٠٤  
منيرة جنم عبداللطيف امللحم 5٢.9٠  
موضي خالد محمد اخلليفي 89.58  
نور اجلنان حامد علي حيدر 8١.٣٢  
نور محمد عبدالغفور 89.97  
هدى امين جمعة الباطنى ١8.88  
وسن صهيب يوسف البحر ٤.79  

 االسالمية اجلعفرية االهلية الثانوية 
للبنات 

ÂالÁ عبداهلل كالب شويرد 5٦.9٢  
أالÁ محمد عيسى 9٠.٣١  
أنفال محمد قاسم الصراف 5٦.9٢  
حوراÁ خالد جابر العتيبي 9٤.8٣  
خديجة قاسم اكبر الرى 8٦.9٦  
دانة محمد عطشان جابر ١9.97  
رسل السيد إبراهيم السيد علي احلائرى   

9٤.١5
زهرة عباس غالم عباس 9١.١5  
سارة علي حسني 8٠.٦٣  
سكينه سالم أحمد جيار 9٣.٣8  
كوثر علي محمود محمد 98.9٦  
كوثر محسن خضر الفضلي 5١.8٤  
مرمي صادق نور املوسوي 9٠.١7  
هاجر عيد هادي فارس فرحان 7.7٦  
هاجر محمد جميل 9٣.٣١  

 االكاÏميية العربية احلديثة الثانوية 
للبنات 

أبرار كمال زكريا أحمد 9٤.٢7  
أريج جودت إبراهيم رحال ٦8.78  
أريج ركان الشاهني ٢9.77  
ابتسام جهاد بشاشى 8٠.١٦  
إسراÁ أحمد عطية عوض ٦8.95  

أسماÁ خالد غازي احلسيني 9٢.٣8  
االÁ السيد السيد بدوى الفقى 98.59  
Âمنة عبدالقادر روحى ابوزرد 97.99  
انسام غسان العتيلى 7٦.٠9  
أنفال محمد عبداحلسني خزعل 9٢.٤5  
انيسه أحمد عدي الرفاعي ٦8.95  
بدور امين فهمي جبرالشايب 99.7٤  
بدور ناصر عثمان 89.98  
بسمه عابد اسماعيل العابد ٣.89  
بيان محمود كمال سعيد ٤5.98  
تاال ثائر يوسف إبراهيم 9٠.١٣  
تاال معني محمد صدقه 78.99  
تسنيم عالÁ منصور جندب ٤7.99  
متارå دياب علي مشيك 75.7٣  
جنني هاني علي ابوسويد 9٦.٢١  
جودي عبدالقادر محمد احلور 7.8١  
جودي يوسف احلموي ٦.89  
جوري وليد أحمد Âمون 97.7٣  
حال إبراهيم محمد امني موسى 8٢.٠9  
حنني محمود خالد اخلالد 95.85  
حوراÁ حسن حسني قرياني 89.9٣  
حوراÁ محسن جشي 9٤.١٣  
حورية قاسم غامن ٢٦.88  
  77.59 åخديجة باسم محمد الزواهر
دارين سامح احسان منصور 98.5١  
دارين عودة محمد البشيتي ٦٦.85  
داليا امجد اديب جرار ١٢.77  
داليا عامر عبدالوهاب اجلعبه ٤١.89  
داليا ناصر علي ابوداود 5.8٦  
دانة عاطف حسن احملمود 78.75  
دانة عبدالهادي سليمان سعود 9.٢٣  
دانة عيسى محمود املوسى 9٦.٢7  
دانيا زياد عبداحلفيظ الربع 9٤.٢١  
دانيه ناصر أحمد جاموس 9٦.٣٢  
دانيه نهاد يونس 9١.٦8  
ديانا مجد مال حويش احملمود 99.5٣  
دميا بالل محمود قلب اللوز 9٤.٤١  
  99.5٤ åى أسامة إبراهيم فودÄر
راما خليل إبراهيم زيدان ٣9.99  
راما رمزى محمد ابوعايشة 99.5٤  
راما محمد أحمد سكر 88.8٢  
رباب كمال نصار زهرالدين ٢8.98  
ربى خالد محمد محمود ٦٤.88  
رحاب امين محمود ابو زعنونه ٦7.97  
رزان هاني منير عبداحلميد 78.7  

رغد مصطفى رباح 9٠.٢7  
رنا وائل عز الرجال فؤاد حامد 9٣.٣٢  
رنيم نادر نعيم احلج حسن 7.8٦  
رهف عبدالعزيز حامد حسن ٢٤.79  
روان خالد سيد مصطفى 87.7٤  
روان عادل محمد عبداهلل 8٤.١7  
روان فتحي مصطفى علي متام 8١.8٣  
زهراÁ حسني غندور ١١.89  
زهراÁ زهير املبارك 97.89  
زهراÁ موسى العلي 8٢.٠٤  
زينب خالد يوسف التميمي 7.8٣  
زينب عبدالعزيز نصار نصار 9٤.9٠  
زينب فايز هادي درويش 99.88  
سارة تيسير صنوبر 8٣.9٤  
سارة طارق عبداهلل محمد 9٤.١7  
سارة عارف الشعار 9١.١٢  
سارة علي قنبر ٢١.88  
سارة مازن الظفري ٠5.77  
سارة محمد أحمد حامت الديب ٣٣.98  
سلمى أحمد سعيد عبداهلل 97.99  
سلمى حنطال ٠٦.87  
سندرا عبدو 8٦  
شهد حسن محمد محمود محمد 8٦.٦7  
شهد ياسر عبداملوجود عسكر 9٤.9٣  
شيم نعيم التركمانى ٣8.78  
ضحى علي محمد اسماعيل 7١.8١  
عائشة وضاح خضرو فالحه ٣.98  
عائشة عصام ابو حوران 8٢.١8  
غدير عبدالرحيم اجلاحد 8١.٦5  
غدير عمران خليل مصري 9١.٢5  
غفران عبداهلل سرور 79.58  
غنوة محمد عدنان النايف 9٦.٣١  
غنى عاهد روبني املغربى 8٦.9٦  
فاتن محمد أحمد األحمر ٤.88  
فاطمة جواد اخلزاعي ٤٦.79  
فاطمة عاطف عبداحلميد مرسى 8٣.٦8  
فاطمة عبداهلل علي العكلة 8٢.٣٣  
فاطمة أحمد فوزي صالح ٢٤.95  
فاطمة اسماعيل إبراهيم عفات 9٢.٣5  
فاطمة بسام شناعه صالح 9.9٦  
فرح ادهم القصاب 9٢.٦٦  
فرح رفيق احملجوب 88.7  
  85.8١ Ôقمر الزمان خالد أطر
كارين ماجد رفعت رياض خليفة 8٤.١  
  78.5١ Úكوثر ثروت كمال علي زعز

كوثر كمال مسلمانى ٣٦.95  
ملى سمير حمودة حمودة 5٦.7٣  
ليال أشرف أحمد صباح 8٦.9٦  
ليال إبراهيم اخلطيب ٤5.99  
ليال علي جميل ٣٦.95  
ليلى سالمة عبيد دعاس ٤٦.99  
ليلى مؤيد العودات 77.8١  
لني اكرم بزبوز ٤7.97  
مروå عبدالرحيم شحادة 89.85  
مروå محمد اخلالد ١8.99  
مرمي حمود مجبل حسن ٤٦.95  
مرمي سامي زكي حنا يوسف 9٣.١  
مالك جنيب محمد دياب 98.77  
مالك وائل الرفاعي 8٦.9٠  
ملك بالل صالح حسني 95.5  
ملك واصف عاهد عيسى 8٢.9٢  
منار عصمت الشاÐلى حسن 8٣.9٤  
منة اهلل هاني محمد عبداملعطي 8٤.٤٣  
منه اهلل يوسف عبدالرحمن 98.8٣  
منى ناجي اإلبراهيم 98.59  
منى يحيى عوض املرعي ٤7.88  
مها أسامة ماهر محمد زكي االتربى 9٣.٠٣  
مها منتصر خالد دبساوي 88.9٤  
مى محمود علي عبدالفتاح ٢٤.99  
ميراى راضي برتى جيد 9٦.٠١  
ميس محي الدين حنيفه 5٢.9٣  
ميس يوسف Ðيب زهران ٤٣.77  
نادين علي فاروق محمد عوض 8٦.٢8  
نادين محمود نورالدين ٢5.98  
ندا السيد صبحى عبداهلل 97.57  
ندى اياد توفيق علي النمر 8٠.٦١  
ندي متيم حسني عفانه 85.79  
ندى محمد منر برقاوي 79.8٢  
نسمه محمد عبدالعليم حسان 88.8١  
نغم خالد حالل 9٢.٦١  
نغم سامح فايز اخلاليله 8٠.٤١  
نور سامر عبدالكرمي قميناسي 9١.٤٢  
نور سامر كامل خضر 9٤.٦٦  
نور محمد خلدون حباب 8١.٢٢  
نور نهاد يونس 85.7١  
نورا بهاÁ عطا اهلل عطا علي ٤7.99  
هبة أحمد سامر حلب 89.5٦  
هبة اهلل علي حورية ٣5.98  
هبة جعفر هاشم 97.5٤  
هديل عادل محمود احلصان 95.87  

هيا زكريا شبيب ٤9.87  
هيا طارق قاسم احلسن 97.9٣  
هيا نهالن محمد اسماعيل ٤٢.95  
هيا هيثم كشتو 9٤.٤١  
وسام محمد حسن أحمد روميه ٣٤.79  
وعد رائد حسن الرطروط 9٣.١٤  
ياسمني ايهاب محمد اسماعيل ابورجب   
89.٢
ياسمني نبيل أحمد سالمة 9٢.7٢  
ياسمني نبيل محمد خالد العتيبي 8٢.١٦  

 äمالك الثانوية للبنني أحمد عدنا ãاالما 
٨0٫٣٦ íجايد الشمر

أسامة علي عبيد العنزي ٢.85  
بدر محمد علي البلوشي 85.7٢  
تركي سلطان مهلى احلربي 8.8٦  
متيم إسماعيل متيم الدوسري 5٦.7٣  
ثامر راضي سليم العنزي 9٣.٦١  
حسن أحمد عبداهلل التميمي 8١.٢  
حسن حضرم حسن العتيبي 97.9٤  
حسني علي عبداهلل محمد 85.8  
حسني علي عبدامللك بهمن 97.55  
حسني نواف حسن الباÐر 9٤.١5  
حمد سعد مرزوق العازمي 8٦.٣٤  
حمد عبدالعزيز محمد فيلكاوي 8٠.٢٣  
خالد سالم عبدالعزيز بن سيف 87.5٣  
خالد سعود ضيدان السبيعي ٤8.99  
خالد فيصل أحمد علي ٠7.89  
خالد محمد أحمد محمد ٦.78  
خالد يعقوب أحمد يعقوب بندر 75.9١  
زيد ماجد سلطان املرزوق ٣٣.87  
سالم فهد جاسم السلطان 8١.٢٤  
سالم محمد Ðياب العجمي ٦8.95  
سعد خالد سعد محمد سعد 87.8٤  
سعد خلف سعد املنديل 85.89  
سعود عبدالعزيز سيد محمد يوسف   

75.55
سعود عيد سÜÜعود الضليعي احلربي   

9٤.9٦
سعيد جابر سعيد الهاجري ١٤.97  
  87.١٢ åسليمان داود عبداهلل مدو
سيد حسÜÜني هاشم سÜÜيد حمزة سيد   

هاشم 9٠.٢١
عباس قاسم خلف عبداهلل 9٠.٤٤  
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عبد البارىÁ عبداهلل مرزوق العبد اهلل 7٢.٣٣  
عبد الرحمن سالم محمد املري 89.8٣  
عبد الرحمن عبداهلل فهد املسباح ٢٣.95  
عبد الرحمن فالح سعد االصفر 8١.٢7  
عبد العزيز اسماعيل عبدالفتاح اسماعيل 9٢.٢9  
عبد العزيز حمد عايض املري 9٠.١٤  
عبد العزيز حمود غازي سلطان 97.98  
عبد العزيز علي صباح العصفور 77.88  
عبد العزيز هزاÚ محمد السبيعي 98.8٢  
عبد اللطيف عيسى عبداللطيف الضليعي 9٦.٦٤  
عبد اهلل أحمد عبدالرسول الرمضان 9٤.٢٣  
عبد اهلل بندر جزا العتيبي 88.88  
عبد اهلل حمد معيض العتيبي 98.8٣  
عبدالعزيز سعود نامي الضليعي احلربي 88.89  
عبداهلل دهام شديد الرشيدي 75.9٢  
عبيد ناصر محل الشالل 78.79  
علي أحمد حسن ياديكار 9٠.٣7  
علي أحمد عبدالكرمي محمد 8٣.٣9  
علي أحمد علي اخلوالد ٣١.89  
علي فاضل راشد الفضلي 5٢.8٠  
علي مجيد إبراهيم حيدر ١.75  
علي نواف حسن الباÐر 7٦.٠5  
عمر أحمد ناصر املطيري 9٤.٣  
عمر صالح يوسف العمار ٠٣.98  
عمر يوسف محمد املطيري 9٦.٣7  
فهد سامي صادق سبتي 8٦.١١  
مبارك خالد ثامر علي 7٤.8٠  
محمد إبراهيم اسماعيل خضير عبداهلل 9٠.٠٤  
محمد أحمد عبدالرحيم االنصاري 8٠.٦٤  
محمد أحمد نهار العتيبي 8٤.9٢  
محمد حمد محمد العجمي ٠5.85  
محمد حمدان محمد الشمري 88.55  
محمد درويش عيسى كمشاد ٠١.98  
محمد دهام شديد الرشيدي 95.5٤  
محمد راشد فهيد احليمر املري 8٢.١9  
محمد طاهر محمود عبدالهادي حاجية 9٣.٢١  
محمد عبدالعزيز حسني باقر 87.8  
  85.٣١ Ôمحمد عبداهلل سلطان طار
محمد عبداهلل فارس اجلوير 7٦.8٠  
محمد عبداملجيد غلوم حسني 8٢.٦٣  
محمد علي محراب دهراب 95.8٦  
مشاري شايع ياسر الفضلي ٤9.88  
ميرزا هاشم زيد هاشم علي 9٣.٢9  
ناصر خالد عبداهلل احلسينان ٤٢.87  
ناصر نايف ناصر العتيبي ٤.95  
يعقوب عبداهلل كاظم املزيدي 9٣.٢١  
يوسف جزاÚ ضاوي الرشيدي ٠9.89  
يوسف راشد علي اجلبعه 7٦.٤٣  
يوسف عبداهلل كاظم املزيدي 7٦.9١  
يوسف غازي محمد العتيبي 9٢.٣٤  

 االمتياÒ االهلية الثانوية املشتركة للبنني
أحمد عبداهلل عبدالقادر سالم 7٣.٤9  
أحمد ناصر منور املطيري 7٣.٤9  
البراÁ عبداهلل علي الكندري ٢8.78  
بشار عطا اهلل حسو الفراج ٠٢.٦9  
جراح يوسف ناصر املطيري 75.7٢  
حسن خالد ثويني فرحان 9٦.7٤  
حسني أحمد جاسم الصفار ٣.77  
حسني بدر أحمد املوينع 55.7٠  
حسني خالد عبداهلل الزعبي ٤٣.78  
خالد طالل علي الرشيدي 7١.١٤  
خالد عقاب حمود املطيري ٠٢.79  
خالد فايز محمد احلسني 7٤.٤8  
سلطان مسعود شديد الديحاني ٤٦.77  
سليمان داود فيروز فرحان 55.7٤  
صالح محمد خليفة الدرباس 7٣.٤٤  
طالل خالد مدلول العنزي 59.7٣  
عبد الرحمن خالد ناصر املنيع 7١.٤٤  
عبد العزيز منصور حجي املعصب 79.7٦  
عبد اللطيف سالم أدهم العنزي ٢٦.78  
عبد الوهاب منصور حجي املعصب 78.9٦  
عبدالباسط عماÔ الهنيدي ٣5.89  
عبدالرزاق عماÔ الهنيدي 9١.٣8  
عبدالسالم علي اشحيمة 8٤.٤7  
عبدالعزيز زيد عبدالقاسم 7١.٤7  
عبداهلل أحمد حسني العزاوى ٣٦.78  
عبيد ثامر ضرباح املطيري 7٠.٢٦  
  79.١٣ Ûعلي خالد أحمد جرا
علي سالم علي العنزي ١8.79  
علي عبداهلل عليان الرشيدي ١٤.٦7  
علي عماد محمد عبدالعزيز 5٢.7١  
فهد صعفك تركي الظفيري ٦8.8٣  
فهد عثمان محمد العثمان ٦٦.٤5  
فهد وليد فهد العثمان 78.8  
مجبل منصور مجبل احلميدي 78.7٤  
محمد عطا اهلل محسن درويش 8١.7٢  
محمد فاضل شياÚ الفضلي ٦9.5٦  
محمد منيف علي املطيري ٦8.8٤  
مساعد براك عوض الرشيدي 7٠.٢٤  
مشاري عقاب حجي املطيري 75.85  
مشعل عطا اهلل حسو الفراج 75.8  
مصعب احلميدي حمود الديحاني ٦9.5٢  
ناصر طالل راشد العلي 8١.٣  
نايف فارس شميريخ الديحاني 7٢.١١  
نشمي عبداهلل احملمد العويص 78.57  
وليد خالد مدلول العنزي 77.9٦  

 االمل و Üأهيل األمل الثانوية للبنني املشتركة 
أحمد زكي سيد زكي 8٦.٢  

 االمل وتأهيل االمل الثانوية بنات  
منار فيصل أحمد مصطفى قاسم 9٣.٤٦  

 التضامن االهلية الثانوية - املختلط
أرسني أويدس جارتويان 9١.8٠  
انايس سركيس خجادوريان 8٠.٠٣  
انطو اوهانيس كجه جيان 8٢.٢٦  
انطوني كرابيت كازليان 5٢.8٢  
باركيف مارديروس مكرديج 88.78  
توفيق بسام ابو كسم 9٦.9٣  
جارسيا فاسكني اواكيان 7٦.١٤  
جان بول خاجيك موشيخيان ١8.89  
خاجيك سركيس حليلى يان 9٢.8٢  
خاشيك اغوب ابويان 9١.٢٦  
سبيلفيا كيفورك اودسيان 9١.٢١  
سركيس اردواست سركيسيان 8١.7٦  
سيرلى فاهه كديكيان 8٦.٢٢  
سيونا بالكوركيان 87.9٣  
فاليري دربدروسيان 88.58  
كالي قرå كوزيان ٠٤.85  
كريست نرسيس خارماجنيان 75.55  
كريكور نظريت جارتويان 89.8  
ليليت اسمنيان ١7.89  

فهد خلف خليفة املريخي 8١.٣8  
فهد سعد جمعان العازمي ١7.79  
فهد سلطان صالح الديحاني 7٦.٦٢  
فهد طالل علي احلربي 8٢.٠١  
فواز أنور شاكر عبداهلل الشطي 8٠.١٤  
فواز صالح عبداهلل املطيري ٠7.78  
فواز عبداهلل قاعد املطيري 8٠.٤٢  
فيصل خالد ملفي احلربي 79.9٦  
فيصل Ðعار سطام العتيبي 79.8٣  
فيصل راشد نهار الرشيدي ٢٤.79  
فيصل سعيد صنت سعيد املطيري 78.9٤  
فيصل شمالن سعود الشمري 87.55  
فيصل عايض مطلق البغيلي الرشيدي 8٣.٣٣  
فيصل عيسى عايز املطيري 8١.8٣  
فيصل مشاري خير اهلل الشمري ٢7.77  
كرمي جمال املغاوري الشهاوي 7٤.9١  
مبارك فيصل مبارك اخلرينج 8٤.8٢  
محمد جمال علي ٣9.88  
محمد حسني عبداهلل السنعوسى 9.8٠  
محمد سعود محمد علي املطيري 55.8٣  
محمد عبدالعزيز محمد بن ناصر ٢٤.79  
محمد عبدالكرمي شامخ الرشيدي 9٣.8٢  
محمد علي محمد الكندري 9٦.8٢  
محمد علي محمد املطيري ٢٢.75  
محمد عنبر معتوق عنبر ٦5.87  
محمد فيصل يعقوب القبندي 8٢  
محمد مشعل محمد العنجري 8١.٤  
محمد هالل خلف فارس 9٣.8١  
مرزوق فهد مرزوق العتيبي 79.8٢  
مشاري يوسف محمد العتيبي 9٦.٤٣  
مشعل خالد رجا الرشيدي 9٣.8٠  
مشعل عبداحلكيم فهاد الضفيري 8٣.١5  
مصطفى إبراهيم مصطفى الدرسانى ٣٢.87  
مصعب علي جابر العدواني 8٤.٦5  
معاÐ يحيى يوسف الشطي ٦7.78  
مناحي خالد مناحي العنزي 5٢.8٤  
منصور خليل بدر املطيري 5٣.٢١  
موسى محمد مزيد الرشيدي 9٢.8٦  
ناصر بدر مخلف اجلنفاوي 78.8٤  
ناصر خليل بدر املطيري 7٠.٦7  
ناصر عادل عذافه الشمري 5.8١  
ناصر هاشم ناصر حسني محمد ٠٢.77  
نايف انور نايف العتيبي 79.9٣  
نايف نبهان رشيد 9٣.٣١  
يعقوب صديق محمود عبداهلل 9٠.٦١  
يوسف أحمد إبراهيم الفيلكاوي 8٦.٦٢  
يوسف خالد سند املطيري 95.9١  
يوسف سعود عشوي العازمي 8٣.٦٤  
يوسف علي حمدان فجحان اجلبيري 7٤.٦5  

 التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبنات 
ÂالÁ أحمد محمد محمود ١٣.98  
أسماÁ زياد العودات 8٢.8٤  
أميرة عبداحلميد ابواخلير عبداحلميد 97.58  
ايلني واثق مواس رشيد ٣٤.95  
ايه ناصر حسن بشير 8٣.٤  
ايه وليد محمد غنامي ٣5.95  
بسمه مجدي ياسني املوقع ٤.89  
تسنيم صالح عبداالمير صادق 85.5٤  
تسنيم محمد توفيق عكاس 7١.9٢  
ثروة إبراهيم محمد حسني 8٤.٦9  
جميلة الصباح جهاد حمد جمال 9٠.٠١  
حال فؤاد غسان مثقال 87.9٤  
خولة محمود أحمد اخللف 79.9٣  
دارين محمد النعمة 8٣.9٦  
  89.8٤ åدانة بالل بشار
رغد ربيع سليم ٤٦.77  
رغد ميالد اللباد ٤٢.78  
روان محمود محمد طه مبروك 97.5١  
زينب محمد ضاحي عبدالعاطى 55.9٦  
سعاد عامر املصطفى 85.9  
سالم معمر محمد فنيش ٠٦.99  
سلسبيل رمزي محمد محمد 55.8٤  
سمر محمد مقصود 8٤.٠9  
سمو محمد محمود حسني 97.9٢  
سندس هاني سمير ابوعافيه ٠٣.98  
سولني أنس أحمد احلريري 97.8٣  
شروق راشد محمد كمال راشد ٤٣.77  
شمس بدر فؤاد صعب 9٦.8٣  
شهد جهاد صالح عباس 97.7  
  9٤.٢ Úشهد مصباح اسماعيل البيا
شيخة غزالن قاسم صليبي 8٢.٦9  
طيف أسعد إبراهيم جنيب ٢٤.85  
عائشة سامر ابوÐيب ٠٣.89  
عبير أحمد قاسم 8٤.٠8  
  7٤.7١ åعفاف أمني طربا
غدير عباس احللبي 88.8٤  
فاطمة الزهراÁ علي يوسف جنم 8٢.٦9  
فاطمة أحمد سلمان 8٦.١8  
  7٦.٦٤ Ôفاطمة حسني محمد غملو
فجر طارق ميرزا شكر علي ٣٦.85  
قمر صالح الدين العجان 9٢.١٢  
لطيفة أحمد عبدالسالم حامد السيد 79.7٣  
مايسه محمد عادل محمد ماهر 9٢.8٠  
مرح هالل أحمد ابورمح 95.8١  
مها رائد الفني 8.9٤  
مها مروان خليل 9٤.9٦  
ندى علي محمد متولي 9٤.٢5  
نرمني أحمد أحمد علي حمودة ٢٦.87  
نور الهدى محمد مقصود 79.98  
هاجر محمود محمود اسماعيل 9٢.9٣  
هديل عادل حسون 7٤.8٤  
هند أنس خالد رفاعي 8٦.٤  
وفاÁ أسامة حسان هندى 9٢.٤7  
ياسمني خالد خلف عوض حسن ٦٤.95  
يسرى بهجت محمد شفيق خليل ٠9.89  

 اجلابر االهلية الثانوية للبنات 
ÂالÁ علي محمد مزعل 9١.١7  
أنفال ساير محمد خلف ٤١.78  
أنيسه مهند عبداحلميد السني 8٠.٣5  
إسراÁ عبداهلل حسن الرحيل ٠٤.85  
أسماÁ مهدي صالح اخلالدي 79.8٦  
Âمنة علي حبل ضاحي 77.8٠  
ايه هشام أحمد علي ٢١.97  
بدرå فايز محمد فياض 8٠.٣١  
جوري علي كرمي 9٣.٢٢  
حنان جاسم اجلاسم 85.5٦  
حوراÁ حسني فاضل العنزي 8٣.٤٣  
دالل علي العلي ٦5.85  
دميا سعد محمد الديحاني 8٦.٣7  
رشا اسود حويج احلمد 7٣.١  

مارال ارتني مانوقيان 8٦.٣٣  
  9٠.77 åماريا غد
ماريتا حداد ٣١.89  
نتالي مارديروس كشيشيان ٣١.79  
نرسيس بوغوÕ وازرابيديان ٦٦.75  
هاروت سيمون اوقجيان ٦٣.88  
هوري باجليان 8٤.9١  
واروجان هماياق قاسوني ١٢.87  

 التميز النموÐجية الثانوية للبنني  
أحمد بدر علي املطيري 88.8٦  
أحمد خالد مخلف الديحاني ٢8.79  
أحمد زبن محرم العجمي 8١.9٤  
أحمد طالل سعود الفجي 89.8٣  
أحمد فهد محمد املطيري 77.9١  
أحمد مبارك عباس النومس 8١.١9  
أحمد محمد أحمد كندري 7١.8٣  
أحمد نواف فهد العازمي 9.7٦  
أحمد وليد محمود حسن 9٠.٢٣  
أسامة محمد أحمد كندري 8٢.٢٣  
إبراهيم عارف إبراهيم مال اهلل 78.77  
إبراهيم محمد جاسم االيوب 8٠.٠9  
أحمد هالل خلف فارس 8٣.١٦  
أسامة السيد زين العابدين شريف 9٢.8٦  
باسل بدر محسن الديحاني 9٣.٤٢  
باسل عبداملالك فارس النصار ١٤.97  
بدر سعد مرزوق املطيري 8٤.١٢  
بدر سلطان لفى املطيري 95.7٢  
بدر فيصل صياح العدواني 8٠.٦  
بدر منيف هجان زويد 8٤.8١  
بدر ناصر بدر الصانع 59.8٣  
بدر ناصر عبدالعزيز العيار 8٢.٢5  

بدر ناصر عبداهلل الشويع ١.89  
براك حمود سعيد العنزي 8.8٠  
بندر طالل عبداهلل املطيري 9٢.٦  
تركي طالل عبداهلل املطيري 9٢.٦٤  
ثامر مشعل ثامر امللفي 7٦.٦9  
ثامر منيف محمد املطيري 78.9٢  
جاسم خالد جاسم العنزي 8١.٣9  
جاسم سالم جاسم املخلف 9١.٦٤  
جاسم محمد عبداهلل احلداد 9٠.١٦  
حزام خالد حزام املطيري 8١.٣7  
حسني عادل محمد فريدون رستم 9٦.7٦  
حمد عبداهلل ناصر الشقيحى 59.7٦  
حمد مشعل أحمد اجلطيلي ٣٢.85  
حمدان ناصر حمدان الرشيدي ٦٤.87  
حمود أحمد ناصر الرغيب 8٠.٢  
حمود حسني صالح بويابس 97.8٣  
حمود خالد Ðابح املطيري ٠7.85  
خالد زيد عيد املطيري 58.8٣  
خالد عايض محمد املطيري 8٣.٢9  
خالد عمر خالد الرباح ٠9.87  
خالد مطلق سعود املطيري 79.5٤  
خالد نادر فالح العتيبي 85  
خالد وليد خالد اخلرجى 79.55  
دخيل وائل دخيل 8١.٣8  
راجحي يوسف مسلم الراجحي 85.57  
راشد علي محمد العازمي ٤٤.77  
راكان عبداهلل حمد املزين 9٣.٦٤  
سالم انور محمد احلمدان 87.7٤  
سالم محمد سالم العجمي 75.79  
سطام حمد دهش أبا اخليل املطيري 75.7٠  
سعد أحمد محمد املطيري 8٢.١٢  
سعد أحمد سعد الهدبه ٣٣.79  

سعد خالد عبداهلل العتيبي 79.99  
سعد سعدون فهد برغش املطيري 7٤.8٤  
سعود يوسف مرزوق الرطيب 59.8٠  
سلطان عبدالرحمن عبداهلل احملورفي 8٢.٤١  
سليمان عبداللطيف حمد الشيحة 7٦.٦٢  
صقر طالل صقر اشتيلى 98.8٢  
طالل سعد عبدالعزيز الدوسري 7٤.8٣  
طالل متعب غريب املطيري 8١.٦9  
عبد الرحمن أحمد فرحان العازمي 9٢.٦  
عبد الرحمن خالد محمد الغربه 95.7٦  
عبد الرحمن سالم برجس املطيري ٠9.79  
عبد الرحمن صباح مبارك اجلالوي 8١.٦٦  
عبد الرحمن فهد مخلد املطيري 8٠.٠8  
عبد الرحمن فوزي جاسم البطي 8٠.٦٢  
عبد الرحمن ناجي سالم العازمي ٤8.79  
عبد الرحمن نصر غنام العنزي 75.8٠  
عبد الرحمن وليد خالد الرشيد 79.8١  
عبد العزيز خالد مبارك القفيدي العازمي 7٢.٦  
عبد العزيز فهد حمود الشمري 99.8٣  
عبد العزيز فيصل عبداهلل الغضورى 5١.8٠  
عبد العزيز مبارك محمد سراح الدغيم 88.87  
عبد اللطيف حسن حسني الزعابي ٦٣.89  
عبد اهلل أحمد محمد السعدون البدر 8٢.٦٢  
عبد اهلل أحمد عبداهلل حمادة ٠9.77  
عبد اهلل بدر عبداهلل الشراح 8٤.٣9  
عبد اهلل براك صالح الرشيدي 8٤.٤١  
عبد اهلل طالل علي عبداحلي 7٢.٤١  
عبد اهلل عبيد عبداهلل ابو صليب املطيري 8٢.٤٦  
عبد اهلل مبارك محمد سراح الدغيم 8٣.٣٦  
عبد اهلل محمد عبداهلل املشوح 78.98  
عبد اهلل مناور سالم احلضينه ١.79  
عبد اهلل نادر عبداهلل احلربي 89.8٣  

عبد اهلل ناصر عبداهلل املطيري 89.77  
عبد اهلل يعقوب أحمد البلوشي ٤8.88  
عبد اهلل يوسف مرزوق العتيبي 85.7١  
عبد الوهاب عماد اسماعيل الشرهان 5٣.8٣  
عبد الوهاب فايز سالم حمود احلماد ٤8.88  
عبد الوهاب محمد كاظم العيسى 8٦.٠٣  
عبداحلميد يوسف عبداحلميد علي 59.8٢  
عبدالرحمن راشد محمد احلميدانى 87.8٣  
عبدالرحمن عقاب حمود املطيري 77.9١  
عبدالرحمن مدحت طه سالم محمد ٣٢.99  
عبدالرزاق خالد صالح الهويدي ١١.78  
عبدالعزيز نادر عبداهلل اخلضر 8٦.٤9  
عبداهلل بدر عوض العدواني 8٣.٢  
عبداهلل خميس محمد الفارسي 9٠.٣٢  
عبداهلل وليد عبداهلل الصليلي 77.5٣  
عثمان أحمد محمد املطيري 78.8١  
عثمان فايز سعد الشمري ٦9.87  
علي أحمد علي الكندري 85.5٦  
علي باسل علي الزمانان 88.88  
علي عبداهلل علي الرامزي 75.8٢  
علي عيسى علي العنزي 9٣.8٠  
علي هشام محمد املطيري ٤٣.77  
عمر إبراهيم محمد الكندري 97.8٢  
عمر حمد دهش أبا اخليل املطيري 8٦.7٤  
عمر حمود نافع الرشيدي 7٦.٠8  
عيسى محمد إبراهيم الفيلكاوي 8٦.٤9  
عيسى يوسف محمد اجلسمى ٦٤.79  
فارس فالح جاسم العدواني 7٦.٢١  
فايز محمد Ðعار فهاد 8٤.٣5  
فايز نايف صنيتان الديحاني 8٢.8٠  
فهد جزاÚ فهيد اخلرينج 8٤.٢8  
فهد حامد فهد العازمي ١٣.75  
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رغد حمود شعير ثامر الشمري ٠7.79  
رهف علي العلي 79.9٠  
ريان حمد الفي املطيري ٠٦.79  
رمي صالح هراطه ١5.88  
زهرا كاظم عودة الفضلي ٢٤.85  
زينب كرمي طراد فرحان الظفيري 79.8٢  
زينه سالم عبيد العنزي 8٢.٣٤  
سارة بدر دخيل سلطان 7٦.١  
سارة إبراهيم محمد عبداهلل 57.8٤  
صفاÁ علي حسني العويص 8٠.٦٢  
عالية عبداحلميد شعير منشد 78.9٤  
غدير جمعة ضاحي خلف العنزي 8٤.٣7  
غرام حمود فالح شخير 7٦.8٠  
فاطمة أحمد شهاب حسون ١8.77  
فاطمة عبيد فياض العنزي ١9.79  
فرح شهاب عبداللطيف اخلراز 9٦.٢5  
فرح فرحان هالل سيف 85.9٢  
لطيفة طالل محمد 75.5١  
مرمي حمد ناجي ٠7.79  
مÜÜرمي عويÜÜد Âل خشÜÜيم بÜÜن رميزان   

التميمي 8٣.7٤
منال خليف علي احلسن 7٣.٤٣  
منى صباح سرحان 8٢.١8  
مها نزال اخلرميط 8٢.٣٤  
نرجس حسني محسن عطشان ٢8.78  
نوال جدعان اخللف ٦٤.79  
نورة محمد عبدالعزيز الدبيان 7٣.٦7  
هبة خليفة البدر 95.79  
هنادي علي محمود الوسمي 85.8١  

 اجلابرية الثانوية للبنات
ÂالÁ ايهاب محمد سليمان ٢١.99  
اريج أحمد يوسف العيسى 85.58  
اسÜÜيل اشÜÜرف عبداملنعم عبداحلميد   

راضي ٢١.98
االÁ سامح عبدالعاطي سالم 97.9٢  
الزهراÁ نايف عبدالرسول محمد 9٦.٣  
الكوثر سامر اسماعيل بالل ٢8.77  
ايه اشرف عبدالسالم املغربي ٣٤.99  
ايه محمد حسن يسرى 97.9٤  
بتول جعفر عبداجلليل احلسيني 9.9٢  
بسمله محمد وائل أحمد محمد حسني   

98.95
بشاير نواف عبداملجيد اللهو 9٠.١  

بيبي فهد محمد الصقعبي ٦١.78  
تسنيم بدر سليمان الشهاب 8٢.9٦  
تسنيم صبحي فردوسي ٦9.99  
تسنيم فضل محمد العامري 85  
جمانة اسحق غالم باقرى 9٠.١٤  
حبيبه محمد طه مغازي 78.9٦  
حور عادل أحمد الشطي 97.89  
حوراÁ علي عبداحلسني غلوم 97.7٦  
حوراÁ محمد علي بلوشي ٣8.78  
حوراÁ هاشم عبداحلميد احملميد 8٣.٤5  
حياة عبدالعزيز كمال حيات 9.8٢  
دانة جميل إبراهيم حمادي 95.5٦  
دالل ناصر عبداهلل اخللف 8٠.٢5  
دينا أيوب عبداهلل فتح اهلل 5٤.8١  
رتاج عثمان سليمان الشهاب 97.5  
رتاج مهدي عيسى البلوشي ٤8.89  
رغد سعود علي الصراف ٠٢.87  
رقية عمار عباس اجلزاف 8٤.٣١  
رنا عالÁالدين زيادå زكي ١.98  
رنا محمد هالل ابوعيش 7٤.9٤  
رهف عبداملنعم طه عبداحلميد 9٢.١٦  
روزا حامد مبارك ٦٣.95  
روال عماد الدين حلمي أبو زيد 8٦.8٤  
رمي حسني أحمد حسن القصاب ٣8.98  
رميا أحمد حبيب اإلبراهيم 97.8٤  
زهراÁ امين محمد باشا محمد 88.9  
زهراÁ عباس أحمد حرز 5٢.8٤  
زهراÁ علي غلوم عاشور ٣١.97  
زهرة عبداهلل اجلاموس 8٢.9٠  
زينب صالح مصطفى صادق 95.57  
زينب صباح أحمد علي ٢٦.85  
زينب محمد عيسي عيسي ٠١.97  
زينب مصطفى سليمان الشطي 9٤.٢٦  
سارة خالد مجيد عيدان حسني 78.97  
سارة سامر اللحام 98.95  
سارة عالÁ حسني املؤمن 9٣.٤٢  
سماÁ خالد أحمد املؤمن 7٤.9٤  
سندس أحمد حسني الفيلكاوي 8٣.٠٣  
سيرين ياسر البلخي 99.9٣  
شروق مهدي صالح بوخمسني 57.9١  
شهد فيصل سهيل احلميدان 77.9٢  
شوق جمال عبدالعزيز الشطي 9٣.١9  
شيماÁ عبدالعزيز علي الكندري 95.88  
شيماÁ ناصر نور الدين علي سمك ١٦.99  
طيبة عبدالرحيم سلمان إبراهيم 88.58  

طيف علي محمد جرمن 7٣.١١  
  95.٦ åعائشة ناصر علي شبكو
عهد نافع مزعل الشمري 8٤.٣5  
غدير خليل عباس باقر 87.9٠  
فاطمة انور جاسم الزيد ٤١.98  
فاطمة حسني جمعة حسني 7٢.9٤  
فاطمة حسني درويش علي 5.9١  
فاطمة سالم شعبان محمد 85.99  
فاطمة سلمان عبداهلل الدشتى ٠٢.98  
فاطمة علي حسني علي حسني 9٣.٣8  
فجر نواف أحمد الغيص 7٤.٠5  
كوثر فاضل عبداجلليل خليل ٠٣.95  
جلني وحيد محمد بولند 9٦.٣  
لطيفة مشعل راشد املطر 89.9  
لولوة صالح جمعة البصيري 9٦.٣5  
ليلى منصور سليمان دشتي 9٣.٠7  
مارينÜÜا أمير الفÜÜى ميخائيل جرجس   

95.٠٤
مرام هشام عالم شاكر ١5.88  
مرمي صالح عمر محمود 78.8٣  
مرمي ماجد عبدالهادي علي سالم ٠٤.98  
مرمي محمد عزت حسني ١9.97  
منيرة محمد رضا رجب حسÜÜني رضا   

9٣.٦٣
ندى موثنى هالل ٦5.99  
نقاÁ علي ناصر احلربان ٠7.78  
نور امني حسني الشمالي 9٠.٢٤  
نور طالل علي محمد 88.7٤  
نور معتوق خالد العسالوى 9٤.٦5  
نورة رائد عبداهلل الرومي 7١.7٣  
نورين جمال السيد سليمان ٤١.99  
نوف محمد شايع الدغيم 88.8٣  
هايÜÜدى صالح الدين السÜÜيد الشÜÜيخ   

علي ١8.97
هبة مجدى عبدالعليم عبدالرحمن ٢٤.97  
مينى عبدالعظيم رفعت الشريف 95.9٣  

 اجلاحظ الثانوية للبنني
أسامة يوسف سهو املطيري 7٤.8٠  
أمير سامي مجبل حسن ٤١.97  
أسامة محمد خالد االسماعيل 79.9٢  
بدر وليد كمال العنزي 87.9٣  
بسام عادل محمد املطيري 8٢.٢5  
بندر محمد مشعان الديحاني 7٦.9٢  

تركي خالد حابس املطيري ٣.77  
حمد حسني عبداهلل عبدالرحمن 8١.٤٤  
حمود حسني عبداهلل العدواني 7٠.٦5  
خالد إبراهيم شباب املويزري ٦.78  
خالد سعد عبداهلل العتيبي 79.75  
سعود حمود نايف املطيري ٣7.89  
سعود محمد سلطان املطيري 89.98  
سلطان خالد فهد العدواني 8٦.٤٣  
سلمان عوض دبيان املطيري 8٠.٦٢  
طالل جمال مبارك الدويلة 8٢.٦٣  
عايض فهد عايض الرشيدي 7٤.٦٦  
عبد الرحمن خالد املطيري 75.7١  
عبد الرحمن سعد مزيد أبوشيبة 5٦.8٤  
عبد الرحمن محمد احلميدي الظفيري 85  
عبد العزيز بدر ناصر املطيري ١١.79  
عبد العزيز سعد متعب الرشيدي 8٤.7٤  
عبد العزيز فراج مطلق اجلدعي ٤٢.77  
عبد اهلل عزيز عبيد املطيري ٣٣.75  
عبد اهلل عقاب عبداهلل املطيري 9٤.١8  
عبد اهلل فيصل سعود اخلالدي ٢9.89  
عبدالرب علي حسÜÜن أحمÜÜد عبدالرب   

85.٠٤
عبدالرحمÜÜن حمÜÜد دهÜÜش أبÜÜا اخليل   

املطيري 77.99
عبدالعزيز غنام صالح البرازي 9٦.7١  
عبدالعزيز متعب هالل املطيري 7٣.٣٢  
عبداحملسÜÜن عبدالعزيز ماجÜÜد الفغم   

7٢.٤7
علي متعب فضيل أبورميه 7٦.9٢  
عمر عبدالناصر شعيب املطيري 8٦.7٦  
عمر يوسف سهو املطيري 58.55  
غامن سعود غامن العجمي 98.8٦  
فهد حمود محمد املطيري 59.7٦  
فهد فالح صالح املطيري ١.89  
فيصل سعد محمد الرشيدي 8٤.٦7  
محمد جاسم محمد نصيب ٠٣.78  
محمد جزاÚ فالح املطيري 85.5  
محمد حميدي زامل العتيبي ٤٢.79  
محمد خالد حزام الدوسري 7٣.٦  
محمد خالد فالح العتيبي 8٢.١٦  
محمد عبدالكرمي محمد الدويلة 9٢.١٦  
محمد عبداهلل فهد املطيري 8٢.٦٤  
محمد عتقان عتيق اهلل املطيري ٢٢.79  
محمد عزيز ثابت عبداهلل سعيد 88.9٦  
محمد عساف مبارك الدويلة ٣.79  

محمد غامن عبيد الهاجري 9٤.١٦  
محمد فايز سعد املطيري 9١.٦٣  
محمد يوسف حسن احلربي 9٠.٦٦  
مساعد اتراحيب عبداهلل املطيري 8٠.٢٢  
مفرج عبداهلل سبهان الديحاني 8٦.٠5  
ناصر حجي صالح الرشيدي ٢٢.79  
نايف ضيف اهلل محمد املطيري 8٤.٢٣  
نايف عبداهلل حمود الرشيدي 57.7٤  
نواف خالد سعود املطيري ١9.87  
يعقوب عبدالرحمن عواد العنزي 8١.٠٤  
يوسف جزاÚ زبن املطيري 88.7٤  
يوسف حامد غازي املطيري 8٢.٢9  
يوسف فايز دبيان املطيري ٣5.77  

 اجلزائر الثانوية للبنات
أبرار حسني جاسم الشمري 9١.٢9  
أريج عبدالعزيز محمد الشاهني ١8.77  
أسيل طارق عبدالستار مبارك 5٣.8٠  
أسيل مساعد سهالن حسني سهالن ٢.89  
أطياب وليد محمد اليعقوب 79.7٦  
ألطاف خالد أمني العوضي ٦7.95  
  8١.97 Õأناة فهد سالم املا
أوراد حسن عبداهلل الشمري 95.9٢  
أسماÁ عبداهلل عبدى أحمد 8٦.١١  
اشجان جبريل ابو احلمد السمان 97.7٢  
  7٤.9١ åاجلوري محمد يوسف شبكو
اجلورى نايف حمود اجلريد 8٤.٠7  
العنود فهد سلمان اخليراهلل 7١.7٠  
ايالف نافل محمد الهذال 95.78  
بدور عبدالرحمÜÜن عبدالكرمي احملارب   

9٤.٦7
تاال سالم محمد املطيري 95.95  
جنان فهد هاني التقي 5٣.9١  
جÜÜود عبداهلل ماجد البطÜÜي بوطيبان   

8٦.5٤
حصة صالح عبداللطيف السند 8٤.١٣  
حنان عبداهلل علي املال 97.5٤  
دانة جمال مبارك العصفور 9٦.٦٦  
دانة عادل راشد العميري 9٠.٢8  
دانة يوسف عبداللطيف النجم 8١.٤7  
دالل داود عيسى القلفص 87.8  
دالل محمد نايف املطيري 9١.٠٦  
دميه سامي علي املسباح ١٤.99  
دميه طارق عمران البنوان 9٢.١٤  

دميه وليد عبداهلل املويزري 9٦.٠5  
رتاج يعقوب عبداهلل القطان 9٠.٦٤  
رزان عبدالÜÜرزاق عبدالرحمÜÜن الصقر   

99.٠8
رغد انس سليمان املكيمى 8٤.٠١  
رغد طارق محمد الكندري ٦8.88  
رغد عبداهلل يوسف املال 75.9١  
رنيم هشام يوسف الشاهني 98.9٤  
روان حسني جاسم الشمري 8٣.٦٤  
ريتاج مبارك محمد علي 7١.٢٦  
زمزم محمد نعمة الشمري ٢٦.97  
زهيه فهد عباد اخلالدي 9٤.٦٣  
زينب سيد علي حسني احلداد ٢١.98  
زينب مرتضى غلوم خاجة 9٤.٣٦  
سارة عبداهلل حمد الشالل 95.98  
سارة علي كاظم عثمان 95.58  
سامية طارق عبيد املسعود 9٠.١٦  
شريفة محمود إبراهيم محمد ٢٢.88  
شريفة براك محسن علوان 58.9٢  
شريفة عبدالرحمن سعيد الزيد 8٦.٣٢  
شÜÜريفة وليد عجيل سÜÜودان العنزي   

85.٤٤
شهد خالد بدر الذكير ٢5.87  
شيخة بدر يوسف املهينى 8١.١8  
شيخة محمد عبدالقادر العبد القادر 9٣.١١  
شيخة نواف خميس اخلميس 9١.٠7  
شيخة وليد خالد بوغيث ٠٦.95  
شيماÁ محمد أحمد صالح 9٣.٤٢  
ضحى محمد حسني العمر ١٣.98  
طيبة عبدالسالم ناصر الشطي 8٤.٦7  
طيبة هاني محمد الهولي ١9.97  
عائشة أحمد محمد الشيبة 78.8١  
عائشة خالد Ðياب الذياب ٢7.97  
عائشة صهيب اديب العوضي ١9.78  
عالية عيد فهد الصانع ٤5.89  
فاطمة فوزي حسني حبيب 7٤.١8  
فجر عبدالعزيز صالح الصالح ٤8.97  
لطيفة نواف حمد الصانع 8٦.٢  
لطيفة نواف يوسف اجليعان 8٢.٣٣  
لورا بشار سامي الصالح 5١.8٦  
لولوة طالل صالح السماعيل ١٤.78  
لينا حمد مرزوق الضفيري 98.9٣  
مرمي أحمد عبدالرقيب االهدل 8١.٦٣  
مرمي حمدان أحمد احلمدان ٤٣.98  
مرمي خالد رجب حسني 7٦.٤  

مرمي خالد عبدامللك حسني 8١.١٢  
مرمي عبدالرقيب محمد االهدل 77.8٦  
مرمي عدنان سلطان عبدربه 78.8٤  
مرمي هاني محمد الهولي ٢٦.97  
مسك عدنان ثنى العنزي ٣٤.87  
منار محمد علي الرجيبه 8١.٤7  
منيرة جاسم سليمان املطر 9٣.٤١  
منيرة خالد صالح ابا اخليل 9٠.٣٤  
منيرة رياض عبداللطيف الدوخى 9١.7٣  
ميمونة صالح مقدم عبدالرحمن باعباد   

9٢.7٣
نبيله جنيب سالم اخلليفة ٠7.77  
منارق صالح مطلق السعيد 8١.٤9  
نور أحمد إبراهيم الصالح 79.5٤  
نور طالب جاسم الشطي 5٦.٦٢  
نورة سليمان ناصر املرشود 5٦.8٤  
نورة يوسف ابليعيس العتيبي ٢8.88  
هدى جاسم محمد الكندري 95.9٤  
هناي حسني علي الشمري 8٢.8٦  
وحش حسني عبداللطيف النهام 95.5٣  
وضحة محمد حسني السالحى 8٤.8٤  

 اجلميل االهلية الثانوية للبنني 
أحمد اكرم ويزانى 9٢.8١  
أحمد فاضل الصلخدى ٢.78  
أحمد محمد صدقي أبوعلي 85.75  
أحمد معني مصطفى العبيسي 88.9٤  
أحمد موسى العلي 7٦.٦9  
أدهم محمد أحمد فضل 7٤.٦٦  
Âدهم وليد شعبان محمد 89.9٦  
أسامة محمد سالمة محمود 8٠.٠١  
أصالن بيبرس عبداحلميد 8٣.٦8  
إبراهيم احلسن محمد أبوالسعود 9٣.٢٤  
احسان أحمد احللبي 85.8١  
أحمد حسام أحمد حموضه 8٠.١7  
أحمد صالح الزين 8٣.9٤  
أحمد علي االسود ٦.88  
أحمد محمد محمود السÜÜباعي سÜÜباق   

8٠.59
أحمد هايل املوسى 9٤.٢٢  
أحمد يسري مصطفى أحمد عبداحلق   

89.٤5
أفنان ممدوح عبدالوهاب عبدالفتاح 7.7٤  
  9٣.٤٤ åاحلسن أسامة قدور

امني ايهاب سايس 77.8٣  
توفيق محمد توفيق احميد 9٤.7٣  
جواد اسعد حسني صعب 79.9٤  
حسام مهاجر راشد عبداهلل ٤5.89  
حسن محمد علي سويدان 9٢.٢7  
حسن مروان العلي 89.55  
حسني زيد علي ابوزيد 58.8٣  
حمزة ابو بكر مصطفى احلمد 9٠.٦١  
حمزة صقر علي حرب 8٠.٦٣  
خالد شاكر بدران 9٣.٠١  
خالد عبدالكافى احلاج يونس 58.9١  
خالد عبدالناصر عيسى الضابط 9٣.9٠  
خالد عالÁ الدين محمد برانبو 7٤.٦١  
خلدون صفوان بدر ٤٦.98  
رائد عماد محمد عزام 8٤.٠7  
رامي محمد ماهر السباعى اجلابى 78.98  
روبرت كميل وليم عبداملالك ١.95  
زيد محمد خليل عمر الفرا 55.9٣  
سامح مجدي صادق اكرمي ٤9.97  
  9٠.٢7 åسليمان عاطف السيد عبدالال
طارق عصام الدين فرهود 8١.٠٤  
طالل عائد حمودة حسني 7.9٢  
عاصم لقمان حامت حسينو ١٦.77  
عبد الرحمن رأفت حميد األلفي 7٦.٢١  
عبد اهلل عماد محمد عزام 8٤.٢  
عبد اهلل محمد فؤاد صعب 8٢.٢٤  
عبدالرحمن بالل عز الدين سري 8٤.٦١  
عبدالرحمن سعد حافظ الرايق ٢٣.98  
عبدالرحمن مؤيد العودات 7٢.٠٣  
عبدالرحيم عادل عبدالرحيم طحل ٢7.88  
عبدالÜÜرزاق فاروق عبدالرزاق املهتدي   

95.97
عبداهلل صالح أحمد صالح 9٣.9٣  
  8١.١8 Îعبداهلل فرزات وجو
عبدالهادي حامت الشعار ٤5.95  
عثمان سامر رضوان ابورمان 87.7٢  
علي إبراهيم سلطان 9٢.8٢  
علي أحمد حسن نورالدين ٣8.85  
علي أحمد سلطان صافي 97.58  
علي أحمد علي دمياطي 88.9١  
علي محمد عبداحلسني خزعل 85.7٣  
عماد حردان خضر اخللف 7٢  
عمار عماد بكرى ٠١.88  
عمر إبراهيم أحمد رجب شبانه 9٠.٤٦  
عمر أحمد حسن سليمان 7.9٣  
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عمر جالل داود االشقر 9٤.9٤  
عمر جهاد كساب جرادات ٢١.95  
عمر عطية محمد عطية 9٦.8٠  
عمر محمد ياسر العقاد 5١.8٦  
عمر هاني مصطفى يوسÜÜف احلبشى   

8٦.١5
عمران رافد ميشيل جرجس 7٣.٠٢  
عمرو عالÁ علي محمد علي 8٦.٤9  
فادي سمير توفيق رستم 8٢.9٤  
قاسم حسن اجلوير 88.87  
كرم نضال وجيه فخرالدين 8١.8٠  
كرمي فريد أحمد جرادى 9٢.٢٢  
كمال عبدالناصر احملاميد ٢.87  
ماريو امير صالح محارب جيد ٦5.78  
مازن وليد محمد عبداهلل علي ٦٦.89  
ماهر يحي الشعراوي 8٤.٤٣  
محمد إبراهيم السعدي 8٦.٦9  
محمد إبراهيم املستظرف 97.8٣  
محمد اسدالدين حلفاوي 78.7  
محمد االمير الصادق عبداحلميد خطاب   

8٤.٣٦
محمد انس علو ١٢.85  
محمد اياد عبدالرÄوف اللحام 78.8٢  
محمد امين النصيرات 9٣.٤8  
محمد بسÜÜام محمد حسÜÜن نور الدين   

9٣.٦٦
محمد جهاد جميل غنمه 7٤.٦٢  
محمد زياد خالد اسبير 9٣.9٠  
محمد سيد سيد زكي محمد نصر ٤7.95  
محمد عبدالكافى احلاج يونس 5٤.7٦  
محمد عبداهلل أحمد جغبير 75.8٠  
محمد غياË شكر اهلل محمد 8٢.9٠  
محمد فاضل أحمد فقيه ٢٢.89  
محمد ماجد محمد مكحل 9٦.٠7  
محمد مجدى أحمد مصطفى 8٤.٣5  
محمد جندت مشهور 98.98  
محمد نضال متيني 98.99  
محمد وائل محمد التوتي 78.89  
محمد وليد حاروكي 55.8٠  
محمد ياسر محمد محمد يوسف 8١.١١  
محمدسعد معروف محمد حموري ٦8.85  
محمود جهاد محمود حتفه 7٦.٤7  
محمود عبدالرحيم سلمان 8٠.٤5  
محمود عبداهلل طرابلسي ٢7.97  
مصطفى عالÁ الدين صالح ٤٤.85  
مصطفÜÜي ماجÜÜد بدير البسطويسÜÜي   

يوسف 7.8٦
معتز سامر قيسي ٤٤.89  
معتز محمد ثروت أحمد محمد ٤٢.75  
معمر طارق البرق ٣٣.79  
مهدي غالب حسني يحيى 8٦.١8  
مهند السعيد محمد عبدالعزيز جاد ١9.97  
نور ياسر كحيل 85.9٢  
نورالدين رباح ٣١.98  
هاشم عبدالرحمن عارف ابوصفا 87.8١  
وليد خالد غياض 7٦.٢١  
وليد نضال عبدالكرمي برقاوي 99.9١  
يحيى رضوان عبداللطيف يونس 8٤.٠٤  
يزن محمد بدر حسن اغا 88.7٣  
يوسف أحمد انور السعيد 9٠.٢٤  
يوسف تاج الدين أحمد محمد ٠٤.88  
يوسف محمد إبراهيم النصر 89.5٢  
يوسف محمد شعبان عبدالعزيز محمد   

الشحات 9٤.٣8

 اجلهراء االهلية الثانوية للبنات 
ÂالÁ عبدالتواب عزتلى مهنى 89.9٣  
ÂالÁ محمود يوسف محمد عوض حجاج   

9٣.٦8
أمثال عميد عامر سعيد 75.7٦  
Âيه محمود محمد محمود صبيح 95.7٦  
ابتهاج عبداهلل شهيب حمد حمود ٤١.87  
اريام فهد خافور خليفة مرشد 8١.٤٤  
اريج علي فرهود علي ١١.75  
إسراÁ طركى االسود 9٠.٤٣  
أسماÁ أحمد الشاجى 55.9١  
اسيل كاظم عجيل فالح 9٠.٣  
اصايل عزيز عطوان مضحي الضفيري   

9٤.78
اماني عبداحلميد عذاب 9٢.٠٢  
امل خضر حمود العنزي 75.9٤  
Âمنة جمال ثويني رشيد 87.8١  
أميرة فيصل احملمد 9٦.٠9  
ايالف محمد الشعيب 9.7٠  
ايه عادل اخللف 5٣.8٢  
بتول علي حسن عجاج 8٤.٠٢  
بتول ناصر جحيل العنزي ٢.95  
بدور حمود السحيمان 9٠.١5  
بسمه خليل إبراهيم خليفة 59.9٢  
بسنت أحمد عبداملنعم أحمد ٠7.99  
بشاير عواد عيال الظفيري 8٦.٤٣  
بيان سليمان النعسان 5١.9٠  
تقوى خالد عبداهلل متيمي علي ٦5.99  
ثريا جاسم جنديل مصحب 75.7٦  
جوري جاسم محمد حطاب 7.8٢  
حبيبه أسامة صالح محمود الشريف   

95.٢8
حنني تركي مرشد تركي 9٦.٢  
حوراÁ حسني فرهود حسني ٢٣.79  
حورية جاسم اإلبراهيم 7٢.٤7  
خديجة محمد عودة صبيح 95.9٢  
خديجة محمد محمدي ٤9.99  
خلود نصار حمود الضفيري ٢٠.٢١  
دانة أحمد البرك 8٠.٦٤  
دانة ارشيد خالد دهيم 87.8  
دانة عيسى سويد عبداهلل 9١.٣8  
دانة محمد جابر الشمري ٤9.79  
دعاÁ كيس ٢٢.78  
راما علي اميطر ٣9.95  
رتاج جابر سرحان سالم 55.7٢  
رتاج رحم ديالن متعب 79.5  
رتاج شريف معدي ضاحي 95.9٠  
رتاج قاسم محمد متعب 78.8١  
رضوى عصام شعبان علي ٢8.99  
رغد جاسم عيد عزيز 85.99  
رغد غثيث حزام علي ٤٣.88  
رغد مزعل بادÚ نزال ٤٣.79  
رنا أحمد محمد أحمد املنشد 95.58  
روان حمود طالل صباح 77.8  
روان عبداهلل مهنا خميس 58.8٦  
رمي علي عبداهلل حمود ٣.99  
زهراÁ سعد جابر ضاحي 88.9١  
زهرة أحمد سيد عبداحلميد 75.78  
زينب سلطان سرحان عبداهلل 8٠.٦٣  
زينب مبارك عاشور سعد 8٣.٣٢  

سارة سعد محمد العويلى ٢٢.88  
سارة محمد عبداهلل زايد 97.7٦  
سارة منصور حمود محمد 9٠.٢١  
  7٤.٠٦ Îسامية نصار عزبه منو
سميرة كمال معتوق 99.75  
سهام صالح غدير سلطان 8٣.٦8  
شهد صالح حمد صخيري 85.5٦  
شهد عبداهلل عبداهلل 8٢  
شهد فيصل االسماعيل ٤.85  
شهد محمد انس محمد ابوزيد 57.9٣  
شهد محمد رشدي توفيق ٣9.95  
شوق خليفة زبن ثويني 77.88  
صفا فيصل احلاج 77.8٣  
طيف عويضه سرحان العنزي 5.9١  
عبير سعود نواف الشمري 7٣.٢9  
غالية عبداهلل حسني راشد 8١.٢٢  
غالية مدرهم غاطي املطيري 8٠.٢8  
غرام فرحان سمير الظفيري 9.8٢  
فاتن قيس جذÚ براك السعدون 95.59  
فاطمة أحمد عبداهلل العنزي 9٢.٦8  
فاطمة الزهراÁ خالد السيد إبراهيم ١٤.98  
فاطمة عجيل شاهر اجلشعم 7٤.٢٣  
فاطمة فاضل حسني مطلق 5٢.9٣  
فاطمة فواز خلف ظاهر 9٦.٤9  
فاطمة محمد مطر جابر ٢7.79  
فاطمة نايف جاسم ناصر 8٦.7٦  
فجر صباح خلف الشمري 9١.٣٤  
فجر مساعد مهدي اخلالدي 95.5٤  
فرح عبداهلل العبداهلل 95.7٣  
فرح محمد كرم الدين عبداهلل 98.9٢  
فوز مشعل نداÁ العنزي 8٤.٣  
كوثر حمود كتام سلطان 8٦.١١  
جلني قاسم محمود 9٢.٠٢  
ليالى ناصر طريخم جلن ١7.89  
لينا قاسم محمود 9.9٦  
مرام خضر مجبل سالم ٦5.85  
  98.٢٤ Úمرح خالد هزا
مروة بادي املطلق 87.9٢  
مرمي أحمد النيتول ٣١.99  
مرمي جابر موحان عباس 9٦.٣١  
مرمي جاسم وهيب حمود 9٤.9٢  
مرمي خالد خلف ظاهر ٦٣.87  
مرمي عالÁ الدين إبراهيم االفغاني 99.59  
مرمي قاسم سعد محمد ٦5.5٣  
مرمي ناهى فرهود مزعل 7٣.8٦  
مالك أحمد الصلخدى ٤7.88  
مالك نايف فاضل العنزي 9٦.٤٣  
منار خلف ثجيل موحان محمد 9٤.١5  
  75.٠7 Ôمنار عيد لوزان مهاو
نارميان سعيد أحمد محمود علي ١٣.98  
ندى أحمد عفت محمد فتحي علي ٢١.95  
ندى حامد عشÜÜوي سÜÜعود السعيدي   

95.7٣
نوال حمد مزهر حمدان ٠٣.87  
نوال نصار فالح حسن 88.7٣  
نور محمد صالح صالح 8٢.١٢  
نÜÜور وائل ضيÜÜف اهلل أحمد موسÜÜى   

قديح 9٢.7٣
نوران إبراهيم السعدي 9.9٣  
نورة عايد سعود عايد 9.9٠  
نورة فالح ناشد موزان 8٣.٦9  
نورة ياسر علي ظاهر 7٦.٦٣  
نوف عبداهلل عيسى زيد طرفه ٣.85  
هاجر راشد فرهود راشد 7١.٣7  
هاجر رضÜÜا عبدالرازق محمد عبداهلل   

97.79
  9٠.٣5 Ûهاجر محمود الدبا
هاجر منذر السالمة ٢٦.97  
وئام عبداحلكيم عبدالقادر 75.8١  
وجدان منصور حمد مطلق ٣٣.95  
وداد هذال شقاحي فهد 8٢.١5  
وهج صباح مطشر محمد 8٣  
يارا اشرف وجيه طه 9.7٦  
يارا جمال الدين حجازي سعد 99.9١  
ياسمني ايهاب مبروك وهبة شرف 97.8٣  
ياسمني سامي مختار أحمد عبدالرحمن   
9٤.8
ياسمني فالح محسن حربي ٦9.78  

 اجلهراء االهلية الثانوية للبنني 
إبراهيم فالح إبراهيم فالح 9٠.٤  
أحمد ساير ناهي الشمري 87.7٣  
أحمÜÜد عالÁ الدين حيدر محمد حسÜÜن   

98.٣8
الطرقي إبراهيم طرقي الطعمة 7٤.٤7  
حامد سالم محمد 7٣.٣8  
حسني مبارك سعد صبيح 78.7  
حمد تركي أحمد النيتول ٤7.78  
حمزة احمود سالم ٢٣.78  
خالد حمدي حلمي عنتر ٦١.99  
خالد خالوى مغيريد كياد 79.8٠  
خالد عبداحلميد عذاب مجلف ٢7.89  
خلدون ناصر خصاف شبيل ٦٤.79  
دهام بستان دهام عزبه 78.7٤  
راشد سائد عمر تيم 85.5٣  
سليمان حسن سليمان عبدالعزيز 9٦.٦٤  
شعالن طالل نايف غضبان عواد 8٣.٤٢  
صفوان عماد حسن دسوقى ٠7.99  
عادل حبس احملمد 8٦.٤٣  
عباس نايف حمود سعد الظفيري ٢٦.79  
عبد الرحمن عبداهلل ثجيل مشفى 8٠.٦5  
عبد العزيز حمود علي الشمري 9٤.٦8  
عبد العزيز غالب بهلول صياح 89.7٤  
عبد العزيز فيصل حمادة 8١.٦  
عبدالرحمن أحمد جمال املللي ٣٦.89  
  7٦.7٣ åÐعبدالرحمن خالوي ثليج الشحا
عبدالرحمن شعيل عبداهلل شعالن 9.8٣  
   Ûى عطااهلل الصباÜÜعبدالرحمن عيس

الدهني 99.8٤
عبدالرحمن ناصر صباح صايل 87.9١  
عبدالعزيز صالح األحمد احلسني 88.8٣  
عبدالكرمي رحمة حسن عجب 7٣.١٣  
عبداهلل اسعد ساير احملمد 8٣.١٢  
عبداهلل فايز حجي العنزي ٤9.77  
عبداحملسن علي حسني جابر ٦٦.78  
عبيدå عدنان اجلاحد 8٢.٣٣  
عدنان رحيم زبن الشمري 78.7١  
علي ثامر قنان سلطان ٦.95  
علي خضير محمد عايض 7٤.٢7  
علي فهد عبدفالح 8٠.٠9  
علي محمد جهيران علي ١٤.77  
عماد عبداحلميد الباكير 77.77  
عمر عبدالسالم النعمة 85.98  
عمر محمد قنبر 8٤.٢٢  
غازي فيصل صيوان مانع 7٢.9٦  

منار نواف عتيق سعيدي 9٣.٦7  
منال اجلميل السيد محمد السيد ٣.99  
منال بدر ناصر الشمري 75.9٤  
منال عجيج طارÔ العالطي ٣5.87  
مناير خالد محمد املطيري 9٦.٦١  
منى حمد عبداهلل املهوس ٢٤.87  
منى محمد عبيد عرادة الرشيدي 8٦.٦9  
منى هالل عبداهلل احلميدي 8٦.٦5  
منيرة رضا عويد العنزي 89.8٠  
منيرة صالح سعد البناق 9٠.٠٢  
منيرة صالح عبيد املطيري 87.9٦  
منيرة محمد مبخوت العجمي 8٦.٤9  
منيرة منصور داود الشمري 78.77  
موضي فهد عيد اخليوطي احلربي 89.95  
مي مختار خلف املطيري 8١.8١  
ميس معن الضاهر ٢٣.99  
جنالÁ فهيد فهد العجمي 5١.9٤  
جنالÁ مشعل عبداحملسن الشمري 8٤  
ندى محمد مشهور العنزي ١٦.77  
ندى نواف عبداهلل الغامن 9٣.9٣  
نشميه محمد مرزوق املطيري 7٤.١8  
نفود ماجد مطلق العنزي 9٤.١٤  
نوال خالد هليل احلربي 89.8٢  
نورا عبداهلل نهار املتلقم ٣٦.98  
نورا فهد عامر العجمي ٢.77  
نورة سعود فهد العجمي 8١.9٢  
نورة عبداهلل مبارك الصميم 95.95  
نوف فالح بردى املطوطح 9٠.٠7  
نوف فهد محمد العلي 7٤.9٤  
نوف ناصر عبداهلل احلسيني 89.9١  
نوف ناصر محمد الشمري 8١.١  
نوف هادي غالب احلربي 75.8  
نوير حمد فرحان الشمري 7٤.8٣  
هاجر أحمد عزارå السعيدي 55.9٢  
هاجر راضي محمد العنزي ٣7.98  
هاجر عبداهلل انحيطر العازمي 8٢.٦٢  
هاجر عيسى ظاهر عويد العنزي 79.55  
هاجر مبارك فهد الشمري ٦.95  
هاجر محمد زنيفر العجمي 95.8٦  
هديل خالد صالح املطيري 89.98  
هديل محمد جبر احلريجي 7٦.٤١  
هديل مناور مفرح الشمري 9٣.٤7  
هدية وليد سعد علي سعد 8٢.٤7  
هال محمد بنيا السليماني 75.97  
هند رجا محمد السعيد 9٠.٣7  
هيا أحمد عبدالرحمن الفوزان 9٢.٣9  
هيا بدر ناصر احلسيني ٣١.95  
هيا حماد محمد العجمي 97.55  
هيا خلف باني العجمي 5٢.8٣  
هيا سليمان محمد الصريخ 9٢.9٤  
هيا طالل عثمان بن عون 79.8٤  
هيا محمد رشيد املطيري 9٣.٤٦  
هيا منصور محسن الشمري 7.8٢  
وحش أحمد سالمة املطيري ٢7.85  
وسن سلطان دميثير العنزي ٢٣.97  

 اجليل اجلديد االهلية الثانوية للبنات
أسيل أشرف عبداحلكم عفيفي 98.78  
ÂالÁ أحمد عبدالفتاح عبدالعاطي عامر   

9٠.58
أالÁ إبراهيم كامل محمد عبدالرحيم ٣١.99  
ÂالÁ عبداهلل إبراهيم هارونى 8٦.٣٤  
ÂالÁ وائل علي الشÜÜبراوي علي راجح   

97.85
أمل أحمد زهرة 98.5٦  
أمل مصطفى عبيد 9٤.١9  
Âمنة أحمد غالب محمد البصيري 8٢.٦٢  
Âمنة نضال يوسف كوته 78.9١  
Âيات ثائر البرم 9٠.٢  
Âيات عبداهلل رفيق احلاج شحادة 9٤.٠٣  
Âية حسني بدر اسماعيل 99.7٣  
Âية عارف زكريا حسني 98.9٦  
Âيه عادل خليل خليل موسى ٤7.99  
Âيه عبدالرحمن النصيرات 7٤.٤9  
Âيه عبداهلل مصطفى صالح ٣٤.75  
Âيه عثمان راضي اسماعيل 8.8٦  
أبرار ماهر مصطفى عبداللطيف محمد   

98.٤٢
إسراÁ راغب الشيخ ٣8.95  
أسماÁ ناظم نحيلى 8٣.١8  
االÁ أحمد يحيÜÜى إبراهيم عبدالرحمن   

97.٢٣
االÁ ايهاب محمد الكسواني 85.5٣  
االÁ فارس الصدقه 8٣.٣5  
  88.٤ åمحمد حسن عبد Áاال
االÁ هانÜÜي أحمÜÜد كمال الديÜÜن محمود   

يوسف ٤٣.97
الزهراÁ عالÁ محمد صالح عبداهلل ٤٣.98  
الشيخة فوزية جسور فياض 98.88  
اليسا جوزيف البستاني ٠٤.78  
امل أسامة سمير منصور 97.8١  
امل فرج زكريا فرج ٦٣.98  
امنيه عبدالعظيÜÜم عبداملقصود أحمد   

97.7٣
أميرة سامي السيد حشيش 9٤.١9  
أميرة عاصم محمود عبدالسالم الشامي   

88.٣8
  9٢.57 Ôامينة جهاد حمو
أنفال صالح حسني التركاوى 9٠.٣٤  
اية اهلل حامت حلمي ابواملعاطى ٤٢.98  
إميان محمد عبداحلكيم عبدالعزيز ٢.98  
ايه علي جمعة 88.9٤  
ايه محمد عبدالعزيز عباس مصطفى   

9٢.٢٤
ايه محمد عبدالرحمن عبدå حفني ٤7.98  
بدور حسان شاكر شاكر 58.9٢  
بسنت عمرو أحمد العوضي ٤7.95  
بشيرå بسام يوسف العتيبي 9٠  
بنان ماهر امني مسامح 8٦.٤9  
تاال نذير محمد بشير الزعبي ١5.99  
تبارك نعمة يعقوب احلساني 98.5٤  
تسنيم محمد العامري 99.7٤  
متيمه عبدالغافر مصطفى صالح 8٢.١١  
توجان نضال محمد اخلواجا 7٤.٦9  
  9٦.٤٢ Úثريه محمد علي البيا
جنى أحمد الغول 7٤.٣9  
جنى عبدالوهاب الصدقه 89  
جوانا عبداحلميد إبراهيم 9٤.٣٢  
جودى رضوان املوسى 8٠.١١  
حبيبه اسالم زكريا عبدالعزيز محمد   

99.79
حال حسن املفعالني 85.8٤  
حال حسني علي باشه 97.9٦  
حال عامر جديد ٢٢.78  
حال محمد يوسف ياسني ٣8.97  

حنني أحمد صبحي النجار ٣٦.97  
حنني عبدالفتاح عبدالرزاق التجار 9٤.١7  
حنني عصام محمد لطيف 89.9٣  
  99.٣٣ åحنني محمد حازم يوسف فود
حنني نصر محمد علي أحمد 9٠.٤١  
حنني يوسف عبدالرحمن جالد ٢٢.99  
حنني يوسف عيد يوسف 99.9٤  
حوراÁ عوض حسني خليل 7٣.9٦  
دانة حسن خليل أبو سليمان ٣٣.89  
دانة عماد شيخ خليل 9١.٠7  
دانة محمد وليد القيشاوي 9٤.9٦  
دانيا محمد القطيفان 7.8٣  
  8٦.57 Ðدالل شاكر الشاحو
دياال غسان عبداهلل العتيبي 9٦.٢١  
  79.5٦ Ôديانا خالد العيا
دميه عبداهلل حسني منصور 77.9٢  
دينا يعقوب مصطفى معوض 97.59  
راما محمد حسن شباني ٢٣.95  
راما ميسرå املصري ٤7.98  
رانيا طارق عبدالرحمن عابد 97.9١  
ربانه باسل النصيرات 9٣.٦  
ربيعه عثمان حنوف 7٦.٦7  
رحمة عبداحلليم عبداحلفيظ عبدالعال   

8٦.٣5
رزان محمد بشير القاوقجى 79.99  
رغد زياد عبداهلل 9٢.٣٦  
رغد سامي صالح بدارنه ١٢.97  
رغد عبداهلل اسماعيل معمر 8٤.٦١  
رغد محمد يوسف اجلعفرى 78.7  
رغد محمود القادرى 95.8٦  
رغد مرعي شبيب ٠9.97  
رنا رضا عبدالهادي محمد محمد املليجي   

9٣.8٦
رنا عادل حسن املتبولى ٠٤.98  
رنا محمد السÜÜعيد فايد سليمان زايد   

99.85
رهف عزمى محمود ابوحويل 9٣.9٤  
رهف نادر عزت محمد ١٤.98  
روان تامر صحصاح إبراهيم أحمد 89.9٠  
روان حافظ علي حافظ 9٢.٣8  
روان سادات صابر عبدالرحيم 97.57  
روان سامي محمد احلالق ٦5.98  
روان محسن عبداحلليم إبراهيم ١5.99  
روان محمد عباس بيومي بيومي 98.5  
روبا رضا مصري عجايبي 5٣.9٣  
رودينا جمال عبدالناصر مبروك محمد   
78.١١
روضه عبدالعليوي اجللود ٤.85  
ريان فهد اخلليل ٢.97  
ريان محمد حسن 9١.٤5  
  99.٢5 Úرمي إبراهيم محمد متولى مزرو
رمي عدنان راشد Ðي النون 98.9٤  
رمي محمد صبري عبدالرحيم 89.9٦  
رمي ياسر مصبح اسماعيل 98.7١  
رميي رائد إبراهيم عبدالرحمن أبوحبله   

97.٠8
ريهام وسÜÜام إبراهيم إبراهيم عبداهلل   

75.5٦
زينب جميل شبيب مسلمانى ٤٣.97  
زينه رائد Ðو الكفل دياب غوشه 98.8٣  
سارة قاسم أحمد هندى 99.5٢  
سارة محمد حسني بدران 98.9٤  
سارة أمني صبحي خزنة 98.5٣  
سارة امين السيد الشربينى ٢9.99  
سارة جابر عبداحلاكم السيد 9٦.٤١  
سارة سيد عبدالرازق جمعة 99.9٣  
سارة عبدالكرمي حسن محمد 9٣.9٠  
سارة كاظم البوغبيش ٦5.88  
سارة كانو االسود ٣7.٢5  
سارة محمد بليبل ١.98  
سارة محمد طراد 9٦.٢7  
سارة محمدعلي محمد النجار 87.79  
سارة هيثم إبراهيم 9٤.٢7  
سارة يوسف نسيب اقشاي 8٤.9٣  
سامله محمد سعيد حنفي 98.7٢  
سحر بسام يوسف محمد 97.8١  
سلسبيل عبدالرحيم محمد عبدالرحيم   

9٣.١5
سÜÜما هانيÁ محمد محمÜÜد ابوالفتوح   

99.55
سهام عبدالسالم اسعد مصطفى حللوح   

88.٦8
شام امين عدنان عنتر 7٦.٤5  
شام عالÁ شبيب 9٣.٣٦  
شانتال وجيه إبراهيم عزب 8.7٢  
شريفة محمد الدللي 98.9٦  
شهد ايهاب عبدالقادر محمد 8٦.٣٤  
شهد حسن عثمان العاكوم 9٣.٤5  
شÜÜهد عبدالكرمي سÜÜليمان ابومشرف   

8٣.5٣
شهد محمد محروس حمدون 89.77  
شوق علي باقر 85.7٤  
شيرين مجدي رمضان محمد عامر ٦٢.99  
شيماÁ فيصل محمد الزبير محمد 98.5٣  
   åصابرين شريف حلمي عبداهلل عمار
9٢.7
صبا أحمد موسى محمد 95.99  
عالية علي عبداملجيد الشهاوي ٦٣.99  
علياÁ محمد السيد علي عامر 9٠.٢٣  
عهد أسÜÜامة عبدالهادي عوض الكرمي   

8٦.5٤
غادة عادل محمود يوسف عبداهلل 88.9٣  
غدير علي وهبى 77.8٦  
غرام رائد عبداهلل زحالن ٤٣.75  
غفران عبدالستار اخلولي 8٤.٤8  
فاطمة عطية حسن البيطار ٣8.87  
فاطمة بسام محمد دقيق 9.9١  
فاطمة جمال عبدالصÜÜادق عبدالعليم   

98.8٢
فاطمة حافظ خليل ٦5.89  
فاطمة طارق املعروف 88.5٢  
فاطمة فايز زغلول حنفى مصطفى ٣٢.85  
فاطمة محسن عز الدين 98.5١  
فاطمة ياسني الشحادة 9١.9٢  
فايزة مالك سليم عريقات ٤٣.99  
فجر غسان احملمد 8١.١١  
فرح خالد أحمد اخريشي ١٣.98  
  98.٢١ Úفرح شما
فرح مليح محمد السيد 79.9٠  
فرح نبيل محمد عبدالعظيم حسن 99.7٣  
فوزية إبراهيم محمد عبدالنبي محمد   

8٦.7٣
كوثر سليمان علي ابو غيث 8٣.9٤  
النا محمد حمود 9٣.٠٤  
جلني محمد الرفاعي 9٢.٣١  

فارس أحمد صالح خلف 8٢.8١  
فهد محمود خلف سالم 7٤.8٠  
فيصل رمضان احملمد 8٣.٦5  
مبارك بدر عواد أحمد الشاكر ٦5.87  
محمد ثجيل سعود عودة 57.7٣  
محمد حسني طلعت جمعة 8٦.١١  
محمد خليل احلريري 87.78  
محمد سعد راضي الظفيري 8٢.٣9  
محمد شعبان سويفى محمد 5٣.9٤  
محمد صالح السيد علي 5٦.9٤  
محمد عجيل هجهوج شمران 8٣.٦٣  
محمد غازي عوض سودان 8.8٤  
محمد فياض إبراهيم 8٢.٠٣  
محمد كمال الشيحان 9٦.٢9  
محمد هيسم اجللم 79.8٤  
محمد وليد محمد برعي 9.9٣  
مساعد فرج غالي سلمان 9٣.7٤  
مشاري أحمد جابر ناصر 77.7٦  
معتز فوزي محمود محمد إبراهيم 97.5١  
نايف طالل نايف غضبان عواد 9٤.8١  
نواف ثابت محمد 8٠.٤9  
هادي مرزوق علي عبداهلل ٠8.79  
ياسر رمضان سلمان مجلي ٦7.87  
يوسف مياح جابر حجاز ٣.89  

 اجلهراء الثانوية للبنات
أبرار حميد مطر الشمري 9٣.٢8  
أروي عبيد محمد الظفيري ١٣.89  
أريام دبيس قناÕ البرازي ٢5.88  
أريام فواز عبيد املطيري 8٦.٠٣  
أسيل نواف ماجد املطيري 97.9٢  
أفنان عبداهلل محمد احلربي 95.9٤  
ÂالÁ رجب إبراهيم مهران ٢9.99  
Âمنة عبداهلل عبدي شيخ Âدم ٦٢.79  
Âمنة إبراهيم مبارك اخلزمي 8٢.٣٢  
Âمنة سلمان سعيدان السليماني 88.9٤  
Âمنة مناحي عايد العنزي 85.9١  
أنفال متعب نهار املطيري ٠١.97  
إسراÁ حمد عيسى العنزي 9١.٦١  
إسراÁ علي محمد علي هيكل 99.87  
أسماÁ عبداهلل محسن الشمري 8٦.٤٦  
اسيل دغيم عاصي الضفيري 8٠  
اطياف إبراهيم عقال ثجيل الشÜÜمري   

8٢.٣8

أفراح فالح فرحان الشمري ٢5.95  
اجلوهرå علي باجيه الشمري 9٢.٦9  
العنود بدر زيد الشمري 79.58  
العنود خالد جدعان العتيبي 9٤.٦٤  
العنود سعود مروح العنزي 75.8٠  
املاس فواز عواد السليماني 9١  
أماني مدلل حبيب العنزي ٣9.89  
امل عمر جامع 9٦.9٠  
أميرة حسن عباس محمد 9٣.٤٦  
أميرة عبداهلل عيادة العنزي 85.8٤  
انوار فهد غربى الشمري 8٤.٣١  
انوار فواز عجيل الشمري 5٣.8٣  
بدحه نايف محمد احلجرف 7١.9٤  
بدرية فالح عامر ارطام العجمي 9.9٦  
بدور خالد فهد القحطاني ٦٢.87  
بسمه حمد راشد احلسيني ٠7.85  
بسمه نواف عاصي الضفيري 5٤.9٢  
بشاير محمد حسني املطيري 8.8٠  
حبيبه أشرف إبراهيم صبيحه 98.9  
حصة بشار عبداللطيف السعيد ١١.89  
حصة سليمان عبداهلل الفالجي 9٠.٦٤  
حصة متعب مساعد مصيريع احلربي   

85.٦9
حنان أحمد بداح السليماني 59.9١  
خديجة عارف ماطر العنزي 9٢.8٦  
خزنة هيف قحموم احلجرف ٠7.78  
دانة بندر عبداهلل السعيد 9٢.٢5  
دانة حمد عيد الشمري 8٤.١٤  
دانة عبداهلل نبقى الظفيري 59.9١  
دانة محمد مشهور العنزي 8٢.٣8  
دانة مساعد عبداهلل العريفان 8٣.٦٦  
دانة مصبح سالم العنزي ٦8.95  
دالل بدر هزاÚ الشمري 9.7٤  
دالل علي صالح العنزي 8١.٦8  
دالل مضحى مزهر الشمري 9٤.١٣  
دميا أحمد صقر السعيدي 8٤.٦٣  
دميا علي تني العجمي 8.9٤  
دميه عطااهلل مجبل املطيري 8١.9٤  
رايان بركات دويح وقيان الشمري 8٢.٤٢  
رتاج سعد محمد الدوسري 89.9٠  
رحيمه عبداحملسن ثابت احلبشى 9.9٤  
رغد حامد ريكان الظفيري ٤8.85  
رغد علي عجالن الشمري ٤9.97  
رغد علي قعيد العنزي ٢9.89  

رقية اشرف رضوان رضوان 9٦.١7  
روان أحمÜÜد محمود عبدالعال السÜÜيد   

99.5٢
روان عادل فالح العنزي 9٤.٢5  
ريان سعود مطلق املطيري 9٦.٢9  
ريانه حسن برجس العجمي 97.85  
رمي بدر انغيمش الشمري 9٦.٤7  
رمي ضيف اهلل محمد القحص 77.9٢  
رمي عبداهلل خالد الهيلم العجمي 7.8٦  
رمي عبداهلل مضحى املطيري 9٦.٢٦  
رمي فهد فياض العنزي 9٢.٣  
رمي محمد عودة اجلميلي ٢٤.79  
رميا راشد مطلق الهرشاني 8٣.٢٤  
رميا محمد أبازيد ٢٣.99  
رميه محمد سوعان العنزي 8٦.٣5  
زينب غدير خالÜÜد الغضوري العنزي   

87.7٦
سارة بدر محمد العازمي 8٣.٤٤  
سارة صالح أحمد مكى 98.5١  
سارة عبدالعزيز محمد العوشز ٢9.79  
سارة محمد ناصر العجمي 8٦.٦9  
سارة يوسف مرشد العنزي 87.9٤  
سلمى رايف دهاÔ الرويعى 5٣.9١  
سهام مهدي دحيالن سليماني 78.59  
شهد اكرامي محمد نعمان ٠٦.95  
شهد ريكان عامر محمد 8٤.٠٢  
شهد عباس يحيى العيسوي 9٦.٣9  
شهد غامن مريف الرويعى 8٣.٣8  
شهد محمد شيحان الظفيري 9٤.8٦  
شوق سند علوÔ العتيبي 95.7٦  
شيخة فهد محمد احلسيني 9٢.١9  
شيخة فواز سالم احلصينان 97.7٢  
صاحله مشعل مطلق ثويني الشمري   

9٢.٠8
صيتة سعد بخيت العجمي 7٢.8٤  
صيتة سعد جابر احلجرف 89.78  
طيبة ماجد مجيد الصيرفي ٢٣.95  
طيف شامخ غازي احلتامله 9١.٤٣  
طيف شالÔ جابر احلجرف 75.8٣  
عائشة حمد ضاهر العنزي 5٢.8٠  
عائشة متعب سعد العجمي 8٢.١٢  
عبير نايف ظاهر العنزي ٤٢.95  
عجميه شافي سند اجلميلي 55.8٢  
عجميه محمد مبارك ردنان 8٦.١١  

عذبة غالÜÜب محمد العصيمي العتيبي   
89.8٦
عنود نايف خلف احلربي 8٦.٠١  
عواطف عبدالكرمي عبداهلل الشمري 9١.١١  
عواطف محمد نايف ابوظهير 9١.٣  
غزالن عبداهلل مطر الشمري ١٣.95  
فاتن فارس فهد املطيري ١.89  
فاطمة بدر زحزيح العنزي 95.9٢  
فاطمة صالح عتيق سعيدي 55.9٣  
فاطمة عبدالهادي عايد الشمري 8٢.٠8  
فاطمة ماجد هذال املطيري ١٦.98  
فاطمة مبارك فالح الرشيدي 97.7٦  
فاطمة نايف مناحي القحطاني ٤١.98  
فرح خالد عيد الشمري 8٢.٦١  
فوز حمود سعود الشمري 85  
فوز عايد عطية الظفيري ٢١.95  
فوز مزيد رحيل العنزي 95.9٦  
في إبراهيم مالبش العنزي ٢٣.78  
في مختار خلف املطيري 88  
لطيفة سالم محمد العجمي 9١.٣5  
لطيفة عيد برجس العجمي 8١.8٦  
لطيفة فالح مخلف احلسيني ٤.95  
مليا سعد عبداهلل العجمي 59.9٣  
لوجني عبداهلل مطر املطيري ٠٣.85  
لولوة عبدالعزيز عبداللطيف احلبشي   

9٦.5٦
لولوة مساعد عويد العنزي ٤9.95  
ليان سعد مناحي القحطاني 79.9٣  
مرمي جاسم عبدالكرمي األمير 9٦.٣٢  
مرمي حمدان محمد الرويعي 8٣.١7  
مرمي عادل جاسر السعيدي ٣7.89  
مرمي عبدالعزيز نهار اخلالدي 8١.9٢  
مرمي عبداهلل قطب محمود الشÜÜبيرى   

9٦.85
مرمي فارس فهد الشمري 85.77  
مرمي فايز هدل العنزي 7٢.8٠  
مرمي محمد باني السعيدي 9٤.٣7  
مرمي محمد عطية حسني ٢5.99  
مرمي محمود متولي محمد ٠١.98  
مرمي مشل عواد الشمري 5٦.9٠  
مرمي مضحي سعود اخلالدي 9٤.٢٦  
مضاوي خالد تركي املطيري 95.98  
مضاوي عبداهلل طليفيح القحطاني 9٢.٢  
منار ناصر خلف الشمري ٦5.95  
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جلني محمد منير تالج 97.99  
لورين محمد سمير إبراهيم 5١.8٤  
مادونا موريس سعد اسكندر 99.7٤  
مايا طارق محمود الدمهوجى ١.99  
مرام طارق مكارى 7.9٤  
مروå سعد محمد ديب غنام 89.85  
مرمي أحمد سرحان 95.9٢  
مرمي اشرف محى الدين عبداهلل ٦9.98  
مرمي حسني العلي ٢8.87  
مرمي صالح أحمد محمد صالح ٦.97  
مرمي عبداهلل مصطفى صالح ٣5.85  
مرمي عطية حسن البيطار ٤5.85  
مرمي عالÁ عبدالقادر ابوالكاس 98.89  
مرمي عالÁالدين لطفى محمد حسن 97.8٦  
مرمي غازي بكير 97.87  
مرمي ناصر محمد توفيق العزيز 78.7٤  
مرمي جنيب محمد جواد 9٤.٤8  
مرمي هشام خيري محمد أبوالعنني ١١.89  
مالك أحمد املفعالنى ١٢.99  
مالك مصطفى أحمد حمدان ١5.85  
مالك ياسر عبداهلل عيد ٤9.97  
ملك حسÜÜن مجدى حسÜÜن السيد رخا   

99.7٤
منا أحمد محمد علي حسن 9٢.٢٦  
منى جمال غالب اجلدبه 8٢.٠٤  
منى حسني سعيد ٤5.97  
منى عصام عبدالكرمي محمد نوار 9٤.١١  
مها سفيان عبداملعطي ابوخوصة 8٠.٢٣  
مها عثمان داود دوله 97.9٢  
مي شكري الرفاعي ٢٦.89  
مي محمد توفيق حساني زيدان ١7.97  
ميار نظام برهم محمد ٣١.89  
ميران حازم داهش حمدان 8٤.٤٣  
نادين مصطفي عبداملنصف عبدالوهاب   

9٦.٣8
نانسي سعيد محمد الصغيرالدكروني   
98.5
نÜÜدى عدنان محمود حسÜÜن سÜÜليمان   

حسن 95.85
نور محمد نصوح احللواني ٦٤.95  
نورا خالد محمد حسن ناجي ٦.98  
نوران نبيل موسى عيسى 9٣.١١  
هاجر اسماعيل محمود الرفاعي ٢9.87  
هبة اهلل ايهاب بدر حسن ١٦.99  

هبة اهلل سعيد أحمد خليل القوقا ٤.89  
هدى عبدالعزيز زكريا غمراوي 9٠.٦٤  
هدى وليد محمد إبراهيم سالم 99.55  
هديل يوسف عيد اسماعيل 8٣.٤5  
هنا حمدى حافظ حافظ عياد 77.9٠  
هنادي عبدالقادر الطلب ٦.98  
هند بسام الرفاعي 95.9٦  
وعد وائل أحمد العتيبي 8.8٢  
يارا أحمد علي فواز 8٢.٠8  
ياسمني ايهاب أدهم حسن خضر 85.8٣  
ياسمني محمد صابر عبدالرحيم ٢5.98  
ياسمني محمد موسى ندا ٣9.98  
ياسمني مصطفى حسن حموضه ٦7.99  
ياسمني نبيل جان نثار 98.95  
مينى خالد رجب محمد فرغلي 9٣.٦٤  
مينى عدنان حمدان 85.9٤  

 الدوحة الثانوية للبنات
أروى علمى مصطفى عبدالعال 98.7١  
أروى غالب نايف الشمري ٣.89  
أريج أحمد عويد العنزي 97.8٣  
أريج عادل محسن البذالي 9٤.٦٢  
أسماÁ خليفة مفرح اجلميلي ٢9.87  
أسماÁ عمر علي الشطي ٠٦.87  
أفنان جمال صالح الصالح 9١.٦9  
ÂالÁ محمد خلف الفضلي 9٠.٤9  
أنفال عادل سلمان العازمي 9٣.٣١  
اجلود حمد ثويني الذايدى 9٠.٠7  
اجلوري محمد حميد العنزي 7.8٤  
بدور بدر سويدان العنتري ٣5.85  
جميلة بدر عبدالرحمن الفضلي ٢7.95  
جواهر أحمد خالد العازمي 79.88  
حنان أحمد فهد العازمي 9٤.٤9  
حوراÁ ناصر عبداهلل املزيدي ٢٦.95  
خديجة علي حسن محمد 9٤.٦٣  
خديجة محمد عبداحلميد احليدر 9٦.١١  
خواطر عبداهلل حمد الدوسري 9٠.٠١  
دانة حامد حسن العنزي 87.9  
دميه مبارك فالح العازمي ٣٣.97  
رتاج قزار موازي اجلاسم 9٠.٦٤  
رغد حسني جاسم العازمي 59.9٤  
رغد خلف غايب الشمري 8٢.٤٣  
رهف جاسم راضي املطيري ٠5.98  
رهف فهد مشعل العنزي 5٤.8١  

روان أحمد فهد العازمي 8١.١  
ريام محمد تركي الرشيدي 9٣.٦7  
رمي أحمد عايد الصليلي 9٠.٠9  
زينب أحمد مناÚ الرشيدي 8٦.٢٤  
سارة أمير خالوي الفضلي ٤٣.88  
سكوت محمد فرحان العنزي ٢٣.77  
سلمى مرزوق حويضر الرشيدي 95.9٤  
شÜÜاå زنان مهدي محمÜÜد جعفر مهدي   

9٣.7٦
شذا سعد خلف محمد خلف ٠٤.99  
شروق أحمد لزام الرشيدي 9٣.٦٣  
شهد سليم سعد الرويعى ٦.97  
شهد فهد طالب العامري ٣.98  
شهد محمد مطلق العتيبي ٣٣.97  
شوق أحمد عبدالرزاق مرزوق 8٦.٤8  
طيبة يوسف أحمد الراشد 7.8٦  
عهد عبدالعزيز عبداهلل الظفيري 8٣.٣5  
غالية أحمد ظاهر العنزي 85.85  
غدير سالم عيد العازمي 57.9٠  
فاطمة فيصل محمد شÜÜريف الكندري   

9٤.١٣
فاطمة حامد فالح الظفيري 9١.9١  
فاطمة حسني صالح بوقريص 8٣.٤  
فاطمة عادل جزا الرشيدي 5١.8٢  
فاطمة علÜÜي حميد عبÜÜاس عبدناصر   

العنزي 9٤.٤٦
فاطمة يوسف نعمة الشمري 8٠.٦٤  
فرح عبدالرحمن هالل العنزي 9١.١7  
فرح عبدالعزيز محيسن الصليلي 7٤.8١  
كادي عبيد فراج املطيري ٦8.88  
لولوة خالد مطلق العنزي 9٦.٦٦  
مرمي جواد خلف فارس 8١.٤8  
مرمي عبداهلل خلف العنزي ٣١.87  
مرمي محمد مطلق البنيان 9٠.٢٦  
مستورة فهد هايف العازمي 87.78  
منار موسى عاشور املاجدي 7٦.9٣  
مناير بدر خليفة العازمي ٦١.87  
مناير طالل علي الرشيدي ٣7.89  
منةاهلل محمد أحمد سليم ٦١.97  
منى عبداهلل نفال السلمي 77  
منى محمد نفال السلمي 7٦.٦9  
منيرة فراج عويد الصليلي 9٦.٦٢  
مها وليد أحمد الشغدري 9٢.٢7  
مي سامي عبدالسالم أحمد علي 7.9٣  

نادين نشأت محمد أحمد عزت ١٢.99  
نسمه السيد السيد علي إبراهيم 98.5٦  
نور حسني العدوان 9٦.٠8  
نور مجبل عتيق الرشيدي 79.9٠  
نورة محمد عايض العازمي 9٣.٠٤  
نيرة سمير حافظ إبراهيم ١.99  
هاجر فهد فرحان الهاجري 9٣.8٤  
هديل خليفة مفرح اجلميلي 9٣.١٢  
هنوف تركي حمدان الرويعى ٦٦.79  
هيام فواز صعب صعب 55.9٠  
ورود عبداهلل محمد الشمري 8٠.٣٢  
وسمية محمود فهد العازمي 9٣.٢  

 الرابية الثانوية للبنات
أروى عامر عبداهلل العتيبي 85.9٤  
أريام ربيع مسلوب الرشيدي 87.9٦  
أسماÁ سالم مجبل الظفيري 88.5١  
أسماÁ عبيد هادي البرازي 9٣.١٦  
أسيل عيد عشوي اخلالدي 7٤.٠٣  
أفنان جبر راشد العجمي 8٤.8٢  
أفنان خالد اغنيم الديحاني ٣٦.89  
ÂالÁ وليد حسن بذال الرشيدي 9١.١9  
أنوار خالد عموÔ املطيري ٦٣.95  
بدرية عبدالرزاق محمد اخلاطر 9١.٦5  
بشيرå محمد سعد البغيلى 89.75  
جنان حسني خليفة الفرحان 95.9٤  
حسناÁ سعود دعيس الراجحي ٤8.98  
حليمة حسن عبدالقادر عبداهلل ٤8.87  
خلود دغيمان غزاي املطيري 9٦.٢7  
دانة خالد مفلح املطيري 9٢.9١  
دانة خلف مفلح املطيري ٠٦.75  
دانة مهدي ناصر الدغباسي 8٦.٢5  
دالل عادل فالح الهلفي ٤١.95  
رغد خالد عبداهلل الرشيدي ١7.85  
روان حمد طلق العتيبي 9١.٤5  
سارا حامد مفلح اجلبر 8٦.9٦  
سارا علي مسفر العدواني 9٠.١  
سارة سالم ناصر املرشاد 9١.٠5  
سارة فالح صغير الرشيدي 7٣.٤٦  
سارة نايف بدر املطيري 8٢.9٢  
سÜÜارة نواف حمد الشÜÜتيلي املطيري   

98.85
سدن باسم ممدوح العنزي ٦.89  
سلمى فهد طلق العتيبي ٣5.98  

شهد أحمد صالح العدواني 8٢.١9  
شهد زيدان نايف املطيري 77.9٢  
شهد محمود ممدوح العنزي ٦8.97  
شيخة محمد فهد العتيبي 9٤.٣5  
عائشÜÜة عبداهلل عبدالهادي الشالحي   

9٦.8٦
عالية ضويحي عبداهلل الرشيدي ٠٣.95  
عالية محمد باÐر الرشيدي 9٤.٢  
عالية نايف ناشي العتيبي 9٢.٣٢  
عبير عبداهلل مبارك البذال 9٣.٤8  
عنود بدر رجا العازمي 9٣.٣7  
عواطف عبداهلل حمود الدغباسي 88.9٦  
غالية حمد شبيب الرشيدي 8٢.٦8  
غالية رشيد محمد املعصب 8٠.٤9  
غالية فهد شجاÚ املطيري 89.8١  
غالية نوري مثقال العنزي ٠٢.88  
فاطمÜÜة الزهراÁ حسÜÜني علمي وهليى   

8٣.9٦
فاطمة حمدان سعود عميد الدغيم 78.9١  
فاطمة عدالن مانع الهدبه 85.8٢  
فاطمة ناصر حمود الغريبه ٣9.77  
فجر مشاري خليفة العيفان 9١.٤8  
فرح نايف بشر العازمي 8٦.٣٣  
فنر فايز مبارك هدبا الرشيدي ٦٦.87  
فوز فواز صنت الديحاني 9٢.٠9  
قنوت طارق فرحان البصمان ٦٣.88  
جلني ندى عوض الشÜÜالحي املطيري   

7٦.١٢
مرمي سلمان خليفة الهيفي 89.59  
مرمي محمد رميح املطيري ١8.97  
  9٠.7٣ Úمرمي يوسف بدر املطو
مسك بسام ناصر اخلميس 9٣.٣٤  
مشاعل نواف عبداهلل املطيري 9.9٦  
منار سعد صالح اخلشاب 9٠.٠٣  
منار محمد فالح الهلفي 98.8٤  
منار محمد مطلق البغيلي الرشÜÜيدي   

85.79
منى محمد مطلق البغيلي الرشÜÜيدي   

9١.5٦
منيرة شويحان خلف الرشيدي 7٦.9٤  
منيرة منصور مساعد الهاجري 9٣.٤  
ميثاÁ محمد عبداهلل البغيلى 98.9٣  
نورة خالد متعب املطيري ٢8.95  
نورة مبارك سعد املطيري 9٦.9٤  

نورة هادي حزام الرشيدي ٢٦.85  
هاجر مبارك حجي الرشيدي 99.9٣  
هدايه خالد سالم الدقباسي 9٣.٠9  
هند ناصر شافي الهاجري 7١.7٦  
هيا مشعل سعود اخلشاب 8٣.٦٢  
وهج يحيى موسى العازمي ١9.89  

 الراعي النميرí الثانوية للبنني
أحمد أحمد علي الشمري 87.9٢  
أحمد طالب أحمد احلداد 78.7٤  
أحمد مهناÁ مروي اخلالدي 95.79  
أسامة احلميدي فالح املطيري 9٤.8١  
أحمد مساعد مخلد املطيري 89.9١  
باسم بدر ناصر العتيبي 89.8٣  
بدر عصام صالح الشهاب ٠١.87  
حسن محمد باقر غلوم 7٤.٦7  
حسني بدر حسني اللحدان 79.7٤  
حسني سمير عباس القالف 8٢.٣  
حمد عمار عبداحملسن بوحمد 58.7٦  
خالد فهد مفيز العتيبي 8٤.١١  
سعد خالد سعد املطيري 8٣.١  
ضاري فهد فرحان املنديل 8٣.7٤  
عباس بدر هالل الشمري 9٤.9٦  
عبد الرحمن أحمد محمد األثري 95.5٣  
عبد العزيز أحمد جدال الكنكوني 7٤.٣5  
عبÜÜد العزيÜÜز خالد عبدالعزيÜÜز العبد   

املنعم 8١.٤٤
عبد العزيز محمد أحمد الصبر 55.8٣  
عبد اهلل خالد إبراهيم صبحى 79.8٤  
عبد اهلل مساعد هابس الرشيدي ٢٦.77  
عبد الوهاب وليد اسماعيل عبداهلل 79.7١  
عبدالعزيز أحمد ماجد احلربي ٣٤.88  
عبدالعزيز جاسم محمد صالح الكندري   

9٠.78
  7٣.57 Ôعبداهلل علي جاسر حنتو
عذبي هيثم فيروز مال اهلل 95.9٤  
علي حبيب منصور العنزي 9٠.٦9  
علي هادي جمعة صوين ٤.89  
عماد ساير خنيفر الرشيدي 8٦.٦١  
عيسى علي عباس عبداهلل 7١.8٢  
فهد منصور فهد املطيري 7٦.٢٣  
فيصل متعب مطلق املطيري 89.8٢  
فيصل محمد فيصل اخلليفي ٤7.85  
محسن خالد محسن العتيبي 8٣.٣5  

محمد حسني حسن عبداهلل 79.87  
محمد صباح جبارå الضمد ٠١.89  
مساعد خالد عبداهلل البحيرى 75.9٠  
مشاري يحيى محمد الضفيري 8٠.٣7  
نواف مهناÁ مروي اخلالدي 89.9٠  
يوسف خالد حامد املطيري 7١.8٤  
يوسف عواد محمد العنزي 79.8٦  
يوسف عويد مصلح الرشيدي 78.9٠  

 الربيع بنت معوÐ الثانوية للبنات
أريج خالد محمد خلف 9١.٣٤  
أميرة إبراهيم حامد الشمري 9١.١5  
Âيات عايد عبدالرحمن الفضلي 9٢.١9  
أسماÁ خالد حمود املزيني 7٦.8١  
أسماÁ سالم محمد املطيري 88.5١  
اجلوهرå سلطان حماد العفاسي 9٤.8٠  
الزهراÁ جابر علي احلمر 9٢.٠٦  
العنود فلحان ناصر العتيبي 9٠.٣٦  
أمينة سيف سالم السالمية 75.85  
إميان إبراهيم طالق الهاجري 9٤.١8  
إميان عبدالعزيز مفلح العتيبي ٣9.97  
جمانة علي حسني سلطان عبداهلل 8٣.١  
جوري عبداحملسÜÜن مرزوق املطيري   

8٤.7٤
خزنة عبدالرحمن مشقاÕ الفجي 89.89  
دانة بدر سالم مرزوق 9١.٤٢  
رمله سÜÜلمان درويش صالح درويش   

87.58
رواÁ فيصل غلوم محمد 95.9٤  
روان سالم عابر اخلالدي ٢9.95  
روان طه أحمد بالرشيد 9٦.9٢  
روز فيصل عايش املطيري 9٦.9٠  
زهراÁ عبداهلل عبدالعزيز قبازرد 9١.٢9  
زهراÁ عزت مصطفى اجلوهري 97.7٣  
سارة حمد عمش الشمري 9٤.٤٢  
سÜÜارة عبداهلل خميÜÜس محمد معزي   

متلع 9٦
شمس حامد مطنى مطلق 87.8  
شهد محمد مزيد املطيري 9٤.٦  
شهد نايف عبداهلل املصعبي 5.9١  
شوق جديع فارس املطيري 99.8٤  
شيخة كليب بداح املطيري ٠٣.95  
طيبة علي عمر الطراح ١٦.88  
عالية مشاري ياسر العنزي 9٢.٦٦  

عواطف طه عبداحلميد عبداحلميد ٣٢.95  
غال محمد الفي املطيري ٦٦.85  
فاطمة جمال عبدالوهاب الراشد 95.7١  
فاطمة زهرا ناصر ماحلى ٠8.87  
فاطمة علي محمد علي 8١.٤  
فاطمة محمد قاسم بردå أحمد 8٢.٤١  
كوثر علي الشاهني 85.8٣  
لطيفة خالد سليمان العجيري 78.97  
لطيفة مزيد خلف العدواني 9٣.٣8  
مرمي بدر غازي املطيري 9٦.٣9  
منال محمد ضيف اهلل املطيري ١١.85  
هاجر صالح محمد الغديان 8٢.٢٦  
هدى وليد يعقوب املختار 95.9٣  
هند بسام عجيل اخلالدي 99.7٦  

 الرتقة الثانوية للبنات
أبرار بدر مطلق العازمي ٤9.97  
أروى محمد سهو العجمي 8٢.9٤  
أرياف راشد حسني العجمي 8٤.8١  
أريام فهد راشد املري 7٤.8٠  
أسرار هاشم محمد عباس 7٣.٤8  
أسماÁ عبدالرحمن حمود املطيري 9٤.9٦  
أسماÁ نايف محمد العتيبي 5.8١  
أسيل بدر فالح العازمي 77.9  
أسيل محمد صالح العازمي 9٦.١7  
أفنان عنتر حسن دعاله 7١.8٤  
ÂالÁ رضا جراÛ البلوشي ١١.78  
أماني جزا دعيج الديحاني 5٢.7٤  
أميرة عطا اهلل بخيت العتيبي ١٤.97  
أنفال عوض فراج البرازي 9٣.9١  
اجلازي عبداهلل خالد العتيبي 88.5٤  
الدانة عبدالعزيز محمد املطيري 9١.٦١  
العنود براك هادي الدوسري ٦٤.77  
العنود محمد علي املطيري 8٤.١١  
الهنوف سالم مسفر العجمي ٦7.95  
الهنوف علي عايض العجمي 5٤.8٢  
إميان محمد عبيد سفير ٢١.87  
تهاني حميد مريزيق الرشيدي 9٠.٢٦  
جود خالد علي الدوسري 8٦.9٣  
جوزا فهد محمد السبيعي ٤.79  
حصة خالد بندر العتيبي 9١.٣٦  
حصة مشاري مبارك العتيبي 9٤.٣7  
دانة محمد عبدالرحمن العنزي ٤.75  
دالل عبداهلل حسني العجران 9٢.٠٣  
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رهف محمد ناصر العازمي 99.7٦  
رهف مناÚ محمد العجمي ٣٣.87  
روان محمد أحمد الكندري 8٤.١  
ريناد محمد ماطر املطيري 9٠.١٤  
زينب بطي مطر الشمري 9٣.8٦  
سارة صالح سالم العازمي 9٢.٤9  
سارة عبداهلل خالد الربيع 9.8٣  
سارة عبداهلل سلطان املطيري 8٤.٤8  
سارة عبداهلل فالح العجمي ٦9.85  
سارة فالح عبيد العجمي 9٤.٤8  
سارة الفي Ðياب العازمي 9٠.٣9  
سارة محمد حسن العجمي 8١.9٢  
سارة محمد فهد الدوسري 95.8٤  
سارة ناصر عبيد الشمري 7٠.٢١  
سجى أحمد خليفة العازمي 9١.١٤  
سميه فهد شخير العنزي 9٦.٣٦  
شام عبداهلل منخي الفضلي 88.77  
شذى فهد محسن احلربي 8٢.١١  
شعيع ردن حمود اخلالدي ٦٤.87  
شلوى أحمد مسعد الرشيدي 8٤.٠5  
شهد أحمد حمود هويشل 89.5٤  
شهد ربيع أحمد مرزوق ٦.97  
شوق محمد ناصر العتيبي 7٦.7٦  
شيخة مجعد احلميدي املطيري ٠١.87  
شيخة نفل سلطان العجمي 9١.8٠  
شيمه بندر محمد احلربي 95.99  
صيتة كروز محسن العجمي 78.8  
ضحى محمد سالم العجمي ٣9.98  
عائشة خالد محمد العجمي 98.97  
غدير زيد خير اهلل الصواÛ العازمي 85  
غدير هميجان مصلح العازمي 58.9٤  
غال محمد سالم الديحاني 8٢.١7  
غال محمد عبداهلل العنزي 9٠.٤8  
فاطمة مرضى خلف العنزي 9٢.٢9  
فجر أحمد هادي العنزي 8٤.٠8  
فجر عبداهلل بداح اجلعيديه العجمي   

88.88
فهدå محمد حسني اخلنني العجمي ٦٢.88  
كوثر أحمد عواد الشمري 95.75  
لطيفة عوض عوض املطيري 89.7٤  
لولوة حمد حسني العنزي 9٢.١١  
لولوة راشد رشدان الهاجري 9٤.٦٣  
ليلى حمود حمدان العتيبي ٤٢.88  
مرمي سالمة عبداهلل العازمي 9١.٢  
مرمي عبدالعزيز عبداهلل املطيري 5٤.9٣  

مرمي فهد خير اهلل عبداهلل 9٠.٦٦  
مرمي محمد عبدالرحمن الكندري ٤8.77  
مالك حمود فراج العتيبي 87.97  
منى حزام صاهود السبيعي ٣٢.88  
منى نصر اهلل مهدي الشمري 7٤.٠8  
منيرة سالم فالح العجمي ١8.95  
مها حسن سحمى العجمي 5٤.9٢  
موضي أحمد محمد املطيري 8٣.١  
نادية مشعل فهد العتيبي ٢٣.87  
جند محمد فارÚ العتيبي 78.7  
نصرå جابر ماجد الشمري ٢٦.89  
نوال سعود خضير املطيري ٦٦.99  
نور رعد ضبيب الظفيري 8٤.٦8  
نورة رسام غنيم املطيري ٠9.97  
نورة طامي ردن املطيري ٤٤.85  
نوف مبارك سعود العجمي 9٠.١٢  
هاجر ناصر سعد العازمي 95.9٦  
هدى فيصل عبداحملسن الضفيري 8١.7٣  
هيا خالد منصور القحطاني ٦7.97  
وله فالح سعد احلويله 9٢.٦١  

 الروضة الثانوية للبنات
أسماÁ محمد سليمان الشايجي 87.8٣  
أسماÁ محمد عبدالرحمن سالم 59.9٢  
أماني أسامة محمد السعيد ٠9.98  
أنوار أحمد عبداهلل الرويح 88.98  
أنيسه أحمد عالÁ الدين جمعة ٤9.98  
أوراد عبداهلل مرزوق األحمد 87.9  
Âيه محمد إبراهيم سلمان اخلليفي 9٢.9١  
Âيه محمد ياقوت العواد ١8.88  
الهنوف عوض أحمد الزويدي 87.85  
بتول عبداهلل يحيى حسني 9٣.١5  
بيبى فواز عبداملجيد خريبط 8٣.١٢  
جنان أسامة محمد أسد محمد ٤٣.95  
جوري عبدالعزيز محمد املعتوق ٤٢.88  
حصة علي خزمي اخلزمي 7٠.٤  
حياة سامي عبدالقادر بن سيف 8٤.7٦  
خلود حسام محمد حسن إبراهيم 99.75  
خواطر سليمان معيوف مجلي سكران   

85.٦9
خوله صالح عبدالعزيز املهنا ٣٦.99  
دالل عبدالهادي أحمد الزايد 8٤.٦٦  
دالل مساعد عبداهلل الصالح 5٦.9٤  
دالل ياسر مبارك احليدر 98.5٣  

رغد حمد محمد باكريت ٤7.89  
رقية جاسم حسن التويتان 9٣.٠٤  
رواÁ فهد عبدالعزيز النويصر 8٦.٤5  
روان خالد جاسم السويل 9٠.٢٢  
روان طارق محمد املسلم 5.9١  
روان محمد أحمد ابل ٢١.88  
ريان علي إبراهيم حاجية ٠8.98  
رمي خالد حسني املانع 88.57  
زهراÁ هاني عبداهلل اسماعيل 85.9٤  
سارة أسامة محمد االمام ابوقورة 98.87  
سارة خالد عبدالكرمي السالم 9٣.8٦  
سارة راشد مبارك العميري 88.8٢  
سارة محمد أحمد زايغ 9٢.٣٣  
سارة محمد مبارك بن علي ٠٣.85  
سندس سعيد غامن عبدالرزاق 7٤.٢5  
شهد عبداحلميد أحمد النافع ١٣.89  
شوق مشعل ناصر فهد ناصر ٤9.89  
طيبة عيسى عبدالعزيز املجرن 79.97  
طيبة فهد حسني املنت ٠٤.85  
  95.١7 Õعائشة بدر حمد املا
  9٤.١٦ åعذوب مؤيد محمد الطرارو
علياÁ يوسف عارف الصقر 9٠.٣  
فاطمة زهير عبداهلل احلامت ٣9.89  
فاطمة عادل محمد العلي 9٦.١٢  
فاطمة وليد خالد حجي حسن 8٦.9٢  
فرح يوسف جواد ابوالقاسم عبدالرسول   

87.9٤
قنوت أنور غامن مبارك ٤7.78  
جلني عبداهلل محمد القطان 9٤.7٤  
ليان جابر يعقوب علي ٢9.98  
مرمي خالد يحيى محمد عجالن 8٣.9٢  
مشاعل عبدالعزيز هادي املطيري 9٣.٦١  
منى حسن عبداهلل العيدان 8٠.٤7  
  9٣.٦١ Úمنيرة فهد سمير املطو
منيرة فيصل حردان السليسل ٤.89  
مها اسماعيل عبدالرضا امليل ٢5.89  
ميار حمدي الفتحي بسÜÜيوني صديق   

97.٦٢
نسيبه فهد علي سالم العميري ٢5.78  
نور صقر يوسف Âل بن علي ١8.87  
نور صالح فهد العازمي ٣١.99  
نورة نواف عبدالكرمي اليحيى ٦٢.87  
هاجر سليمان أحمد املهنا 9٠.٢8  
هامه خالد حسني املنت 95.58  
هدى عبداهلل عبيد العنزي 9٠.٠5  

  9٤.٤٣ Úهند بدر عبدالرزاق املطو
هيا عبدالعزيز سعد املسفر 9٤.١٦  
وفاÁ عدنان عبدالرحمن عيسى البالول   
75.7

 الروضتني الثانوية للبنات
جبرå جاسر عبدالهادي الهاجري 8٢.٣7  
سارة باسل محمد املطيري 8٣.١8  
سارة سعيد محمد عبدالغني الرمادي   
9٦.٦
شهد فالح برجس العازمي 9٠.٤٤  
غالية مبارك حسني محمد العجمي 7١.7٣  
فوز أحمد اهتيمى حزام ٣9.87  
نود فهد شارÚ العتيبي ٦8.79  
نورا محمد ناصر العجمي 97.9٠  
هيفاÁ ساجى سالم الدوسري 95.8١  

 الساملية الثانوية للبنات
أسيل عماد عبدالفتاح عسيلي 95.75  
أسيل ناصر أحمد مدني 9١.٣9  
أفنان حسÜÜن عبدالرحمن الشÜÜبراوي   

95.٠5
ÂالÁ عصام حسن محمد سعد ٠٢.98  
ÂالÁ محمد أحمد عريضه 9٣.٤8  
ÂالÁ نبيل عبدالعزيز أبو الوفا 87.75  
أبرار طارق عباس محمد 9٤.٠5  
اريج ياسر هاشم محمد 98.85  
إسراÁ سالم كاظم عثمان ٠9.95  
إسراÁ عصام فؤاد علي 8.9٠  
إسراÁ محمد عبدالعزيز احلجاب 88.8٢  
إسراÁ محمود عطية حويطي ٢٤.87  
أسماÁ أحمد جمعة أحمد رزق 9٦.٦٣  
أسماÁ محمد محمود عبدالغني 9٦.٤7  
أسماÁ هنى شحاته خلف محمود ٤١.98  
الزين فؤاد عبداهلل البناي 88.57  
الشÜÜيماÁ كمال عمر السيد محمد خالد   

95.55
الهام اشرف عليان عواد عليان 9١.٦9  
امنيه عالÁ السيد الشافعي ٢٦.97  
إميان أحمد شلبي املزين 9١.٤8  
  99.58 åإميان القطب سيد أحمد صبر
ايه أحمد ربيع منصور ٤١.99  
بدور فراس النص 98.7٤  
تسنيم محمود رفيق الزويد ٢.99  

دالل مبارك عيد العازمي 9٣.٢  
دميه حامد محمد العازمي ٠7.98  
دميه راضي عميم العازمي 8٦.8٣  
دميه فهد مطلق العميري 85.9١  
رتاج عساف عوض املطيري 95  
  7٢.١٢ åرحب ناصر دغيم العمير
رزان فوزي بندر العتيبي 9٢.٢8  
رغد خالد بعيجان املطيري 98.8٤  
رغد سالم عايض العازمي 87.9١  
رغد عادل خليل اجلاركي ٤٣.88  
رغد فالح راشد العازمي ٠٤.95  
رغد مساعد سعود احلربي 9٦.٢٢  
رفعة شافي فهيد العجمي 9٣.٤9  
رفعة عبداهلل فاضل العجمي 9٠.٤٤  
روان أحمد صالح الهمالن 79.8٦  
روان خالد عوض العازمي 95.7٢  
روان محمد راشد العازمي 9٦.9٣  
روان يوسف هندي الشمري ٣9.85  
ريان حمد صبرى صالح 8٦.٣١  
رمي حمدان حميد العازمي 9٣.١7  
رمي ربيعان مطلق السبيعي ١٢.97  
رمي سعد طريفان 5٦.9٢  
رمي صالح محمد العجمي 7٢.٢7  
رمي فالح سلطان املطيري 8٠.٠٢  
زهراÁ محمد مزعل الشمري 8١.7١  
زينب حسني علي شهاب 57.8١  
سارة هاني حسني البحراني 8٣.٤١  
سارة فيصل حمد العازمي 9١.٢5  
سارة خالد نادر العجمي 87.8١  
سارة زيد محمد املسما 9٤.٤٢  
سارة طالل عبيد املطيري 89.79  
سارة عبداهلل صالح العتيبي ١٣.95  
سارة ناصر سالم الدوسري ١٢.89  
سارة ناصر منقاÔ الهاجري 8.9١  
سلوى راشد فليفل الداهوم 95.8٤  
شادن طالل سعيد املطيري 9٣.٤9  
شدن سعد فهد العنزي 9٠.٦٦  
شهد حسن كاظم العنزي ٠9.87  
شهد صالح حمد العنزي 9٦.8١  
شهد فهد عايض العجمي 9٦.٢7  
شهد فيصل اجريس املطيري 9٤.8٤  
شهد ناصر عبداحملسن العجمي ٤٦.95  
طيف أحمد صالح الهمالن ٠9.75  
طيف فالح مناور املطيري 9٤.٢١  
طيف هاني محمد معرفي 8١.١7  
عائشة حسÜÜن حميدان محمد االسود   

89.٠٢
عذاري هادي عايض العازمي ٦٣.98  
عذاري يوسف علي العازمي 7٦.٣7  
عليا حمد خالد املكراد ٢8.95  
غادة فهد غليفص الدوسري 8٦.٠٦  
فاطمة حسني عفر اخللف 9١.٢5  
فاطمة حمود علي احلمدان 9٢.٠١  
فاطمة راشد سالم العازمي 8١.٤9  
فاطمة عبداهلل منصور العجمي 9٣.٠٢  
فاطمة فالح محمد السبيعي 89.8٢  
فاطمة يعقوب يوسف كندري 9٢.9٢  
فجر عبدالعزيز العويد 9٠.٦  
فوز حزام ضافر العجمي ٦.89  
فوز عبداهلل مطر الشمري 8٦.9٢  
فوزية عبداهلل فهيد العجمي 55.9٣  
لطيفة فهاد محمد العجمي 7١.9٣  
لولوة خالد عباس الرشيدي 78.9٢  
ليان خالد حسني العتيبي 87.9٢  
مرادي فهد عبداهلل القحطاني ٤٢.97  
مرمي فرج قطوان العازمي 97.7٤  
مستورة علي عيد العازمي 7٢.8٢  
منار الفي محمد العازمي 75.8١  
منى أحمد حمود البحيرى 78.9٢  
منيرة عبداهلل شبيب العتيبي ٢8.98  
منيرة علي عبداهلل السبيعي 9٣.9٦  
مها ماجد خلف العنزي 95.87  
مها محمد غازي احلربي 88.9٠  
ندى أحمد فالح العازمي 89.5١  
نور باني حمود الهاجري ٤7.97  
نورا خالد أحمد العبيدلي 9٣.١  
نورة يوسف عبداهلل الصطام ٣7.79  
نورة ثامر السهلي 7٤.٣  
نورة حمود عبدالهادي العازمي 9١.8٢  
نورة راشد عبداهلل املطيري 7٢.9٢  
نورة صالح راشد املري 7٢.9٠  
نورة محمد راشد الهاجري 9٦.٤9  
نوف صالح احلربي 9٦.٠5  
هاجر أحمد سعد العازمي ٣9.95  
هاجر علي دغيم احلربي 8٣.١9  
هدى فهد راجح العجمي 9٢.٠٦  
هديل ضاوي مجبل العازمي 9٠.٦7  
هيا محمد حمد العجمي 9٢.٤  
هيفاÁ علي سالم املري 9٦.٣5  
وصال حسني أحمد احملبوب 9٦.١  
وضحة محمد عياد العتيبي 9٢.9٠  

 الرجاء الثانوية للبنات 
امل علي ناصر مرزوق 9٣.٣٢  
إميان حامد عبدالستار حامد السلكاوى   

8٣.٠8
روان عمر خالد العتيبي ٤٢.95  
سارة راشد بدر الراشد 89.97  
عائشة وليد جاسم النجم 8٤.9٢  
فاطمة أحمد إبراهيم ارحمة 8٤.8٤  
فاطمة جابر عبداهلل الطراح 9٦.٢٦  
فجر عسل مبارك الدوسري ٠٤.88  
فوز خالد مطلق عومير 9٠.٤8  
لولوة ناصر مشعان املرزوق ٦٤.87  

 الرجاء الثانوية للبنني  
أحمد حمادة عطا موسى 88.9٦  
حسني أحمد حسني العازمي 79.98  
حمد محمد حربي اللميع 8٤.9٣  
صالح عبدالرحمن علي العازمي 87.7٦  
ضاري طالل محمد العازمي 9٣.٣7  
عبد اهلل خضير مبرك العازمي ١٦.78  
عبد اهلل فالح همالن العتيبي 8١.٠١  
عبد اهلل فهد مهاوÔ الزهمولى ٤٦.77  
عبدالعزيز خالد كاظم العنزي 9٢.٠١  
علي خالد عبداهلل احلمراني 59.8٢  
فرج عادل فرج الفرج 88.5٤  
فهد محمد عبداهلل العتيبي 88.9٤  
فواز طالل راشد خليفة العقيل ٣٤.87  
فواز ناصر خضير االصفر 7٣.8٠  
فيصل نواف بجاد املطيري ٣٤.99  
محمد جاسم محمد الشريفي ٦7.88  
محمد جاسم محمد املجرن ٣7.85  
محمد حامد عبدالسالم السيد 9١.٠٦  
محمد فالح محمد الزعبي ١٣.89  

محمد يوسف عبدالكرمي محمد 5٣.8٤  
مسلم جابر مسلم العازمي ١7.87  
معاÐ عبدالغني سعيد احلسن 77.7١  
مهدي خالد أحمد املصيليخ 9١.٠٦  
يعقوب طالل عيسى املعيوف 87.85  

 الرفعة النموÐجية الثانوية للبنني 
أحمد عبداهلل سمير العنزي ٢8.87  
أحمÜÜد محمد صÜÜالح محمد حسÜÜانني   

98.8٣ Úمطاو
أسامة عبدالعزيز الزعبي 7.8٦  
أحمد صالح صالح عواد 9٤.٦١  
أحمد عماد عبدå محمد خميس 5.9٢  
أحمد عماد عزت اجلوالنى 8٣.9٢  
أحمد محمد أحمد محمد سرايا ١.99  
ادهم نزار احلريري 8٦.٣5  
الوليد خالد أحمد الظفيري 9.9٣  
بكر سعد قعيمان الظفيري 7٢.8٢  
تركي بن مسÜÜيفر بÜÜن محمد املطيري   

8٣.٤٦
تركي عبدالرزاق مرضى الشمري ٠٤.87  
حبيب بدر عواد دحيالن ٣٦.78  
حسني علي حسن الصلخدى 5.9٣  
حسني علي فواز اإلبراهيم 9٣.٦١  
حمد حمدان حزام وشام ٦٣.95  
سامي سعد سميان الفضلي 7٤.٢١  
سامي عبداهلل سÜÜعود سمير العنزي   

8٢.٠٢
سعود مبارك فارس العنزي 95.9٤  
سعود مشاري دغش احلجرف 9٢.٣١  
سلطان جابر عسكر القحطاني 89.55  
سيف فارس فيصل العنزي 9٢.١5  
صالح فرج صالح فرج اجلدعان 7.8٦  
ضاري فهد شنني قاطع ٤9.٢8  
طارق محمد علي بكر مهادل ٦7.99  
عبد الرحمن صالح عبدالرحيم السعيد   

7٦.٦٣
عبد اهلل عجاب حامد الرشيدي 9٦.٦١  
عبد اهلل محمد بخيت العجمي ٠5.99  
عبد الهادي سلطان عبدالهادي السهلي   

8٠.5٦
عبد الهادي عبداهلل عايش الرشÜÜيدي   

9٠.٢٦
عبد الوهاب خالد كثير مانع 87.87  
عبدالرحمن خليفة رهيف فليح 8٦.٢  
عبدالرحمن كرمي عجيل دفار 8١.١8  
عبدالعزيز صالح علي ناصر 75.8٠  
عبدالعزيز محمد سطم الشمري 8٣.٣٢  
عبدالكرمي ناصر كÜÜرمي عبيد حميدان   

9١.٤٣
عبداهلل حبيب غالى الذايدى 8١.8٣  
عبداهلل سعد مصحب الضفيري 7٢.٢٢  
علي عزيز مهوس الظفيري 7٦.7٦  
  95.9٦ Úعلي محمد علي مطاو
علي نايف علي فالح 5.8٤  
علي يوسف عبداللطيف دخيل 9٢.٠5  
عمر جمال حلمي ملحم 8٤.٤9  
عمر سعود السويلم الرشيدي 57.9٣  
عمر فارس هجيج العنزي 87.9٢  
غازي فيصل قاسم صابط 8٤.١٦  
فهد خالد فهد املطيري ١5.79  
فهد مزيد عبداللطيف دخيل 85.8١  
فواز فيصل خلف جدعان السعيد 89.58  
محمد أحمد حمد الهاملى ١٦.97  
محمد زيد زعال الظفيري ٣٦.77  
محمد شهاب أحمد العيد 99.5٣  
محمد صالح مشل صياح العنزي ٤9.88  
محمد مصبح عذاب العنزي 98.9٢  
محمد نصار محمد القحطاني ٦9.97  
محمد يزن غسان فرحان 98.5  
محمد يوسف محمد محمود ارشيد 8٣.٢  
محمود عادل محمÜÜود محمد الصاوى   

98.9١
محمود ماجد علي حسن 97.8١  
مشاري أحمد دغش احلجرف ٤٤.89  
مشعل محمد إبراهيم املسيعيد 79.9١  
مصعب خالد عبداللطيف دخيل ١١.97  
ناصر بدر هليل عواد 9٤.9١  
ناصر رسول سرحان Ðياب ١٢.85  
ناصر عبدالعزيز سطم الشمري 88  
ناصر عثمان عثمان الكوح 95.8٤  
نايف حمد نادر العجمي 8٣.٠8  
نواف فهد الرملي ٢.78  
وليد خالد عبدالقادر 9١.٠٣  
يوسف حمد عطا اهلل العنزي 5٣.8٣  
يوسف خميس سعيد الشمري 8٠.٠5  
يوسف غازي فيصل العنزي ٠١.87  
يوسف محمد عرابى عبداهلل 95.7٦  

 الرقة الثانوية للبنات
أريام محمد بداح املطيرات 8٦.7٣  
أريج ناصر عودة العسعوسي 9.9٢  
أسماÁ مبارك حمد املري ٤.87  
أسيل حمد مغيدر فرحان ٤٤.85  
أماني نواف سالم زمانان 8٢.٦7  
أمينة ناصر نهار امليمونى 88.88  
  8١.8٦ åأنسام جاسم محمد خليفو
أنفال عبداهلل فالح العازمي 89.9٠  
Âيه منور هالل العنزي ٠7.89  
البندري خالد خليفة مبارك 8٢.٤٣  
انوار منصور جدعان الراجحى 9٦.9٠  
إميان هشام أحمد بن يوسف ٢٣.97  
بشÜÜائر مجبل عبدالرحمن الدوسÜÜري   

9٣.٤7
بشاير عوض صالح املطيري 9٦.٠٣  
جوري محسن صالح املطيري 79.9٣  
حصة محمد سامي عبدالسالم 8٣.١٣  
حنني عيد دغيمان املطيري 7٦.٦٤  
حور مسعود سعدون املطيري 8٣.8٤  
حور وليد زيد مكمخ 9٢.١9  
خلود أحمد محمد الكندري 77.9  
دانة حسني علي املطيري 95.97  
دانة مانع عبيد شلوان 5٣.9٤  
دالل غالب ناصر الطعان ٣5.95  
دالل مشاري مناحي العلي ٤٢.79  
دميه منصور فهد العجمي 9١.٣9  
دينا حسني متعب املطيري 8٦.٠7  
راويه عبدالباسط أحمد شريف ٢٢.98  
رغد خالد ناصر العتيبي 75.7٦  
رغد سعود سارى العنزي ٣7.89  
رفعة سالم محسن العجمي 9٣.٤9  
ركاز بدر مبارك القحطاني 7٤.7٤  
رهف عبداهلل محمد مبارك العجمي 7٦.٦  
رهف فهد جويعد العجمي 8٦.9٣  
رهف محمد مبارك فنيس شداد 9٠.٦5  

جلنار رعد مال حويش 97.7  
جهاد حمدي يوسف حسني ٣.98  
جيهان عمار فتاحي 5٢.9٣  
حصة جاسم عبدالرحمن بن حجي 7٤.٦  
حليمة خالد زيد املطري ٤.97  
حنان جوزر الزير 9٣.٣5  
حنني نضال جبر ٤٢.97  
دانة أحمد فيصل رضا 8٢.٢8  
دانة صباح سالم قمبر 9٣.٠٣  
دانة فهد محمد العريج ٤٢.87  
دالل أسامة جاسم السالم ٣5.89  
رتاج محمود البرم 7.9٤  
رتيل حامد عبداهلل الشيحة 9٤.8٣  
رحمة محمد عاشور ابوهيف 95.8٤  
رشا ناصر اجلحيشي ٢9.95  
رضوى عاطف عيسÜÜى سÜÜعيد محمد   

عبدالعزيز 8٦.9٣
رغد لؤى عبداللطيف الشلبي ٠٣.99  
رميساÁ عبداملجيد محمد شعبان ٢5.98  
رنا عادل عبدالسميع إبراهيم 88.99  
رناد عبدالهادي سليم مصطفى ازرين   

8٦.٢٤
رناد فريد محمد بر ٤٦.98  
رنيم توفيق العودات ٤7.97  
رهف لؤى عبداللطيف الشلبي ٢7.99  
روان أحمد فوزي قابيل ٠٦.99  
روان محمد املرسى إبراهيم 99.59  
روان محمد علي علي الشرقاوي 95.77  
روان ياسر عبداخلالق حسني ٤١.99  
رمي أحمد عبداجلواد أحمد ١8.99  
رمي امير رجب داود ٣7.98  
رمي طارق شوقي محمد حسني ٢7.99  
رمي عادل مصطفى علي 88.9٤  
رمي متولى محمد متولي ٢٤.99  
ريهام أسÜÜامة عبدالفتÜÜاح عبداحلميد   

املغربى 97.95
زهراÁ عادل حسني قمبر ٦9.89  
زهراÁ محمد عبدالسالم املنشاوى ٣٣.99  
زينب سمير محمد شÜÜريف الشريفي   

7٦.٦١
زينب عصام محمد الفيلكاوي 9٤.٠5  
زينب محمد حسن عيسي 97.59  
زينب محمود سيد موسى حياد 9١.٢  
زينه امين شفيق صقر 99.7٣  
سارة حسن عبدالغفار حسن ٢٢.99  
سارة هيثم يوسف صفر 88.8٢  
ساملني محمد خليل سليمان 9٠.٦٣  
سانتي محمد منور محروس 95.5٤  
سلمي بسام سعد القاعد 9٦.٤5  
  9٠.١5 åسلمي سامح صالح حيد
سلمى وائل عثمان عبدالعزيز محمود   

9٦.٤9
سلوى هشام اسماعيل مصطفى 99.9٤  
سميه محمد عثمان محمد رزق ٢5.99  
سناÁ يسرى إبراهيم الكرداسي 97.89  
سÜÜندس عماد نبيل زكريا عبداحلميد   

98.9١
شذى السيد السيد ابوعامر 99.5٢  
شهد الشاÐلي بن الكيالني الهمامي 59.9٤  
شهد سيد عيد السيد ٢5.97  
شهد يوسف بيرويان 8٤.٢5  
شوق يوسف أحمد الكندري 8٣.٦٦  
  99.7 åصفيه عنتر سيد جود
عزيزة محمد فؤاد عبدå سالم 98.79  
عليÜÜاÁ عÜÜادل عبدالعزيز عبدالسÜÜالم   

الوكيل 99.79
فاطمة اياد لطيف املشهداني 8٤.٤9  
فاطمة بدر محمد الفرحان 79.97  
فاطمة طالل مجرن املجرن ٦8.87  
فاطمÜÜة عبدالرحمÜÜن عبدالقادر محمد   

8٠.٣٦
فاطمة فيصل جريان العازمي 5١.8٦  
  8٢.7٦ Ûفجر أحمد فليح الصوا
فرح تامر مصطفى إبراهيم ٠٦.98  
كوثر أحمد صفر الدمخى ٢5.78  
لطيفة عمر محمد قاسم عوض 7٢.9٦  
لوجني اسالم أحمد لبيب محمد 89.9٣  
ليلى خالد عبداحلسن املهدي 8١.٦٣  
ليلى عالÁ الدين شوقي صقر 9٦.٣٣  
مرمي محمد رفعت عبدå البسيونى 97.5٦  
مرمي هاني عبداملنعم ابو الفضل 9١.٦8  
مالك منذر صبحي ابو حلتم ٤٣.97  
ملك زيÜÜاد وجيه عبدالرحمن شÜÜهاب   

الدين ٢7.98
منار امين شرعي حسن 98.5٦  
منار علي محمد علي محمد 9١.٤٦  
منة اهلل محمد علي حسني ٣٤.97  
منه اهلل حسام الدين مرسى Ðكى 9٠.٤9  
منه امين اسماعيل عبداحلميد مرسى   

97.79
مها أحمد جالل محمد 99.58  
مها محمد أحمد عبدالرحمن سليم 9٤.٦7  
مى علي أمني شاهني 9٤.١5  
ميار خالد سليمان اخلميرى 8٠.١٤  
ميار سامح حسني علي محمد ٠٤.99  
ميرنا امني إبراهيم عبدالرحمن محرم   

99.٤9
ميس رائد عبداملولى محرم 55.9٤  
ندى أشرف كمال عيد ٣٣.97  
ندى زاهر صالح 98.9٦  
ندى سعيد راشد أبوسارة 8١.٦١  
نهى علي زين العابدين احلوراني ٣9.97  
نور أحمد يوسف محمد 97.5  
نور خالد محمد حسنني ٦٦.99  
نور ربيع محمد قطب ٦١.95  
نورة بدر السيد هاشم الرفاعي 8٤.٠7  
نورة سعد مبارك الشبو ٤٣.98  
نيرå حسن مرسي حسن محمد ١7.98  
نيرå رأفت صالح محمد ٦5.98  
هاجر وليد اخلضرى النجار 55.9٦  
هبة اهلل محمد علي حسني 97.9٤  
هيا خالد إبراهيم محمد 5١.9٦  
وجد عبداحلليم نصÜÜر محمود عطار   

99.٤٣
يÜÜارا هاني عبداملعز عبداحلميد غرس   

الدين 98.7٦
ياسمني رضا عبدالنبي محمد 8٦.٢٦  
ياسمني عزيز جنم الدين يوسف 9٤.٦9  
ياسمني محمد إبراهيم الدسوقي 99.8١  
مينى محمد أحمد عبداللطيف ٢١.97  

 السفر االهلية الثانوية للبنات 
أسيل محسن عبدالكرمي قطامي ٣٤.95  
  78.٢٦ Ôأنفال عبود احلترو
Âيه أحمد حامد أحمد حامد ٦٦.87  

Âيه إبراهيم محمد عطية حسن ٢٤.99  
ÂيÜÜه مأمÜÜون عبدالعظيÜÜم عبداحلميد   

محمود 99.9٢
أبرار حسني عايد اليتيم 9٢.١8  
امتار محمد الشحات علي الزفري ٠5.97  
إسراÁ خليل الكردي 9٦.٦  
أسماÁ أسامة فاروق أحمد ٦٢.99  
أسÜÜماÁ مجدى زكي حافظ عبداملطلب   

85.٠9
أسماÁ هنداوي الشاهر 75.7٣  
االÁ علي أحمد صديق ٢٢.98  
البتول جابر سعود ضيف ١.95  
امل محمد غازي الفارس 9٦.٦9  
إميÜÜان عبداحلليم السÜÜيد عبداحلليم   

احملجوب 9٠.١٦
إميان هشام عوض علي الدبسى 98.5  
ايه عبدالرحمن الدندل 9٦.٢5  
براåÁ ناصر خليل السيد مطر 95.8٤  
بشاير جالل جميل جواد العطبي 9١.٤5  
بشاير طارق عبدالكرمي بدوى 98.87  
بشرى عامر زنون 9٤.٦١  
بيان موسى خليل منصور 75.77  
تسنيم خالد عبداهلل 97.9  
تسنيم سعيد فخرى بكرى خالف 9٦.٢٢  
تولني مسعود محمد احلمدان 77.7١  
ثريا فتحي سلمان سليمان 97.99  
جمانة اشرف محمود العقرباوي 9٦.٢8  
جمانة ظاهر طاها 8٣.٦٢  
جود أحمد الدهش 87.57  
حال أحمد اخلاير 9١.٤٣  
حنان أحمد رشدي الصالح ٢7.99  
حنان بشار عبداهلل ليلى 8٦.٣٦  
حنني حسني السيد زكي 95.9٠  
حنني محمد خير احلاري 5٣.8٤  
دانة عدنان عطية حمادة ٠١.98  
دانيه وليد أحمد القاسم 85.5٦  
دعاÁ حسن دوالتي ٤١.78  
دعاÁ خلف طه حسن 89.9٤  
دعاÁ موسى محمد حمد ٤٤.98  
دالل بادÚ عويش خريبط 9٤.٣  
دالل عيد موسى عبداللطيف 8٦.١٤  
ديانا مجدى عباس املنزالوى 9٣.9٠  
دينا عدنان عطية حمادة 97.7٣  
رÄى ماهر محمد الهادي السÜÜيد سيد   

أحمد 99.7٦
ربا العبيد 97  
رحمة عبداحلافظ عبداحلافظ ٦.99  
رحمة عبداملنعم محسن 78.9١  
رضوى رضا عبدالقادر محمد 98.78  
رغد فهد عبدالرحمن العنزي 8٣.8٣  
رفيدå عدنان حمدان 8٦.9٤  
رنا اشرف فواز العلي 9٣.٢٤  
رند محمد عاطف ابودياك 99  
رهف جبرين السهو 8٦.8٣  
رهف جمال محمد القهوجي ٢٤.97  
رهف عبدالفتاح صالح الدين مشÜÜعل   

88.٢١
رهف منذر سعيد شديد 59.9٢  
  98.88 Ôروان حسام عبدالرزاق هنو
روان حسني عويضه 95.7٣  
روان سعيد أحمد الشحات عوض 9٦.٦٣  
روان سليمان األحمد 9٠.٣٦  
روان عبدالهادي أحمد احلسيني 75.8١  
رمي جمعة حسن اجلبارنه 95.7٦  
زهرة فؤاد شباب 8٢.٣  
زينب عبدالستار يوسف الكرتلى 8٢.٤٦  
زينب محمد فارس النصار 9٠.٣8  
سارة هشام محمد اخلطيب ٢٣.87  
  85 Ðسعاد عبداهلل محمد الشاحو
سلسبيل عادل صالح قطروز 9١.٦8  
سلمى سيد عبداحلميد مصطفى علي   

87.٢٦
سما حسام محمد احللفاوي ٦9.97  
سوسن إبراهيم السعدي ١٦.95  
شهد أحمد الناصير 9٤.٤5  
شهد شاكر احلسني 9٢.٦٦  
شهد عالÁ الدين علي احلسيني إبراهيم   

98.٦7
شهد عماÔ احلسني ٢٢.98  
شهد ممدوح زيدان حماد ١8.95  
شيماÁ عبداهلل محمد ابوعلي ٢١.95  
شيماÁ نبيل شباط 89.99  
  9١.٠7 åيزيد فتحي صالح ابو عبا Áشيما
ضحى أنور أحمد 9٢.٣٣  
ضحى أحمد إبراهيم وهب اهلل 97.98  
عائشة أحمد حرب 8٠.٦5  
عبير صبحى احملمد العبد ١7.79  
علياÁ عبدالهادي إبراهيم عبداهلل ٤8.89  
عهد زياد املفرج 9٦.٤5  
عهد عقلة عادل ناصر ٠9.79  
فاطمة أحمد محمد الراوي ١5.88  
فرح أسامة محمود خليل 75.8٤  
فرح ماهر ناصح خيراهلل 99.9٤  
فرح وليد عبدالكرمي العران 88.8٦  
كارين ناصر مكني فرج اهلل 8٦.٣  
كنانه هايل اسد سليمان ابو جيش ٠7.98  
ملى ياسر علي محمد 85.58  
ملياÁ خالد عبداجلواد حسن هدية ٣١.98  
لنا وائل عيسى النايف 98.77  
  99.٦٣ Ôلينا هاشم هجيج العما
ماريا مازن محمد السليم ١٢.87  
  8٦.٠٤ åمارينا سامح محروس عبد
ماريه عثمان عبداهلل ياسني 97.9٦  
ماهى هاني الشبراوى حامد 9١.٤5  
مرام سالم محمد العنزي 8١.٢٤  
مرح حكمات عطه العوض 8١.١١  
مروå حمود احلنيت 8٠.٣8  
مروå محمود رزق يوسف املزيني ٦٤.88  
مرمي جمال عبدالسالم كاشف 9٦.٣٦  
مرمي جهÜÜاد محمد عبداللطيف فريجه   
88.٤
مرمي طارق عبدå أحمد زيد 95.7٤  
مرمي عدنان حوران 88.9٦  
مالك حسان احلمد ٤5.95  
مالك مالك علي محمد 95.95  
منار كسار احلمود 8٢.9١  
منار محمود علي محمد 88.78  
منار هجيج العكله 59.8٣  
منال أحمد بدران 9٣.٣١  
منى أحمد محمد عبدالنبي سيد أحمد   

7٤.7٤
منى علي سيد أحمد سيد 9٣.٦٣  
منيرة Ðياب جواد العبداجلبول 5٦.8١  
مها أحمد العبد اجلبول 9٤.٤5  
مها محمد سعد أحمد ٦٦.99  
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مى عماد إبراهيم مسعود علي 9٦.٤١  
ندي أحمد اخلاير 9٢.٤٣  
ندى أحمد امني محمود ٠7.97  
ندى راضي عبداملنصف محمد سÜÜليم   

88.٣8
ندى زهير راشد نداف ٢5.99  
ندى فايز علي فرج 9٤.٢8  
ندي محمود الدراوشه ٣8.98  
ندين فراج عبدالالå محمد 98.85  
نهى أحمÜÜد عبدالسÜÜميع محمد مرعى   

99.7٣
نوال روماني يواقيم خليل 8٢.٢7  
نور انيس محمد السراحني 8٠  
نور زياد القادرى 9٦.١١  
نور عمران محمد سرحان ٦9.95  
نوران مجدى عبدالسالم العدوى ٦8.98  
نورين محمد عبدالغنى عبدربه 98.9  
هاجر خالد سيف حامد 9٤.٠٢  
هاجر شهاب الطرابلسى 87.7  
هاجر عمر سعيد يوسف العواد ١٤.89  
  9٤.78 Ôهبة عبدالعزيز دحام غالى طار
هبة عدنان اخللف 7١.9٤  
هبة علي العبد 9٦.٢8  
هبة منذر القشعمي ٠8.88  
هدى مجدي عبدالسالم ادم حسن 8٣.١٤  
هناÁ حسني الدرج 85.98  
هنادي عبداهلل الساجر 95.5٣  
وجيهه وليد توفيق خزاعي 89.75  
وفاÁ سيف النصر شاكر محمود 85.9٤  
وفاÁ محمد منصور رشوان 8٢.٦9  
يارا محمÜÜد عبدالغفار محمد مصطفى   

98.٦8
يارا ياسر أحمد سيد 98.5٦  
ميامه عماد خالد اجلاموس 97.8  
مين الرحمن ابو بكر السعدي 9١.٢٢  

 السيف االهلية الثانوية للبنني 
أحمد ايهاب علي العطار 8٢.٤9  
أحمد عبداجلواد محمد توني ١٠٠  
أحمد عماد عيد عبداحلميد ١7.88  
أحمد محمد رجب محمد السيد ٦.87  
أحمد مروان عطية محمود حمادة 99.59  
أحمد ناصر عريعر 85.8٣  
أدهم أشرف رشدي منصور 8٦.٢5  

أسامة عبدالرزاق طعمة عشوان الشمري   
8٦.٢
أسامة مفيد كمال أبو اخلير 9٠.٢١  
أنس أحمد رجب الصفدى 8١.٤  
إبراهيم محمد الرفاعي 8٤.٦٣  
إبراهيم وليد بركات ٦9.98  
أحمد اشرف محمود نصرالدين 8١.١٢  
أحمد سالم محمد محمود 89.8٢  
أحمد سامح عبدربه سيد أحمد يوسف   

ابو اخلير 9٣.١١
أحمد سعود محمد ناصر العنزي 5٢.8٣  
أحمد طارق عبدå أحمد زيد 97.55  
أحمد عبداهلل عليوى اخلليفة 79.78  
أحمد عبداملنان سيد الرحمن 9٦.7٣  
أحمد عصام محمد ابو صليبه 98.9  
أحمد محمد رجب ابواحلسÜÜن هريدي   
8٣.7
أحمد محمد سالمة محمد 5٤.9٢  
أحمد مصطفى محمد أحمد 97.8٣  
أسامة أحمد عبداهلل 89.58  
اسالم سعيد عبداحلميد أحمد 88.7٦  
امين صبحي احلمادة ١٤.88  
باسل أحمد نورالدين عثمان 9٦.٢7  
باهى يوسÜÜف اجلنÜÜدى لبيب اجلندى   

95.5٤
بدر كامل زاخو 9٠.٢8  
بÜÜوÔ عادل عبداهلل عÜÜوض جرجس   

75.97
ثائر ضياÁ عبدالرحمن 8١.٢7  
جاسم محمد لفتة بيت مشعل 85.5٤  
  87.٤٣ Úجراح عبداهلل اجلربو
حارË حسني منيزل ٢8.88  
حبيب محمد جحيل مصعط 79.77  
حسن اشرف حسن حسني ٦٢.79  
حسن عالÁ عبدالبارى نعمة 8٠.١١  
حسن علي الصالح 5٣.8٣  
حسن فهد حسن مطر صالح 87.79  
حسني عبداحلكيم عبداحلكيم ١٠٠  
حكم مدين جاداهلل غزاله 95.7٦  
حمد عامر ياسني 9٣.9٢  
حمد علي حمد حوران 8٤.٠5  
حمزة أحمد احلريري 9٢.٤٣  
خالد فارس محمد غضبان 89.8  
خالد مدحت عبداحلميد الشعباني 97.98  
خالد نوري الشاهر ٠٢.87  

خليل يوسف النعسان 9١.٠7  
راشد مسعود محمد أسعد 78.7١  
راكان هايل نايف العزاوي ٣5.88  
  78.5١ Õربيع امير االبر
زاهى يوسÜÜف اجلندى لبيب اجلندي   

98.٣٢
  85.١٢ Ôزين الدين قاسم عيا
سالم أحمد سعد ساير 9٠  
سعد عبدالعزيز صباح العنزي 75.95  
سعد هاني أحمد عبدو ١٢.98  
سعيد خالد األحمد 8١.٤١  
سالم سمير عبدالرحيم يوسف 9٢.٢٣  
سليمان بسام احلريري 8٢.٢٤  
سليمان شهاب السيد ٢٣.95  
شريف محمد أحمد البكري عبدالعزيز   

املناوهلي 99.9٦
شهاب محمد حمدي محمد حامد 9٤.١7  
صالح محمد اسعد الصعيدي 7٤.٤٦  
ضياÁ حربي عبدالعزيز أحمد ٢7.99  
طارق ابو احلسن ابو احلسن ابواحلسن   

محمود 89.9٣
طاهر زامل هادي مزعل مبارك 77.5  
طالل اسعد العبد 8٠.٢٢  
عادل محمد العبد اجلبول ٦٦.79  
عبد الرحمن حميد حمد ٠7.75  
عبد الرحمن عايد محمد البشير 9١.8٠  
عبد الرحمن محمد مصطفى الفطايري   

9٦.٣7
عبد الرحمن مشعان العلي 8٣.٣7  
  8٤.٤١ Ôعبد العزيز أحمد نبيه قطا
عبÜÜد الكرمي جمÜÜال عبدالكرمي قطامي   

8٣.٢8
عبد اهلل السيد درويش حسني درويش   

98.9٣
عبد اهلل كامل حسن حفنى 9٢.١٦  
عبد اهلل محمد عبدالهادي أحمد ٠٣.95  
عبد احملسن أحمد حبيب اإلبراهيم 97.7٤  
عبدالرحمن أحمد احملمد 75.7٦  
عبدالرحمن بادي سليم ١5.88  
عبدالرحمن زكي السعودى زكي شلبى   

97.٤7
عبدالرحمن سالم داوود السليمان 75.7٤  
عبدالرحمن صالح جاسم حمد ٦٦.98  
عبدالرحمن صالح عبدالالå محمد 99.9  
عبدالرحمن عبدالسالم السلخدي 8٦.٦5  

عبدالرحمن عبداللطيف علي الرمحى   
9١.٠9
عبدالرحمن هشام سلمان السقا 9٣.٣٣  
عبدالرحمن ياسر اسعد الصعيدي ٣١.79  
عبدالعزيز توفيق العبد اجلبول ٠8.97  
عبدالعزيز حسن احلنيت ٢8.85  
عبدالعزيز غامن صباح حسني ٤.88  
عبدالقادر عبدالعزيز العكله ١٢.85  
عبداللطيف نادر مسعود السويس ١9.97  
عبداهلل أحمد سيد أحمد جاد 87.9٠  
عبداهلل بهاÁ عبداهلل إبراهيم ٦٣.85  
عبداهلل حامت اخللف الهراطه 8٠.٦5  
عبداهلل حسÜÜام برهان إبراهيم قاسÜÜم   

79.٠5
عبداهلل حسني علي الشافي 9٢.٢8  
عبداهلل حكمت عثمان عموري 8٤.9٦  
عبداهلل خليل الكردي 9٤.١٣  
عبداهلل عادل صالح قطروز 9٦.٢9  
عبداهلل عبداهلل الرفاعي 9٦.٢8  
عبداهلل عصام عبدالعزيز محمد علي   

8٣.٦5
عبداهلل عالÁ عبدالفتاح فياض 95  
عبداهلل عماد جميل الشحادات 89.8١  
عبداهلل فوزي أحمد صوان 5٦.9٤  
عبداهلل محمد السيد رضا عبدالهادي   

محمد ٤٤.95
عبداهلل محمد موسى احلمود 9٢.9٦  
عبÜÜداهلل محى الدين يوسÜÜف السÜÜيد   

إبراهيم ١٣.87
عبداهلل مصلح عزيز 8٢.8٦  
عبداملجيد حسن الدراوشه 9٤.9٠  
عبداحملسÜÜن جمال عابديÜÜن ابواحلمد   

8٦.٦٦
عبدالهادي عبود الهفل 87.8١  
عدنان بادي سليم 57.8٦  
عالÁ الدين حسني األحمد العلي 77.8١  
علي حسام واصف فاخوري 8٤.٣٤  
علي حسني علي العلي 85.77  
علي صالح احملمد ١9.78  
علي عبدالسالم السلخدي 8٦.٢٣  
علي محمد سعيد احلطاب احلسن 55.9٣  
علي محمد طه عبداحلميد ٠5.97  
عمار اشرف حامد حسني السبكي 9٦.٤٤  
عمار هشام عماÔ احلسني 8٠.٣٣  
عمار ياسر سامي لبيب الزمر 9١.٦٢  

عمار ياسر سليمان فهيم سليمان 97.7١  
عمر اعبيد خليف عبداهلل 8٢.٣٢  
عمر امين سالمة ابوعمر 9٣.٤١  
عمÜÜر ضياÁ عبداحلميÜÜد عصام الدين   

توفيق 8٦.٤9
عمر عاطف الناصير 9٠.٠9  
عمر عاطف عبدالشافي محمد 88.95  
عمر عماد الشحادات ٣٤.79  
عمر فتحي يوسف حمدان 9٢.٦٢  
عمر محمد الكنوف 9٦.8٠  
عمر وائل منير زكي 55.9٠  
عمران منهل السيد ٤5.95  
عمرو محمود أحمد مرسى 7٢.9٢  
فادي صبري ايوب عزيز ٦9.89  
فراس أسامة يحيى محمد حمدان ٠7.99  
فراس عدنان حمدان 8٠.٤٢  
فيصل هاني الغامن 78.8٦  
قصي محمدباسل احللقي 8٣.٤٣  
  95.98 Úكرم ممدوح محمود محمد مطاو
ليث عصام علي منصور 85.9٣  
ماجد علي حمود الشافي ٢٣.78  
مالك انس عبدالقادر محمد ساعي 57.9٤  
مجد سعيد الغضبان 7٤.٦٤  
  8٢.٣٤ åمحمد أمين محمد الشحات فود
محمد إبراهيم أحمد عاشور ٢8.97  
محمد أحمد اسماعيل عبدربه هالل 98.9٦  
محمد أحمد البكور 9٢.١9  
محمد أحمد سÜÜعيد إبراهيم ابوراضي   

95.٦8
محمد أحمد محمد نابلسي 8٣.٢٤  
محمد اسماعيل بركات زهيان 95.8  
محمد امني بديع احلريري ٣5.79  
محمÜÜد ايهاب عبداحلميد عصام الدين   

توفيق 9٦.١9
محمد ثائر محمد خليل 9٤.٤9  
محمد خالد أحمد يوسف الشيباني 8٠.٠٣  
محمد خالد محمد حمودة 55.8٠  
محمد خليل عبدالرحمن ٠٢.78  
محمد Ðياب نهار حسن 7٦.٦7  
محمد راشد فرحان حسني 85.5١  
محمد راغب الطراد 9٦.٠٣  
محمÜÜد زهير محمد راغÜÜب عبدالبارى   

سلكه 85.99
محمد سعيد هالل جبر 8٣.٦٢  
محمد سليمان عبيد الشمري 79.97  

محمد ضيف اهلل إبراهيم احلريري ١8.85  
محمد علي شجاعي بور ٦7.79  
محمد عمر توفيق محمد ٠٦.98  
محمد فهد مزعل ٦٣.85  
محمد فوزي محمد عبدالراضي 8٦.٢7  
  95.١٣ åمحمد فيصل أبو نقير
محمد قاسم أعقيل 5٦.8٦  
محمد ماجد محمد إبراهيم 9٢.٠٦  
محمد مجدى رمضان علي نصر ٦١.99  
محمد محمود محمد علي ٤.99  
محمد ناصر سعد عبيد ٦٦.98  
محمد يوسف املنفي 9٢.8١  
محمود جمال الغامن ٣٢.89  
مشاري محمد العويد 7٦.٦9  
مشعل محمد احلميد 88.8١  
مصطفى عادل عبداملنعم سليمان 99.8٦  
مصطفى عبدالناصر فرج اهلل السÜÜيد   

8٠.59
مصطفى محمد أحمد محمد عرب 99.9٢  
مصطفÜÜى محمود عبدالقÜÜادر رمضان   

95.٦٢
معاÐ سالم عبداملوجود عبداملجيد ١.97  
ميالد فوزي احملمد 8٤.٤9  
  8١.85 åمينا يوسف حكيم عبد
نهاد محمد صخر حسن كنو 8٢.٢  
نورالدين أحمد منتسل عبدالساتر ٦١.98  
هالل احسان هالل أحمد 87.8١  
يحيى توفيق جميل ياسني 9٣.٤9  
يعرب عماد الغامن ٦٦.98  
يعقوب سعيد الصليبي 8٦.9٣  
يعقوب عÜÜارف ثويني قطامي فرحان   
99.9
يوسÜÜف أحمد نصÜÜر عبدالفتاح القط   

9٦.59
يوسف اسماعيل محمد اسماعيل موسى   

7٤.9٣
يوسف السعيد محمد ابوالعينني 8٠.٢٣  
يوسف جبير صالح 85.77  
يوسف حسني الصليبي ٦9.95  
يوسف خالد بكر محمد 8٦.٠5  
يوسف راكع املوسي 77.95  
يوسف عبدالسالم أحمد علي 9٤.٤٦  
يوسف محمد أحمد عبدالرحيم خليل   

9٣.٤7
يوسف محمد عبداهلل حسني 9٤.٦  

 الشاهني االهلية الثانوية للبنني 
أحمد زياد نافع احلاج إبراهيم 55.8٣  
أحمد عمار الزعبي 7٦.9٣  
  8٦.٢5 åأحمد محمد فيصل لبد
إبراهيم محمد عبداللطيف عالونه 9٠.٣٦  
أحمد زياد الرحيم ٦٢.77  
أحمد محمد حامد القدوسي 9٣.٣7  
اكرم عامر اخلضر 8٢.8٦  
املصطفى محمد أحمد رمضان 9٣.٣٣  
باسل فتحي عبداملجيد إبراهيم 7٣.7٢  
بدر الدين محمد رشيد إبراهيم احلريري   

8٦.٢٤
بدر مجيب محمد احلاج يونس 8٠.١  
بالل فادي محمد قاهريه 97.95  
حازم محمد عبدالنبي عني حسن 8٠.٠5  
حسن محمد سليم بشاشي 7٢.٢١  
حسن مدين محمد علي عكاشه ٢8.77  
  8٦.٦9 Ôحسني علي عيا
حسني فالح قاسم قاسم 57.9٠  
خالد عادل عبدالنعيم بحر علي ٣٢.77  
رامز مدين عكاشه 97.9٤  
عبد الرحمن اسامة ثروت إبراهيم ابو   

املكارم 95.7٣
عبد الرحمن جهاد اكرم القيشاوى 9٣.٤7  
عبÜÜد الرحمن محمد هانÜÜي فايز دركل   

87.7٣
عبد العزيز أحمد سعيد شلش 7٤.7٣  
عبد اهلل عبدربه الدرينى محمد عيسى   

7٦.9٣
عبدالرحمن عÜÜالÁ الدين فخرى محمد   

95.٤٢
عبدالرحمن فيصÜÜل محمد عبدالعزيز   
87.9
عبدالرحمن قاسم الطالب ٦٦.95  
عبدالغني أحمد عبدالغني بهلول 8٦.٣5  
عبدالغنى محمد غامن السباعى 9٤.٠8  
عبدالكرمي أسامة عبدالكرمي هنان ٦٢.97  
عبداهلل عمر جواد ٢9.97  
عبÜÜداهلل عنÜÜان عبÜÜداهلل عبدالرحمن   

97.٣٤ åبشار
علي طارق إبراهيم أحمد كالب 79.9٦  
علي فؤاد علي العبوسي 79.99  
عمر ناصر لطفى عطية 85.9١  
كليم اياد ابو رايد 9٠.٣٦  

مجد عاصم عبدالباقى ٤8.95  
محمد أسامة ربحي العشي 8٤.٣7  
محمد جابر اسعد احلاج يوسف 9١.٣١  
محمد شعبان عبدالصمد قطب ٠9.79  
محمد عبدالسالم عبدالسالم ١٢.79  
محمد ماهر كايد محمد احللو 8٦.9٣  
محمد محمد صفوح قيسر 88.99  
محمد يوسف علي سعد 95.8٢  
مصطفى هشام محمد ابو سيف 77.7١  
ناصر ماهر أسعد الشريف 85.87  
نصÜÜر الدين ناجÜÜي محمÜÜد مصطفى   

احلسيني 9٤.8١
منير نائل الشبعان 7١.9٣  
نوار نزيه ابو طافش ٣١.97  
وسام خالد مسلم النشواتي 7٤.8٢  
يوسف اكرم املوسوي 8٦.١٤  
يوسف محمد عبدالودود العجمان 9٤.١٦  

 الشرقية الثانوية للبنات
أروى فهد مناحي مطلق رشدان 97.95  
ÂالÁ سعود محمد الهاجري 9٦.٤٦  
Âمنة بدر صفر علي غلوم 7٦.٣٤  
البتول صالح شاكر عبداحلسني حسن   
9١.١
احلوراÁ عبدالعزيز عباس عبدالعزيز   

اخلالدي 8٤.٢
الزين يوسف فرحان العنزي 9٢.١  
العنود بندر خالد حمد املكراد ٦9.85  
إميان عبداللطيÜÜف عبدالرحمن Ðياب   

87.5٤
ترنيم تيسÜÜير عبدالعزيز الرشÜÜيدان   

85.٠7
جنان عامر عبداهلل السليمان 9٢.9٠  
جنان فيصل حسني علي بوناجمه ٢.95  
جنان محمد مختار الشطي 9١.١٤  
جود محمد طاهر حبيب احلبيب 78.9٦  
حصة فهد محمد البطي 88.88  
حنÜÜني عبداحملسÜÜن إبراهيÜÜم عبداهلل   

التركي 97.79
حوراÁ توفيق محمد حسÜÜن الشÜÜواف   

9٤.٤7
دانة عارف عبداهلل املسباح 75.8٣  
دانة محمد مسير فرج العنزي 97.78  
دالل فهد حسني ميرزا 88.7  
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دمثى مناحي فهد حمد العجمي 9٦.٦5  
رهف أحمد بدر املطيري 7.8٤  
روان ايوب محمد الكندري ٠7.89  
روان جاسم محمد عبداهلل الفضلي 8١.١٦  
روان علي حسني النبهان ٣.89  
ريان خالد بطي مطر الشمري 9٦.٢٣  
ريان مشعل مناحي العازمي 8٢.٣١  
ريان هيثم أمير عبدالرحمن 9٠.٦  
زهراÁ عادل جودå الشمري 9٠.٣١  
زينب علي حسن بوصخر 8٦  
زينب كاظم عبداهلل حيدر 55.9٢  
زينب ياسني علي عبدالكرمي 89.5٤  
سارة زيد عبدالرسول موسى الصايغ   

85.٤١
سارة سعد بطي علي اخلالدي 97.8٣  
  87.89 Õسارة عبداهلل سعد البو
سارة فؤاد عبدالرزاق رحمة 87.88  
سÜÜارة محمد سالم الرمضان الهاجري   

89.٤9
سارة مهدي أحمد عبداهلل بهلوان 9٠.٦9  
سارة وليد خالد البدر 9١.٦١  
ساندي حسام الدين مرعي 98.8٢  
سÜÜعدة عيسÜÜى محمد مجبل العازمي   

8٣.٣٢
سلوى صالح محمد محمود ١٦.98  
سÜÜليمه محمد خالد محمد فتح الدين   

89.8٤
شÜÜريفة خالد صالح إبراهيم الشعبان   

8٤.٤9
طيبة جمال عبداهلل الشايع 8٤.١٤  
عائشة خالد أحمد الكندري 88.8٣  
فاطمة محمد حسÜÜني أحمد البوحسن   

9٣.٦5
فاطمة صالح عبدامللك حيدر بهمن ٣8.95  
فاطمة ظافر زيد عواد املطيري 9٤.٤٢  
فاطمة علي جواد النجدى 87.5٢  
فاطمة فهد عبدالرحمن شÜÜمس الدين   

املال ١٤.87
فاطمة قاسم عبدالواحد املطرود 87.75  
فاطمة ياسر محمد صالح 9٤.٠٦  
فاطمة يعقوب يوسف عبداهلل الكندري   

9٣.٦١
فجر مصطفى عبداهلل ناصر احلرز 8١.٣9  
فرح صالح عبدالعزيز الباوي 85.7٦  
فوز جاسم محمد سلطان 7١.8١  
لطيفÜÜة مصطفى عبدالعزيز يوسÜÜف   

اإلبراهيم 99.9٢
مرمي سليمان محمد الكندري 8٠.٤٦  
مرمي طالل عبداهلل الهندال ١7.79  
مرمي محمد خلف مشخص املطيري 8١.٠5  
مرمي محمد عبداهلل الكندري ٦٢.99  
مرمي نايف عيد ميزر العازمي 8٢.٠5  
منار امان محمد املسعودى ٦٤.89  
منى يوسف جاسم سعيد 77.8٣  
مها عبداهلل محمد العجمي ٣٦.87  
موضي فهد إبراهيم الرقيعى 97.9٢  
نادية محمد خليف العازمي 9٢.٦  
جنالÁ عبيد ناهض فالح العتيبي 9٣.٣١  
نوال أحمد عيد مبارك ٢7.85  
نور عدنان عاشور محمد ليرى 58.8٤  
نورا دهام علي الشمري 8٦.١9  
نورا سعود سعود صايد الراجحي 8٣.١٤  
نورة بدر علي الرميح 87.5١  
نورة سليمان يعقوب البطي ٣.85  
نÜÜورة منصور حمود فجرى القريافى   

95.77
هاجر فهد محمد فهد البطي 8٣.٠١  
هبة عبداهلل محمد حمد 8٣.8٠  

 الشيخ سعد العبداهللا الصباÍ الثانوية 
للبنني

أحمد حمد عبدالرحمن املوسى ٠٦.79  
أحمد خالد غازي عايض محمد 9٢.٣  
أحمد ساير عفيف الشمري 5١.9٣  
أحمد فايز عوض سودان 8١.٣٢  
أحمد مشعل سالم الظفيري 8١.٣8  
أسامة جابر دليم املطيري ٢٣.95  
إبراهيم سالم داود الشمري 8٦.٠9  
أحمد خالد رميض العنزي ٤7.79  
أحمد عبيد فرحان فرحان 8١.٦١  
أسامة ماجد داخل الفضلي 85.7١  
بدر عبداهلل عفتان العتيبي 77.8١  
بدر عبداهلل معلث الرشيدي 59.8١  
بدر فيحان مشعان رويشد ٠7.85  
بدر نصار مطرود الشمري 5.8٣  
بندر خالد حسني محمد ٠٢.77  
بندر محمد صاهود العنزي 9١.٤١  
بندر نواف خميس الشمري ٢٣.77  
تركي خالد مطلق الشمري 8٠.٦٢  
تركي صالح فارس نزال علي العنزي   

8٠.9٦
تركي فواز نزال العنزي 8١.8١  
تركي نهار شلهوب املطيري ٢٣.85  

جراح عايش نشمي الرشيدي 9.7٦  
جزاÚ عبداهلل هديان العنزي 9٦.8٦  
حسن جراح جاسم السعيدي 9١.٠١  
حسن سعد تركي الرشيدي 77.8٤  
حمد خالد ناصر العصيمي ٣.89  
حمد خالد نشمي العنزي ٢8.78  
حمد سلطان خامت العجمي 9٦.8١  
حمد ضيدان حمد الرشيدي 7٣.7٦  
حمد عبيد شحاåÐ سيف 8٢.٦١  
حمود حماد ندى العنزي 9١.٠٤  
حمود خالد مطلق عومير 75.5٦  
خالد دواس عتيق الشمري 75.8٣  
خالد راجح سليمان الشمري 89.9٤  
خالد سعد مدرهم العتيبي ٠8.88  
خالد صالح محمÜÜد العويهان العنزي   

79.٦١
خالد منديل صحن نادر العجمي 95.9١  
خالد هزاÚ محمد اجلعيب 8٤.9٦  
رائد عبدالعزيز خلف العنزي ٠8.75  
رائد فالح محمد البذالي 88.7٦  
راشد فهد مبارك العجمي 8٣.٢9  
سالم حمود سالم العنزي ١.89  
سالم ظاهر سليمان الظفيري ٣7.85  
سالم محمد زباران العجمي 8١.٠٤  
سامي مفلح صياح العنزي 7٤.٠٣  
سطام فالح سعد املطيري ٣٣.78  
سعود سعد عوض اخلالدي 79.9١  
سعود عمر عبداهلل الرشيدي ٣9.78  
سعود فهد محمد سعدون املطيري 59.8٢  
سعود فيصل حمود الشمري 7٦.٠٢  
سعود نايف احلميدي العتيبي ٣5.79  
سلطان عواد صالح املطيري 5٤.8٦  
سلطان منش قبالن الشمري ٣7.79  
سلمان إبراهيم عويد الشمري ٠9.85  
سلمان عبدالعزيز مشوط العجمي 7١.٣٣  
سلمان يوسف عبيد الديحاني 88.9٢  
سليمان عبداهلل سليمان املشيطى 8٣.٠7  
شاهني أحمد عبدالرضا احلداد 55.9٤  
صالÜÜح عبدالرزاق مضحÜÜي الصليلي   

89.٠٢
صالح عبداهلل سالم اجلنفاوي ٢٣.95  
صقر الفي حمود الظفيري 8٠.٤٦  
صقر محمد جاسم عبدالعزيز السبيعي   

9٠.١9
ضاري احلميدي مكمى الذايدى العنزي   

8٢.٤٤
طالل بندر نايف الرشيدي 5٣.8٦  
طالل سامي محمد احلربي 88.9٢  
عادل باسم حمد العدواني ٦8.5  
عايد فهد عايد املطيري 8٤.٢٢  
عبد الرحمن خالد حزام املطيري 9٠.٦٢  
عبد الرحمن منصÜÜور محمد العتيبي   

78.٤5
عبد العزيز طالل نايف الشمري 87.7٦  
عبد العزيز عيسÜÜى جحيل الرشيدي   

77.٤١
عبد العزيز محمد مريغ العنزي 9٢.٠١  
عبد العزيز مطلق محمد رشدان ١٦.89  
عبد اللطيف أحمد شهاب حسن 5١.7٤  
عبد اهلل بدر Ðعار العتيبي 8٠.٣٦  
عبد اهلل سعود هادي احلجرف ٣9.89  
عبد اهلل عادل سالم اخلالدي 8٤.٠9  
عبد اهلل عايش عبدالرحمن الرشيدي   

89.٢8
عبد اهلل فواز عبدالرحمن احلربي 8٠.٠٣  
عبد اهلل ماجد خالد املطيري 9٠.٠٦  
عبد اهلل محمد عبداهلل حمود املطيري   

79.٦7
عبد اهلل محمد عجاب الدملانى 5٣.8٤  
عبد اهلل يوسف صويهد الصليلي 8٣.٠9  
عبدالرحمن أحمد ناجي خالد 58.9٣  
عبدالرحمن خلف مذكر العتيبي ٦١.٦9  
عبدالرحمن سالم صابر إبراهيم رمضان   

89.٣8
عبدالرحمن عادل مبارك الطومي ٦5.78  
عبدالرحمن محمد ابريد سلطان ثاجب   

78.٣١
عبدالرحمن محمد علبك العنزي ١٦.59  
عبدالرحمن نÜÜواف طريخم الصليلي   

9٣.٤٢
عبدالعزيز صالح محمد الشمري 9٦.٢٦  
عبدالعزيز مالك عزيز عوض الظفيري   

8٤.٢٢
عبداهلل خالد سميان الفضلي 5٦.8٤  
عبداهلل سالم عايض حوران 79.8٦  
عبداهلل سالم مطر الرويعى 8٠.١  
عبداهلل علي عيادة احلربي ١٣.85  
عبداهلل فايز عبداهلل الشويع 8٠.٦8  
عبداهلل ناصر مرزوق الرشيدي ٢9.77  
عثمان أحمد جاسم محمد العنزي 9٢.٣7  
عثمان رباح رافع العنزي 7٣.٣9  
عثمان عبداهلل شريف عقاب 8١.٣٦  
عثمان مزيد زعال الضفيري ١7.89  
علي سالمة عجاج العنزي ٣٤.97  

علي فيصل أحمد القديري 99.8١  
علي مجبل فهيد املطيري ٠7.79  
علي محمد ظافر العجمي 57.8٠  
عمر سلمان غامن الغامن ٣9.77  
عمر علي محمد معلج 8٤.٣8  
عمر محمد جميل العنزي 59.8١  
عمر ناصر بطيحان صقر ٦8.58  
عمر نواف راشد املطيري ٠٦.89  
عيسى سعد مجبل املسانع 89.8١  
عيسى طالل خلف اخليوطى 8١.٢١  
فالح محمد فهد العجمي 9١.7٦  
فايق علي فائق املسباح 7٣.٦  
فراج محمد عواد الشمري 8٠.٣١  
فهد حمد عايض معيض العازمي 8٠.٢٤  
فهد عبداهلل سعد املطيري 8٢.٣٦  
فهد عبداهلل عابر البذالي 79.5٢  
فهد نواف فهد العتيبي 9٤.8٤  
فواز فيصل عبداحملسن احلربي 9٢.7٦  
فواز محمد مهنا العنزي 8٦.8١  
فيصل صالح نزال الشمري 87.8٠  
فيصل فالح محمد البذالي 87.8٢  
ماجد محمد مطلق املطيري 9١.8٢  
مبارك رائد صالح الظفيري ١8.78  
مبارك عيسى عايض العازمي 89.5  
متعب سعد عقاب الشمري ٤٤.78  
محسن منيس محسن السبيعي ١5.97  
محمد أحمد حمدان الظفيري 79.8٤  
محمد أحمد عويد الشمري ٣٤.88  
محمد بدر عبدالعزيز العبد املنعم 9.9٣  
محمد حاكم محمد معلج ٢٣.79  
محمد حظرم عبدالهادي الشامري 5.7٦  
محمد خالد حبيب العنزي 7٤.٦٦  
محمد زبن سليمان الشمري 9٤.7١  
محمد عايد عبدالرحمن املطيري 7٣.٢  
محمد عبداالمير حسني جمشير 95.5٦  
محمÜÜد عبداهلل محمÜÜد عوض العنزي   

8٠.8٢
محمد مبارك علي بويابس 8.7٣  
محمد منيف صلفيج املطيري 8٠.٦٣  
مساعد حامد فنيخر العنزي ٢٢.77  
مشعل هزاÚ سعيد املطيري 9٤.7١  
مصطفى هشام رجب عالم ٣9.99  
مصعÜÜب عبداهلل فهÜÜاد هندى العنزي   

9٠.٣٦
مطر عبدالكرمي مطر العتيبي ٢٢.89  
معاÐ حمود مطلق شبيب ٤٤.85  
مناور خالد مناور فيصل 78.8٢  
منصور عايد مخلف العنزي 8١.9٢  
منصور عوض نحيطر العنزي 78.98  
ناصر بدر ناصر العنزي 7١.7٦  
ناصر بندر شامخ الرشيدي 8٢.٢9  
ناصر دحام فهد الرشيدي 7٦.٦٢  
ناصر سعد محمد الرشيدي 9١.7٣  
ناصر صويان الفي الظفيري 78.9٤  
ناصر مدوÎ عيد املطيري 7.8٢  
نايف عبداحلميÜÜد عبدالكرمي العنزي   

8٢.78
نايف عبداهلل نايف العنزي 5٦.8٦  
نايف فايز عبيد الظفيري 79.7٤  
نواف خلف شفاقة الظفيري ٦١.85  
نواف محمد جهز العتيبي 87.8٢  
نواف محمد حمدان العجمي 9٠.٣٣  
يعقوب محمد ضايف جنم ٠١.89  
يوسف أحمد تنوÔ العنزي 77.7  
يوسف بدر محمد الرشيدي 88.8٦  
يوسف حمود مروح العنزي 8.8٠  
يوسف عايد فياض العنزي 79.9٤  
يوسف غازي عبداهلل العتيبي ٣7.79  
يوسف فالح مرضى العازمي 8٦.٣٦  
يوسÜÜف ماجد محمد ظويهر الرشيدي   

79.7٢
يوسف مشعل محمد الصقري العنزي   

8٣.٤7

 الصباÍ الثانوية للبنني
أحمد عبداهلل فالح اخلالدي 88.8٠  
أحمد فهد سعد الرشيدي 8١.٣7  
أحمد لفا محمد املطيري ١.77  
أسامة فايز مخلد املطيري ٤7.79  
أنور محمد إبراهيم املرشود ٦٤.88  
أحمد مفرح عواض املطيري 8٤.٤٤  
باتل مطلق عبدالرزاق الرشيدي 79.78  
بدر خالد مطلق املطيري ٣9.87  
بدر غالب دحيم املطيري ٤8.79  
بدر فهد فيصل القحطاني 9٢.7٤  
تركي بدر شبيب املرجى 8٤.٠9  
تركÜÜي عبدالوهاب صعيقÜÜر املطيري   

7٤.٠5
جاسم محمد مطلق الرشيدي 9٣.8٠  
جراح فواز شباب املطيري ٤9.77  
جراح مشعل سالم العازمي 59.9٠  
جراح مشعل عبدالهادي املطيري 7.8٢  
حامد خالد حامد املطيري ٦7.8٢  

حباب ضاوي علي الرشيدي ٣٤.75  
حسني عبداهلل جابر العنزي 7٦.٦٤  
حمود خالد عواد العنزي ٦8.78  
حمود مطلق حمود الرشيدي ١9.85  
حمود مطلق حمود الظفيري 8٢.٤٣  
خالد حمير سالم الرشيدي 9٤.٠١  
خالد شمالن صالح الطويل الرشيدي   

77.٠9
خالد عبدالعزيز مسلم الرشيدي 5١.9٠  
خالد عبداهلل خالد املطيري 7٦.٣١  
خالد عبداهلل صنهات املطيري 7.7٦  
خالد عقاب جزا احلربي 8٣.١  
خالد محمد نافع الرشيدي 8٦.٤٢  
خالد وليد خالد الدويلة 5٣.7٦  
دابس علي سالم الرشيدي 7١.8٣  
دابس يوسف دابس الرشيدي ٢٢.78  
راشد أحمد محمد الوعالن ١١.87  
راشد هزاÚ مطلق املطيري 9٠.٢5  
زايد يوسف زايد زايد ٦٤.75  
سامي أحمد حميد الرشيدي ٦8.98  
سعد محمد دلي العنزي 8٣.٤٣  
سعود خالد طنف املطيري 87.7١  
سعود فهد ضاوي العصيمي 88.79  
سعود فهد عبيد املطيري ٠8.79  
سعود فهد عوض الديحاني 5.8٠  
سعود ناصر بدر االشوك ٦9.85  
سيف الدين امين عبدالعزيز محمد ١9.98  
سيف بدر ناصر الرويشد ٤7.97  
شافي عواد محمد الرشيدي 8١.١  
شبيب عويد عوض الرشيدي ٠٤.87  
صالح حاكم محمد الشمري 8٣.٢٤  
صاهود بدر صاهود املطيري 78.8٢  
ضاري عواد محمد الرشيدي 88.8٠  
ضاري مطلق ظاهر الرشيدي 7.8٢  
ضاري ناصر عيد البراك الرشيدي 95.9  
طالل سعد جزاÁ الرشيدي 87.9٣  
طالل محمد حمد العنزي ٤8.75  
طالل محمد دغيم املطيرات 89.85  
طالل معجب سعود املطيري 79.58  
عبد الرحمن خالد مطر جرمان 8٤.8١  
عبد الرحمن عبداهلل راشÜÜد الرشيدي   

78.٦٤
عبد الرحمن مبارك عذل السويط ٦٣.85  
عبد الرحمن محمود صقر النجدى ٢١.88  
عبد العزيز سعد دهام الرشيدي 78.8٤  
عبد العزيز طعمة فاضل مهدي 8٢.9٤  
عبد العزيز عويد عواد العنزي 75.9١  
عبد العزيز فهد هذال العتيبي ١.77  
عبد العزيز محمد غنام العنزي 85.97  
عبد اللطيف مسير ماطر الظفيري 9٦.9٣  
عبد اهلل بدر عبداهلل العتيبي 8٢.٢8  
عبد اهلل حسني شقير الرشيدي ٣5.89  
عبد اهلل خالد بندر الدويش 8٢.٦5  
عبد اهلل سعد محمد الشمالي العجمي   
9٠.٤
عبد اهلل سعود عبداهلل الظفيري 58.9٢  
عبد اهلل عادل هادي الديحاني 95.8٣  
عبد اهلل عوض عبداهلل املطيري ١8.78  
عبد اهلل مبارك عبداهلل الرشيدي 78.8٤  
عبد احملسن فالح بدر املطيري ٠٢.95  
عبدالرحمن مسلم قاعد املطيري ٠٢.85  
عبدالرحمن يوسف علي الدغيم ٢5.87  
عبدالعزيز مسلم قاعد املطيري ٣8.89  
عبداهلل سلمان عبداللطيف الضويحي   

85.8٦
عبداهلل ناصر خالد الزعبي 9١.٠٢  
عبدالوهÜÜاب مشÜÜعان فرحÜÜان احملمد   

الصالح 8٢.٤5
عبيد صالح عبيد الرشيدي 8٢.٤  
عبيد طارق عبيد الظفيري ٣٦.78  
علي جاسم علي الكندري 7٣.9١  
علي خالد إبراهيم الرياحي 8١.٦  
علي Ðعار علي املطيري 8٦.8٠  
علي رشيد علي املطيري 8٣.٢١  
علي فايز علي املطيري 88.79  
عمار ياسر محمود علي خلف اهلل ٦5.98  
عمر فالح فهيد املطيري 8٤.8٠  
عمر محمد فالح البصمان 57.7٦  
عمر معيض باني املضيبري ٤٦.75  
عمر يوسف سعد املطيري 77.9١  
عيسى علي صياح الرشيدي ٤8.79  
غازي فالح بدر املطيري 9٦.١١  
فارس هاني مهنا الرشيدي ٠9.87  
فالح غامن فالح املطيري 9٠.٢٣  
فالح مبارك سعيد ملهاب ٤5.75  
فالح محمد فالح العجمي 77.8٤  
فهد أحمد فهيد الرشيدي 87.9٢  
فهد أحمد ناصر الرشيدي 7٣.8٠  
فهد خالد عبداهلل العتيبي 7٢.٣8  
فهد سعد صنيتان املويزري 85.9٤  
فهد عوض فهد املطيري 8٤.٠١  
فهد مشاري خشمان خلف عوض 79  
فهد مطلق فهيد الرشيدي 77.85  
فهد نواف عوض املطيري ٣١.85  

فهيد بدر فهيد املطيري 8١.٦5  
فواز أحمد حمود اخلالدي 8.8٢  
فواز مفرح شريد املطيري ٦8.77  
فيصل نايف مرزوق النصافى 7٤.8٢  
ماجد سعود مطلق االزمع 75.5٦  
مبارك مساعد مبارك العدواني 5٤.7٢  
مجبل فيصل مجبل عبداهلل 7٤.8٣  
محمد أحمد محمد الرشيدي 8٤.9٢  
محمد جراح محمد الظفيري 85.58  
محمد جزا محمد الرشيدي 88.88  
محمد خالد محمد احلمد املجرن 8٠.١7  
محمد راشد عبداحملسن املري 8١.٣٣  
محمد صالح عبيد الرشيدي ٢5.87  
محمد عبداهلل جازي املطيري 87.9٤  
محمد عيد عباد الرشيدي ٣٣.87  
محمد فالح مبارك النصافى ٤١.87  
محمد فيصل محمد الرشيدي ٦.78  
محمد الفي خامت املطيري ١١.88  
محمد مسعود عبداهلل الرشيدي 8٣.١9  
محمد مسعود محمد الزوين 98.7٣  
مسلم فواز محمد البراك ٣.79  
مشعل حمد عايض الوهيدة 59.8٠  
مشعل عبداهلل مبارك العدواني 77.7٦  
مطلق دغيم مطلق احليالن 9٦.8٦  
معاÐ أحمد غلوم محمد الكندري 8٤.١٤  
ناصر بدر عادي اخلالدي 8٣.٢١  
ناصر بدر عبيد اهلل الرشيدي ٠5.88  
ناصر بدر علي العدواني 75.57  
ناصر سعد هجرس الرشيدي 8٠.١٦  
ناصر صنيدح Ðياب املطيري 78.8١  
ناصر يعقوب عيسي يعقوب 7٦.٠٢  
وليد خالد سالم الرشيدي 8٣.٣٤  
يعقوب عزيز معزي املطيري 8٣  
يوسف عبيد سمير الظفيري 58.8٦  
يوسف عناب غايب الرشيدي 7٣.٣7  
يوسف فيصل جعدان العتيبي 8٦.8٠  
يوسف وليد عزيز الرشيدي 9٣.8٠  

 الصباحية الثانوية للبنات
أريج رشيد ناصر املري ٣١.97  
أريج ناجي محمد عبدالرحمن الفيلكاوي   

8٣.٤5
أفراح مرزوق اسراهيد اجلبري 7٦.٤١  
أمل هذال ناصر السبيعي 5.8٠  
Âمنة حسني عبداهلل فرح 89.9١  
أنفال عبداهلل حسيان الدوسري 8٢.١7  
أنوار مانع علي العجمي ١5.87  
أنوار مشوط جدوÚ الفضلي 9١.٢5  
اريج عبداهلل سيف العتيبي 95.8١  
أسماÁ أحمد فهد امللهوف 8٣.٠٣  
أسماÁ فهد مفرج املطيري 87.8٣  
اجلازي خالد وهف املطيري 8٢.٤٤  
العنود حسن راشد الدوسري 9٦.٣٣  
العنود سعود سعيدان الشمري ٣.89  
العنود نايف سعد العازمي ٠٤.75  
الهنوف سعد شبيب السهلي 89.9  
أماني عبداهلل حسني الهاجري 8٢.٠7  
انوار حمد Ðيب العجمي 58.8٠  
إميان طÜÜالل براك اجلعيÜÜدى العازمي   

9٢.97
إميان عايد سعد العازمي ٤٦.89  
إميان متعب عايض العتيبي 8١.٤7  
جÜÜود وليد طاحÜÜوس محمد طاحوس   

8٠.٢٢
حصة صالح عبدالرحمن جردان 7٠.٣5  
دانة ناصر سبهان العيباني 89.9١  
دعاÁ محمد عبدالرحمن العنزي 8٠.٤١  
دالل مشعل عيد العازمي 9٦.١5  
دالل نايف محمد الشمري ٠١.88  
دميا خالد ملحم الدوسري 88.8٣  
دمية جمال عبدالهادي الدوسري 8٣.٣8  
دميه فالح كاظم الهندال 79.85  
دينا عادل مطلق العازمي 7.8١  
رغد فهد محمد الهاجري 8٢.٣١  
رفعة معجب مساعد العجمي ١٣.97  
رند مشعل عيد العازمي ١٣.87  
رهف مشعل زايد العازمي 9٦.٤  
رهف يعقوب مالك علي 85.85  
رمي خلف فالح العازمي ٢١.87  
رمي نادر مطلق العازمي ٠٤.95  
رمي يوسف شكحان العازمي ٢٤.89  
ريناد فهيد ركان السبيعي 87.98  
سارة عبداهلل دخيل بداح 9٦.٦٦  
سارة عبداهلل ناصر الدوسري 9٠.١٣  
سارة فهد عبيد العجمي 88.8٣  
سارة مطر الفي العازمي 9٦.7٣  
سكوت عادل مهدي اخلياط 9٢.٠5  
سالفه بدر نايف الدوسري 59.9٤  
سلسÜÜبيل عبداحملسن مبارك العازمي   

95.97
شادن أحمد سعود صنيدح 87.9٣  
شريفة عبدالسالم محمود عبدالرحيم   

9٠.٠8

شموÎ عبداهلل مانع العجمي 9٢.٤8  
شهد صالح شافي العازمي 78.9٠  
شهد محسن صالح العازمي 9٢.8٣  
شوق فهد راشد الهاجري ٣8.95  
شيخة علي حمد املري 8١.8٣  
شيخة فواز عوض الركله 8٤.٣9  
  9٠.٢9 Ùعامر مكراد احملفو Áشيما
عائشÜÜة يوسÜÜف عبدالرحمÜÜن طالب   

محمد ١9.85
عائشة جابر حمد املري 9٢.٣٤  
غالية مشعل صالح العتيبي ٤5.87  
غزالن نواف ماضي العازمي 9٤.١  
غال سعد فالح العازمي 9٤.١٢  
غال سعود زيد العازمي ١٤.85  
غال فائز مجرÔ العتيبي ٠١.78  
غال فواز سعيد العرادة 9٤.٦5  
فاطمة علي السيد السبكي 5١.8٠  
فاطمة نادر صالح العتيبي 9٣.7٤  
فاطمة نايف رويبح الرشيدي ٣٢.95  
فايزة سيف سعيد العجمي ٣٣.88  
فوز نواف حبيب املطيري 7٦.٠٢  
لطيفة فهيد فهد السبيعي 9٦.9٢  
ليلى فيصل مفلح العازمي 88.8١  
مرمي نايف مجبل ابحار 77.9١  
مالك ماجد دهيسان العتيبي ٣١.85  
منار أحمد حسني اجلويسري 9٤.٠7  
منار جنيب سعود العازمي 9٢.٤٦  
منال منصور علي العازمي 9١.٤9  
مناير مصلط عبداهلل راشد 7٤.١٢  
منيرة جاسم محمد العازمي 8.8١  
منيرة عمر سعد العيبان 9٤.٦٦  
منيرة محمد عبداهلل الكفيف 9٢.١8  
منيرة مخلد فالح العازمي 9٢.٢٢  
مها عامر شافي العجمي 8٤.١8  
مها فالح محمد السبيعي 87.8٣  
مها فهد علي اجلبري ٣8.79  
موضي سالم فهد اجلفني 5٤.7٤  
جند مدغم شمروÎ السبيعي 8٢.٦5  
نرجس جابر عبداهلل الشمري ٤8.95  
نورة بدر مبارك العازمي 99.9٠  
نورة عقاب بادي املطيري 78.9٣  
نورة فالح راشد املري 9١.٠١  
نورة فالح محمد الدوسري 8١.١  
نورة فهد راشد الهاجري ٠٢.89  
نورة منصور شافي العجمي 87.9٦  
نورة ناصر سالم العازمي 8١.٢١  
هاجر شافي فهد السبيعي ٠9.89  
هديل فالح مسعود املري 9٢.٠7  
هناÁ محمد صنهات العتيبي ٣٢.89  
هنادي مبارك سالم العازمي ٣5.88  
هند سعود سالم املطيري ٢8.85  
هند يوسف خالد العازمي 75.59  
هيا براك فالح العازمي 97.9٣  
وصايف محمد حسيان الدوسري 7٦.٦٣  
وضحة عبيد منصور العجمي 9٦.١8  
وهج خالد حنيف العتيبي 79.9٦  
ياسمني أحمد فالح الطني 9٢.٠9  
ياسمني محمد هالل الشمري 55.9٣  

 الصباحية الثانوية للبنني
أحمد راشد عبداهلل راشد املطيري 8٤.٣٦  
أحمد عبداللطيف صلفيج غنام الشمري   

88.85
إبراهيم اسماعيل يوسف عبداهلل 79.7٢  
إبراهيم نويفع رجا الرشيدي 9٠.٣  
أحمÜÜد عبيد اهلل أحمÜÜد عوض احلقان   

78.77
بندر مشعل شÜÜالح محماس العتيبي   

8٤.7٣
بندر مناور مران رجيبان احلربي 95.8٦  
تركي محمد شويرب سالم العجمي 5١.8٦  
تنى بدر تنى فالح الدوسري 8٣.٢٦  
ثامر إبراهيم عوض الشمري ٣٣.75  
ثامر سعود عبداهلل ثامر العجمي 8٦.٤٤  
حماد مشعل الكفيف 8٢.7١  
حمود مشبب مطلق صامل 8٣.٦7  
خالد أحمد خالد علي الوصيص 9٦.7٦  
خالد بدر محمد شبيب العجمي ٢١.87  
خالد حمود خالد حمد العازمي ١٦.77  
خالد عبداهلل نادر شيتان العجمي 8٣.٣5  
خالد منيف عبيد محمد العجمي ٣7.89  
خالد نزال قطوان ضمن العازمي ٢٢.95  
راشد سعد مبارك العازمي 7.8١  
زامل محمد زامل علي العتيبي 7٢.9٠  
سعد سالم سعد براك العازمي 8٢.٦٢  
سعد شنار صويان سعد الهاجري 57.8٢  
سعود بدر ناصر تركي العتيبي 8١.٠8  
سعود خالد جليدان الفضلي ٣.85  
سعود شبيب طرجم سعد السهلي 5٢.8٠  
سعود عبدالعزيز سÜÜعود عبدالعزيز   

النويبت ١٣.79
سلطان بدر ناصر تركي العتيبي 8٤.١٤  
سلطان حسني مشرف العنزي 75.58  

سÜÜلمان جمعان هتالن طرمي العازمي   
78.٤٦
  8٢.97 Õسلمان عبداهلل راجح البو
سيف ناصر راجح العجمي ١٣.99  
شمالن عبداملجيد طعمة فيصل الهندال   

89.٣٣
صنهات عادل صنهات العتيبي 8٢.٣8  
ضاري خالد عبدالرزاق سعدون الهندال   

79.5٤
طالل زيد مدعث زيد الدوسري 85.8٤  
طالل عمار سعد شايع 8١.٤١  
عايض مشرف حسÜÜن محمد العجمي   

7٦.٣٤
عبد الرحمن خلف مرزوق املطيري 7.8١  
عبÜÜد الرحمÜÜن فريÜÜح فرحÜÜان فريح   

الرشيدي 8٢.٠٤
عبÜÜد العزيز محسÜÜن مناحي محسÜÜن   

77.٦5 åزبر
عبد العزيز محمد حجاب سعد العجمي   

8٤.٠5
عبد العلي محمد عيد محمد 8٤.٢١  
عبد اهلل خلف فالح خلف العازمي 77.7٤  
عبد اهلل راشد سعد السبيعي ٣9.75  
عبÜÜد اهلل عبدالعزيÜÜز صنهÜÜات رباح   

املطيري 59.8٠
عبد اهلل فاضل جليدان الفضلي 8١.٠٢  
عبد اهلل فالح حسيان محمد الدوسري   

8٤.٣٤
عبد اهلل فالح فهيد حماد العجمي 9٤.٦٢  
عبÜÜد اهلل فليح غامن طالح الرشÜÜيدي   

8٠.٦7
عبد اهلل مفرح محمد بداح العجمي 89.8٢  
عبد الهادي فهاد هادي رفعان العجمي   

8٤.75
عبÜÜد الهادي محمÜÜد علÜÜي عبدالهادي   

املري ٠٦.75
عبدالرحمن طه عسكر 88.8٢  
عبدالرزاق موسى نور سعيد 7٣.8٢  
عبدالسالم محمد حسن اسماعيل 8١.٣7  
عبدالعزيز عبدالرزاق 87.8١  
عمر خالد مناور سعد الرشيدي 7١.7٤  
عمر شهاب أحمد خلف 9١.8٦  
فالح أحمد فالح املطيري 78.89  
فهد جابر عيد عقاب 8٠.٣8  
فهد عبداهلل عليثه الدوسري 97.7٦  
فهد ملوح خامت العازمي 7٢.٣٣  
فهد ناصر مبارك الهاجري 8٠.١٦  
فهد نايف فهد سالم العتيبي 88.9٠  
فيصل هادي حابس املطيري ٣5.79  
مبÜÜارك جالس مبÜÜارك حمود العجمي   

8٢.٢٦
محمد خالد مبارك العنزي ٤٤.77  
محمد خالد مطر فياض الشمري 77.9٠  
محمد رجا فهيد العجمي 99.7٣  
محمد فايز فالح العازمي 5١.8٤  
محمد مبارك سليم املطيري ٦5.85  
محمد مسعود محمد املري 5٦.8٦  
محمد مشعل سعد حمادة 8١.٠9  
محمد مشعل محمد ناصر الهاجري 8٤.8١  
محمد مطلق عبداهلل العجمي ٦٦.79  
محمد نادر محمد العجمي 8٠.١٦  
محمد ناصر جمعÜÜان خالد احلجيالن   

8٦.٣٢
محمد يوسف عبداهلل العنزي 8٢.٤١  
مزيد فيصل مسفر زايد املطيري 9٢.7٤  
مسلط خالد خلف مبارك العتيبي 9٠.٠٢  
مشعل أحمد عبيد حمدان العتيبي 9١.٠7  
مشعل صالح زامل السعيدي 7٤.٦7  
مشعل علي مشعل الفضلي 7٦.٤٣  
مناحي فهاد هادي رفعان العجمي 87.5٤  
منصور هادي فالح الدوسري 7٣.١٤  
ناصر خالد عبداهلل حميدي الهاجري   

75.79
نصار خالد نصار فجري العازمي 8٢.٤٦  
نواف جمعان براك العتيبي 79.5  
نواف حمود عجمي املطيري ٢7.٦9  
وليد طالل ناحى طالع املطيري ٢9.79  
يوسف أحمد عبيد حمدان العتيبي 7١.9٤  
يوسف فهد طماح مفرح السبيعي 8٣.٢5  
يوسف ناصر محمد الدوسري ١7.88  

 الطاهرة بنت احلاËÑ الثانوية للبنات
 أبرار حسني شعبان أبل ٠5.98  
أبرار خالد حربي العازمي 58.9٣  
أريام حسني محسن املطيري 9٣.٣5  
أسيل سعود عبدالعزيز الغيث 9٦.٣8  
أسيل عبدالعزيز جمعة الكندري 8٢.٠7  
أفراح يعقوب أحمد الشايجي 58.8٣  
Âمنة عبداهلل عايض املطيري 78.9٠  
أنس ناصر حسني الناصر 87.8١  
أنفال أحمد حسن أحمد حسن الكندري   
7٦.٦
أوراد بندر متعب املطيري ٤9.78  

أوراد يوسف حمد اللوغاني 8١.٢7  
Âيه بدر ناصر شبيب 9٤.9٣  
Âيه جمال هايف الرشيدي 59.9٠  
إسراÁ خالد فريد رمضان محمد 9٤.9٦  
أسماÁ مناحي زيد املطيري 9٣.٤١  
الفجر نبيل مجرن املجرن 8٦.8٢  
امل سمار سعد املطيري 7٤.٣  
بتول عبدالرحمن عبداهلل دخيل 77.8٣  
بدرية محمد رجعان الهبيدة 8٢.٤8  
جورى عبداهلل جاعد العتيبي 9٤.9١  
حصة نايف بدر شرار 7٣.٤٤  
حصة نصار محمد الدلح 7٣.١١  
حمدة عبدالعزيز تركي رحيل 8١.٣8  
حور محيا حمدان الديحاني 8٦.١٤  
حور وليد فايز عبداهلل سيف 9٠  
حوراÁ عبيد مناحي املطيري 78.55  
دانة حمدي مذكر املطيري ٣٤.89  
دانة عائد شريد املطيري 9.9٣  
دانة فهد حمود العازمي ٢٦.89  
دانة ناصر معتق الضعينه 8٦.٦٣  
دانة يوسف خالد املطيري ٤٢.85  
دالل منصور ناصر احلربي 87.57  
دلع خالد عبدالرحمن العتيبي ٠9.77  
دميه جاسر الفي العتيبي ٣8.88  
رتاج فرحان عبدالرحمن الديحاني 8٢.9٠  
رتاج ناصر محمد الرشيدي ٢8.89  
رتاج ناصر هجاج املطيري 9٢.٤٤  
رتاج نواف مزيد الديحاني 98.8٦  
رغد عبداهلل علي املطيري 8٤.٢8  
رغد غازي عليان احلربي 8٠.٤7  
رغد محمد عبداهلل الرشيدي ١8.79  
رقية علي عبداحملسن الرفاعي 7٣.٢٦  
رناد أحمد حسني السحيب 8٤.١١  
رند عبداهلل حمدان الديحاني ٦.88  
رنيم صالح عبدالكرمي األنصاري 8٢.9٢  
رهف عبداحلميد محمد املطر ٢٣.89  
رهف نايف طلق املطيري 75.8٦  
روان علي الفي املطيري 8٢.٦8  
ريتاج خالد ضحوي املطيري 9٦.8٢  
رمي ناصر عايض الشالحي 9١.٢5  
رميا داود سليمان الكندري ٤٣.87  
زينب عثمان حاجي الفيلكاوي 9٤.8٣  
زينب عصام محمد البلوشي 9.9٣  
سارة مطلق عبدالعزيز اإلبراهيم 8٢.٤7  
سارة حمدي مذكر املطيري 58.8٣  
سارة طالل سيف العتيبي ٢١.87  
سارة غامن إبراهيم احلساوى ١٦.79  
سارة فهد سعد املطيري 7٣.8٣  
شروق انور مبارك فحيمان 79.8٠  
شريفة أحمد علي احلداد 98.75  
شوق خالد عبداهلل الكندري 95.5٢  
شوق فايز الفي املطيري ٦٦.75  
شوق محمد عبداهلل املطيري ٦٢.75  
شوق محمد مبارك النصافي 95.9٢  
شÜÜيخة عبدالرزاق حشÜÜاÔ العازمي   

95.77
شيخة ماجد مرزوق املطيري ٢٦.87  
شيماÁ فيصل عبدالهادي اخلباز ٣9.97  
عائشة بدر حسن العريفي 9٢.9٦  
عائشة عواض عبداهلل املطيري 9٣.٣٣  
عائشة قمالس مطلق القمالس ٠٣.88  
عالية دخيل عباس الظفيري 77.8١  
غادة يوسف عايد الرشيدي 89.8٦  
غالية دخيل عباس الظفيري 87.95  
غالية زيد محمد املطيري 8٢.9٦  
غال خالد عبداهلل الكندري ٤٢.98  
غال عيد عياد املطيري 79.8٣  
فاطمة سالم حمود عفات ٦٦.79  
فاطمة إبراهيم محمد حاجية 8١.٢8  
فاطمة جاسم حبيب اسيرى ٠٦.79  
فاطمة فواز حنيف املطيري ٤5.89  
فاطمة محمد حسن رجب حسني ٦٦.95  
فرح خالد Ðعار الرشيدي ٢٤.87  
فرح عصام محمد العصيمي 87.9٢  
فرح فالح عوض الرشيدي 75.7٦  
فرح ناصر علي يوسف 89.5  
فوز جديع فهد الرشيدي ٢8.95  
فوز عبداهلل محمد الدوسري ٣٢.87  
قماشه جاسم سعد املبايع 9٢.٢٢  
قيروان علي عبيد الشمري 89.9  
لني سعد مطلق املطيري 88.9  
مراحب حمود عوض املطيري 9.9٣  
مرام فالح سعد النمشان 8٦.٠١  
مروج ماهر عبداهلل العطار ٠٤.98  
مرمي فارس طراد الشمري 88.7٣  
مرمي فهد علي املشخص 8٦.١5  
مرمي ماضي العبدى املطيري 87.5٢  
مرمي مالك حباب الرشيدي ٣٢.89  
مرمي محمد سلطان السور ٦8.88  
مرمي مساعد سليمان العساكر 5١.8٠  
مرمي ناصر راشد الهاجري ٤8.95  
مشاعل فهد عواض املطيري 58.8٣  
مضاوي عبدالشÜÜافي سÜÜعد الرشيدي   

78.٤٣
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مالك خير اهلل قنيطر العنزي 9١.٠7  
مالك صقر صالح صقر املطيري 7٦.٠7  
منار غازي صالح طاهر 97.9٣  
منار محمد هالل املطيري 9٢.٠٣  
منى عبداهلل عيسى القروى ٣٢.95  
منى فواز عبداهلل املطيري 5٢.9١  
منيرة محمد براك الهيفي 95.9١  
مها فالح عايش املطيري 9.8١  
موضي عبدالرحمن عطية احلمدان 85.8١  
موضي وليد عبداهلل الفريج 57.8١  
نادية نايف زامل العنزي 7١.9٠  
نورا رشيد محمد الرمثان 9٣.7٦  
نورا مهدي دغيم املطيرات 77.9١  
نورة حسني حمود اخلرينج 89  
نورة فايز مبارك العازمي 95.8٣  
نورة مبارك فالح الرشيدي 8٠.١١  
نورة محمد عبداهلل العتيبي 7١.٦٦  
نوف بهيشان هابس املطيري 88.8٤  
هاجر بدر حمود العدواني ٢.75  
هاجر حسن علي النعيمي 8٦.9١  
هبة حمود عبداهلل احلمود 89.7٣  
هبة محمود سالم الوهيدة ١٣.98  
هند عبداهلل زياد املطيري 9٦.٤٤  
هنوف حسني شباب الديحاني 5٦.9٣  
هيا جاسم محمد احلوطى 78.7٦  
هيا خالد خلف الصميعى 8٤.9٣  
هيا خالد سالم الدرعان ٢٣.89  
هيا فالح سالم العازمي 98.9١  
هيا موسى خالد الرمح 95.59  
هيفاÁ محمد حنيف املطيري 87.7١  
وضحة ضاحي علي العنزي 9٦.١٤  
وضحة فهد صغير الزعبي 87.59  

 العداä الثانوية للبنات
إسراÁ عبداهلل حسني حسن 9٤.9١  
اجلازي معيكل البياهي العجمي 8٤.٦9  
اجلورى سيف محمد العتيبي 95.9٣  
الرتاج حسني نايف الهاجري ٤٣.78  
بتول بدر عيسى احلسيني 88.9٦  
بشاير بدر حسني علي حسني 89.7٣  
  9٣.5 Úجنا جمال ناصر املطو
جنا فيصل سالم الديولى ١٣.85  
حصة محمد إبراهيم سليمان إبراهيم   

87.٢7
حليمة موسى جواد القديحى 88.9٤  
دانة بدر ناصر الفضلي 98.75  
دعاÁ أحمد علي مال حسني 8٦.٤٦  
دالل خلف مروى الشمري ٣9.89  
دالل رائد فيصل الهولى 9٢.٦7  
دالل صالح مجبل العازمي 8٣.٠٤  
دالل عبدالباسط عبداهلل عبدالكرمي 9.9١  
دالل فهد بدر العويشير 9٣.٦٣  
دالل مشعل عبداهلل السداح 9١.8٤  
رتاج بدر رجعان الرشيدي 88.57  
رقية حامد عبداحلميد فرس 98.9٢  
روان عبدالرÄوف علي احلداد 8٢.9٣  
رود سعود حميدي السند ١١.85  
ريتاج حمد شايع اجليماز 85.8٤  
رمي حسن عبداهلل محمد 7١.9٠  
رمي محمد جدعان العازمي ٣١.95  
زهراÁ جاسم محمد اشكنانى ٠٣.99  
زهراÁ طالب نعمان عبداللطيف ٦٦.97  
زهراÁ يوسف إبراهيم القالف 97.8٦  
زينب عادل علي بوحمد ١.88  
زينه كمال إبراهيم بهبهاني ٤٢.87  
سارة أحمد شافي الدوسري 9٣.١9  
سارة سلمان يوسف حسني 8٤.١  
سارة فهد مقعد العتيبي 77.5٦  
شوق هادي علي العجمي 8٢.٣٣  
شيخة محمد أحمد الكندري 79.7٦  
صفيÜÜه محمÜÜد عبÜÜداهلل عبدالرحيÜÜم   

الكندري 79.8١
طيبة علي يوسف العلي 9٢.٢٣  
طيبة فؤاد حسن يوسف 78.7٢  
طيبة مشعل محمد املسند ٠١.89  
طيف محمد عبداهلل العازمي 8.7٣  
غال سيف رجا العازمي 7٤.9٤  
فاطمة دخيل حمود سيف ٤٢.98  
فاطمة أسامة عبداالمير التميمي 78.8٢  
فاطمÜÜة الزهراÁ فاضل عبداهلل القالف   

89.٦9
فاطمة جواد عبدالرضا دشتي 97.9  
  78.٣٢ Úفاطمة خالد محمد الور
  95.5٤ Ûفاطمة سلمان حسني جرا
فاطمة محمد عبداحملسن املري 8٤.١8  
فرح حسام محمد الوهابي 58.9٦  
جلني عبدالعزيز سعود الزيادى 8٦.٢٣  
لطيفة سالم محمد الطويل 5٣.9٣  
لولوة عبدالوهاب جابر اجلابر ٢8.88  
ليلى جاسم صالح بوقريص ٣١.78  
ليلى مشعل حمد املرشاد 79.8٣  
ماريا محمد ناصر الناصر 5٤.8٣  
مرام مسفر علي العجمي 7.8١  

مرمي يوسف شعبان ابل 85.7٣  
مشاعل فيصل عبدالعزيز املشعل 9٤.٠٢  
مالك مساعد محمد اسحاق ٤٢.89  
مليحه سراج سعود العجمي 7٤.٣9  
منيرة سحيم حمد الهاجري 8٦.٣٢  
مها فهيد مانع العجمي 89.58  
نهى سÜÜلطان فارس احلطاب العازمي   

9٢.57
نورة علي ارحمة اللحدان 8٣.8٢  
نورة مبارك هادي الهاجري 9٤.١7  
نوف نواف عيد العويدان العازمي ٠٦.95  
هاجر محمد عبداهلل يوسف 9٦.٣7  
هاجر مشعل صادق أحمد 9٠.٠7  
هند حمد فالح العازمي ٣7.85  

 العصماء بنت احلاËÑ الثانوية للبنات 
أبرار أحمد صالح السعيدي ٦٣.78  
ÂالÁ بدر خالد الشريعان 7٢.9٦  
أوراد أحمد شاهني الشمالن 97.78  
الدانة محمد عيسى الرجيب 7٤.9٣  
الرتاج عبدالعزيز أحمد حسني ٠٤.95  
العنود نادر عبدالرحيم فخرو 79.5٣  
اليان عبدالرحمن عوض الشويب 77.9٣  
بسمه عبدالوهاب إبراهيم الشطي ٦٦.97  
جمانة عبداملجيد عبداهلل سيد يوسف   

الهاشم 97.8٤
جنا عدنان حسن الزنكي 87.8٢  
جنا فهد عبداهلل القحطاني 79.8٦  
جنى طارق نايف العامر ٣٢.95  
جوري خالد عبدالكرمي العيدان 9٤.٣٢  
حذامي عبداهلل عيسى العيسى 7.8٢  
حصة أسامة عبدالعزيز احلمد ٤.78  
حليمة خالد حمد العون 87.9  
دانة بدر مصطفى اجلدميي 58.8٢  
دانة صالح سالم العتيبي 9٢.٦9  
دانة عبداهلل بدر العنجري 7٣.9٤  
دانة ناجي جاسم بن ناجي القناعي 8٠.١5  
  8٤.78 Úدانيه جمال سعد اجلنا
دانيه طارق فهد بورسلي ٦١.88  

دالل باسل محمد الفياض ٤.99  
دالل وليد حمد احلبشى 7.9١  
دميه خالد عبدالكرمي الطريجي 99.9٣  
دميه ماجد محمد املاجد 7.9٢  
رتاج عبدالرحمن علي دشتى 95.7٣  
رغد سامي سلطان الشايع 9١.٠٤  
رغد عبدامللك أحمد Âل هيد 9٠.٤8  
رغد منصور أحمد االنبعي 87.8٣  
رنا أحمد خضير الفارس ٠١.99  
رهف فوزي عبدالعزيز العمران 8.9٦  
رهف وليد خالد العدساني ٢٢.97  
روان محمد باقر خريبط 9٣.٠9  
  9١.٢9 Úرمي فيصل محمد أمني املطو
رمي مجدى عبداحلليم عبداحلميد عيد   

99.٢٢
زهراÁ خليل بارون علي بارون ٢٣.97  
زينه علي عبدالكÜÜرمي جعفر الكندري   

9٠.5٢
سارة إبراهيم عبداهلل العوضي 97.8  
سارة بدر خالد املشعل 7٣.9٤  
سارة سالم بدر املنصوري 9٢.8٢  
سارة سعيد عبداهلل الطواري 89.8٣  
سارة عبدالعزيز سعود الدويسان 89.77  
سارة عيد فالح العتيبي ٣8.95  
سارة فهد عبداهلل القوسي ١9.87  
سارة فيصل محمد املطيري 8٤.١٤  
سبيكه سلمان حمود الصباح 9٦.٦  
سلمى علي حسني االربش 9٦.٦٤  
شروق خالد محمد البناي 8٦.٠١  
شريفة طارق محمد العوضي 88.9٢  
شريفة محمد صالح أحمد الرفاعي 8٤.٦  
شيخة ناصر محمد رومي الفهد 9٦.٤9  
شيخة نواف عبداهلل الزير ٣5.85  
شيهانه ثامر دخيل العنزي ٠5.97  
صبيحه مشعل طالب الرفاعي 8٦.٦٣  
ضي منصور ناصر اخلرافي 9٠.٣5  
طيبة بدر عبداهلل البديوى السÜÜبيعي   

9٦.٢٢
طيبة صالح مطر الشمري 8٣.١7  

طيبة علي جاسم العصفور 7٣.8٦  
طيبة هيثم عبداملجيد اخلنفر 7٤.9٦  
عائشة أحمد عبدالوهاب الصالح ١9.98  
عائشة مناور خالد املطيري 95.5  
عزå خالد طامي املطيري 8١.9٠  
عال خالد محمد احلمد 98.7٦  
عواطف عبداهلل عدنان بهبهاني 95.78  
غالية نواف غريب العنزي ٤٤.87  
فاطمة ايوب صبري ايوب 77.9٢  
فاطمة سعود عبدالعزيز مراد 9٠.٣٤  
فاطمة فؤاد مجيد الصفار 8٤.٣٦  
فاطمة مبÜÜارك عبدالرحمن الشÜÜويرد   

9٦.85
فجر بدر عبدالعزيز البسام 7٢.9٠  
فجر عبداهلل عيسى اخلضير 9٣.7٤  
كندå محمد سيف الشطي 9١.٢٢  
كوثر أسامة حسني البحراني ٦8.99  
كوثر صاحب أحمد ماجكى 55.8٤  
لولوة سليمان يوسف املكيمي 7٢.9٤  
لولوة شهاب محمد شهاب محمد 9٠.٦5  
لولوة فيصل عبدالعزيز البسام 88.9٠  
لولوة مطلق محمد احليان ٣٢.85  
مرمي صالح محمد بوغيث 9٦.٣  
مرمي ماجد داود السردى 89.5  
مرمي محمد مهنا املزعل 8٤.٢٦  
مزاين ناصر محمد البديوي 97.8١  
مشاعل علي فاضل الصباح 98.8٤  
منى فهد سالم اخلرقاوى 87.9٦  
منى محمد صالح النتيفي 7٤.٣٦  
منيرة باسل مضحي املضحي ٤7.87  
منيرة خالد يوسف القضيبي 55.9١  
نور رائد عبدالعزيز السرحان 9٢.٠٢  
نورة امين إبراهيم اخلشتي 9٢.١5  
نورة حميد خلف إبراهيم 8٤.9١  
نورة مبارك عبدالرحمن الشويرد ٢8.89  
نورة موسى حمد اللوغاني 87.9٢  
هيا حمد محمد احلساوى ٢9.95  
هيا نبيل عبداحلميد الذيب 7١.8٠  
يارا محمد وليد الناجم 5٦.9٣  

ياسÜÜمني عÜÜالÁ عبدالسÜÜتار اغÜÜا علي   
بهبهاني 9٠.١٣

 الفجر اجلديد االهلية الثانوية للبنني 
أحمد جمال الفندى 7٢.٠٤  
  8٠.٦7 åأحمد رضا يوسف أحمد عبد
أحمد ناصر سحيب فهد 7٤.7٣  
إبراهيم عبدالستار فرحان ساير 8٠.١٤  
أحمد اشÜÜرف عبداحلميد عبداملقصود   

8٤.١٤
أحمد حماد الصلبي 8٤.٣7  
  8١.٢9 åÐأحمد حمد عبود الشحا
أحمد سعود بدر عايد ٦9.89  
أحمد شحاته عبداحلميد جنيدي 9٦.8١  
أحمد طه السويعي 88.7٢  
أحمد علي احلسني 9٦.8٣  
أحمد علي احمليمد 9٣.7٦  
أحمد علي قصاد دويحان العنزي 7٢.٠٦  
أحمد محمد احملمد ٣١.77  
أسامة حمد العويص ٠٤.75  
أسامة محمد خليل 9.8٣  
امين زيدان اخللف ٠٤.79  
بدر ادهام عثمان الديحاني 78.7٣  
بدر حاكم فيصل الدويش 7٢.٢٦  
بالل رضا مسلم الشيخ 9٣.7٦  
حسام حسني حسني ٣٦.78  
حسن بريسÜÜم دريفيش مجبل صالح   
7٢.7
حسن علي احلسني 55.8١  
حميد حمد احلسني 8٢.١١  
خالد حمود علي احلربي 8٤.١9  
خالد عالÁ الدين أحمد شعبان 78.79  
سالم خميس شداد جابر 79.97  
سالم ساير سلمان محيسن 8٢.٦٤  
سالم محمد سÜÜليمان جدعان العنزي   

7٠.٣٢
سعد جاسم عبداهلل 8٤.١5  
سعود راكان حمادي العالو ٠٤.٦8  
سعود يوسف خليف احلبني ٢٤.87  

شمالن خالد صالح شطب 79.7٤  
شمالن فيصل ظاهر قاطع عبيد 78.97  
صادق حربي جبار علي 7.7٣  
صالح عيسى خليل فرمن ٤9.75  
صالح مشعان البرى 8٤.٤٢  
ضاري حمد جاسر طريف ٦8.9٣  
ضاري سعد ضاحي خلف ٠٦.79  
طالل أحمد شياÚ عبدطعيس 7٠.٤٢  
  77.5٤ Îطالل غامن الدرا
طالل محمد عبداملجيد العوضي 99.7٣  
عادل محمد األحمد 77.95  
عبد الرحمن سالم العذاب 85.9٤  
عبد الرحمن علي حسن الشمري 8٢.7٣  
عبد اللطيÜÜف خالد عبداللطيف الفايز   
7٢.9
عبد اهلل محمد احمليمد 8٢.٠5  
عبد اهلل محمد جبري صالح 5١.7٣  
عبد اهلل محمد عبداجلواد احلامد 79.8٦  
عبد اهلل نور السالم 7٤.٤٢  
عبدالرحمن حميد العجرج 8٠.٦7  
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسني   

٦9.٤٤
عبدالرحمن مشعل عويص 95.8٠  
عبدالرزاق حسن جدوÚ احلمد 8٦.٤9  
  8١.١ Úعبدالرزاق مطر اجلربو
عبدالعزيز أحمد إبراهيم األحمد 7٣.٦8  
عبدالعزيز الياس العبداهلل ٦١.77  
عبدالعزيز خشمان محي البري 9٢.8٦  
عبدالكرمي اسماعيل عبدالسنكري 7٢.٣٣  
عبداهلل خليف علي احلسن ٣٣.75  
عبداهلل صالح احمليسن 7٦.٢9  
عبداهلل مشرف مشرف 8٣.٣٢  
عبداهلل يوسف احلمود الرجب 8٠.١5  
عزيز مهدي سمير العنزي 7٢.٣5  
علي حسني ناصيف 58.5٤  
علي ربح خلف عداي ٣8.77  
علي صالح الكطنان 7١.٦7  
علي مبارك سنعوس عرميش 7٤.٢٦  
علي محمد العبداحمليمد العيسى ١8.78  

علي مشرف مشرف 78.8٣  
عمر أحمد محمود محمود 9.7٢  
عمر خالد سعد احلربي 5٣.7٣  
عمر مداهلل عجيل مد اهلل عجيل 8٦.7٣  
فارس محمد فزاÚ حسني ٦.79  
فهد جابر احلماد ٠8.78  
فهد حبيب عبيد العنزي 5٢.7١  
فهد رافع مسلهم السالم 7٣.٠٣  
  7١.5 Ôفواز عبدالكرمي ياسر مهاو
فيصل عبدالباسط الدندل 77.77  
قصي وائل حسني الرمح 78.75  
مبارك محمد موسى الشهاب 7٦.٣  
محمد ثروت محمد عبداهلل 8٠.٠5  
محمد جمال حنضل خزعل ٢٢.١٢  
محمد حامد محمد اخلالوى 75.8١  
محمد خالد احلسن 8٠.٤5  
محمد خالد محمد خلف ٢٦.79  
محمد خير حسني احملمد العلي 79.57  
محمد صالح اجلليدان 8١.٢١  
محمد صالح حسن ٢١.79  
محمد عايد خضير األحمد 8٣.١١  
محمد علي اخللف ١٤.٢5  
محمد مصلح عويد السلطان 78.5٣  
محمد منذر حمود حبيب ٤٢.78  
محمود طارق عبدالنافع فرج اهلل ١٦.٦8  
مساعد دحام ثويني 75.55  
مشعان صباح راشد املطيري 7١.١  
مطلق خالد جهجاå الرشيدي 55.7٣  
نادر محمد الصلبي 77.8٤  
نايف أحمد صالح صخي 7٤.٢٤  
نايف حسون هويش 75.85  
هادي محمد عبداهلل اليونس 7٢  
هشام محمد اخللف 85.7  
وليد جاسم حمود عقلة ٢١.75  
وليد خالد العبد اجلبول 7٤.٠٤  
يحيى محسن احملمد 87.9٦  
يوسف الياس العبداهلل 8١.٢٣  
يوسف حازم متعب عبد١٢.78  
يوسف حسني علي اجلمل ١.77  

  77.89 åÐيوسف حمادة عبود شحا
يوسف غامن فزاÚ هويدي شافي 8٠.٢١  
يوسف ماهر أحمد إبراهيم 8١.١١  
يوسف هادي سويد عجيل ٤١.79  

 الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية 
للبنات 

Âمار مسير جمعة الشيخ 8٣.8١  
Âمنة سعد سالم خلف 9٦.٣٤  
أميرة مازن حسني العلي ٢8.99  
Âيه كمال حمود اجلرو ٣٣.89  
  79.9٢ åأبرار عبدالسالم الكسابر
أبرار مبارك عبدمحمد ٢5.97  
أبرار مختار محمد عمر 78.77  
احالم حمدان احلبيب 78.9٣  
اروى محمود محمد عواد 97.59  
اريج خلدون عبدالرحمن احلسن ٠٤.95  
إسراÁ العربي عبدالعزيز حسن السيد   

88.59
إسراÁ محمود محمد عواد خليفة 7.9٢  
أسماÁ طايس املوسي 5٢.8١  
أسماÁ عمر محمد وهبة سويلم 98.7١  
أسماÁ محمد اسماعيل اسمير 7٣.١  
اصايل محمد رشيد احملمود 8١.٠7  
أفنان فارس احلريري الشوالى ٣8.95  
االÁ موفق الكسابرة 8١.٦٣  
الني عبدالستار الدخل اهلل 7٢.9٤  
  97.٤١ Ôامنة علي عبدالهادي شال
أميرة صبري إبراهيم محمد ٤.95  
ايات اياد عبدالكرمي ابو صالح 9٦.٠9  
إميان حمد شلش 9٢.٦٤  
إبراهيÜÜم عبدالÜÜرازق    إميÜÜان محمÜÜد 

الشرقاوي 9٢
ايه أحمد كمال 77.9٤  
ايه خليف عبود املوسى 97.85  
ايه علي رشيد حورية 85.88  
بسمله معتز مصطفى غريب 58.9٣  
  89.٠٢ Ôبسمه بسام البو
بشرى االسد قنبر ٣8.99  
بشيرå عماد رزق ٦8.88  
بيهان ماجد حامد البلتاجي ٦9.٦7  
جاسمني محمد احلربي ٣7.97  
جÜÜودى نضال ( محمد امني ) ( شÜÜيخ   

صالح ) 97.8٣
حبيبه سمير سيد أحمد حلبيه ٣٦.77  
  97.٦٢ åحال زهدى حسن زهدى فرفور
حال علي احلريري الشوالي 5٣.9٣  
  78.8٦ Ôمحمود داريو Áحورا
حورعني خالد حسن علي غزال 97.8١  
خديجة عبداحلميد أحمد العينيه ٢٦.95  
خلود جمعة اسماعيل الشركسى ٣١.87  
دانيه يوسف فارس غامن 95.97  
  9٠.5 Îدوناي فرزات وجو
رÄى محمد شحاته هاشم 88.9٤  
رحمة وليد عبداملنعم احلسيني 9٤.٢9  
رغد عاطف عبدالرحيم علي ٦9.99  
رغد عبدالعزيز البدوى 9١.٦5  
رغد نواف حمد 8١.٦٣  
رغد ياسر محمد خليفة ٢٢.87  
رنا علي عبداحلسن إبراهيم 75.95  
رهف صياح حمود مطلق العنزي 95.9٤  
روان رشاد علي أحمد محمد 9٤.٦١  
روان محمد محمد عبدå املرجاوى ٦٢.89  
روان محمود فرج ابوالسعود ٣١.97  
   Úروان وحيد عبداللطيف محمد مطاو

98.١9
رمي مؤمن محمد يوسف ٢١.99  
ريهام خالÜÜد عبدالفتÜÜاح علي محمود   

97.٦7
ريهام رامي الغضبان ٢٤.79  
زهراÁ عبداهلل عطية سهيل 89.9٦  
زينب جمعة اسماعيل أحمد الشركس   
7٦.٦
سارة جمال عبداهلل 9٦.٠5  
سارة محمد اإلبراهيم 57.8٣  
  77.88 åسارة ناجي فتحي عبد
سارة يوسف سليمان حسني 97.79  
سعاد رمزي محمود السحار 9٤.٢٢  
سمر جنيب عبدالكرمي احملمود 9٤.٠٦  
سميرة علي عقل حمدان 87.5٣  
سناÁ محمد حسني ٢9.85  
سهام سليم سليم 89.7٤  
سهيلة علي كمال محمد 99.85  
سÜÜيدة مرمي هاشم سيد محمد شريف   

زارعي 97.77
سيرين عالÁ محمد بدر االفرجني ٣5.79  
شام خالد صبرى احملمد 9٣.9٦  
شروق ناصر الشالل 9٠.١9  
شمس سعدالدين مصطفى سالم السيد   

9٤.٤5
شهد أحمد حصية 9٦.٢8  
شهد خليل البراهيم 8٤.٠8  
شهد ربيع محمد سعيد 77.9٢  
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شهد رحمان نصيري 9٦.٠5  
شهد عبدالفتاح محمد عثمان ٣٣.99  
شهد فايز االعسر 79.9٦  
شهرزاد نواف حتسني علي 95.9  
شوق جمال خضر خلف 8٣.9٠  
شوق حسني ماهود جندى 88.9٢  
شيخة نعوم العجه ٤7.85  
شÜÜيماÁ سÜÜعدالدين دمرداÔ حسÜÜن   

خليل 5.9٢
شيماÁ وهاب محمد املغير 89.8٣  
صفيه فرح أحمد عينيه 7.9٤  
طيف جابر دامي الظفيري 85.95  
عايدة نشأت عزت علم الدين ٢٢.85  
عروب حسني فارس 58.9٢  
عهد صداÚ دخيل احلمد 9٣.١١  
عهد عذاب اللطيف ٣5.95  
عهد نزار الديات 58.9٤  
  8٣.87 Ôعهود ادهم العيا
غالية ياسر الغامن 88.9  
فاطمة عصام عبداملتجلي أحمد 97.5١  
فجر فاضل عسكر 85.5٦  
فرح باسم مزعل 88.9٣  
فرح فالح عيد الشويش 99.8١  
  78.٣٣ åفريدة وليد حميد عبدالشا
كوثر عبداهلل داخل فهد 8٦.9٤  
لولوة إبراهيم طالل غازي 8٢.٠5  
ليلى محمد توفيق جابر حسن ٦٣.99  
مرام محمد علي احلمود ١١.98  
مرح فرج عزت قناوى 97.88  
مروå نوري محمد سليمان 9٢.٢٣  
مرمي سامي مخايل 9٦.٢8  
مرمي صالح الويس 9٢.8١  
مرمي عبدعطية سهيل 9٤.١٢  
مرمي محمد خالد الصلخدى 9٣.٣5  
مرمي محمد محمود السحار ٣٤.95  
مالك امجد عمر قاسم 98.85  
ملك هشام محمد إبراهيم 7٦.٠9  
مناي مازن حسني العلي ٤9.98  
منيا وليد خالد بشار 98.8  
ميادå علي محمد علي عبداجلواد 89.95  
ميساÁ محمد خلف رجا 85.8١  
ناجيه محمد حسني محمد علم ١٣.95  
نانسى أحمد سعيد خليل 98.77  
نركس محمد محسن 7١.7٦  
نسرين جاسم املوسى 7٢.٢  
نسرين صالح السالمة ١9.87  
نور علي حبيب الساعدي 7٢  
نورالهدى سمير ابوسالم 79.8٣  
نورة سعد فرحان ضيف 8١.8٠  
نورة محمد عبدالعنزي 7٦.٤5  
نورهان طالل محمود الشريف 5٤.9٠  
نوف حامد رشيد احملمود ٣5.77  
هبة اهلل محمد زغيب 9٤.١٣  
هديل امين الرفاعي 9٢.٦7  
هديل حمد العبد اهلل 7٤.١٣  
هند حمد ازغير اجلوير 9١.٢8  
هند خالد الهريس 9٠.١٣  
وداد صالح الزعبي 5.9٢  
ياسمني السيد كامل السيد عبدالرحمن   

78.87
ياسمني عزت فهمي محمد 99.75  
ميان عمر السليمان املنصور 79.58  

 الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنني 
أحمد أمين عبدالفتاح علي 97.8٤  
أحمد حمادة محمد عطية محمد 97.57  
أحمد طارق أحمد محمد حسن 9٦.٦٤  
أحمد علي غضبان عبدالرحمن 8٠.٠٣  
أحمد محمد انيس عرفة 88.9  
أحمد محمد خلف رجا ٣5.79  
أديب راشد مطير منشد 7.8٢  
أمجد محمد علي محمد 58.9٣  
إبراهيم محمد حسني املعيفي 7٦.٢9  
أحمد ايهاب محمد عطية شبل ٤٢.97  
أحمد جمعة حلمي عبدالرحيم ٢٦.88  
أحمد جهاد محمد علي العدواني 99.87  
أحمد عصام محمد أحمد محمد 87.9٦  
أحمد عالÁ حمدى طاهر ابوخرمه ٢5.88  
أحمد كرم قايدي 78.8٦  
أحمد محمد أحمد علي إبراهيم النجار   

98.٢٦
أحمد محمود سعد إبراهيم 8٣.9٤  
أحمد مروح العلي 8٦.٣7  
أسامة نصار غضبان 7٣.9٢  
بدر معيوف خليف احلاكه 9٢.٣5  
بندر نايف أحمد املاللى 9٢.7٢  
جاسÜÜم محمد صبرى محمود إبراهيم   

8٠.99
حازم عصام السيد كامل اخلليعي ٤8.95  
حسام مهند املصرى ٤9.98  
حسن سعد راشد بوهان الشمري ٤٤.95  
حسن عماد نعمان محسن 79.7٦  
حسني حمود ظاهر عباس 7٣.١٣  
حسني خلف محمد مناحي سرحان 87.7٣  

حسني محسن اليج العنزي ٠5.77  
حسني محمد وبدان لطيف 8٦.٤8  
حسني نزال حسني نزال ٠8.95  
حسني يوسف عبيد ١9.78  
حمد إبراهيم املجول اإلبراهيم 8٢.٦٦  
حمد عابد اإلبراهيم 8١.٢١  
حمد علي حمد خلف سالم 8٢.8٦  
حمد منصور عبدالرزاق الثويني 87.75  
حمزة حسني احلسني ٤١.78  
حيدر حميد عباس الشمري 78.7٦  
حيدر عطا اهلل مبهر غياض سÜÜلطان   

8٢.٦8
ديفد عيسى فرج اهلل عرابى 5.9٢  
ديفيد شفيق بشارå عزمي 9٤.٣٣  
زياد انس عبداحلميد البكري طلب 89.8٦  
زياد محمد طه اسماعيل طه زيدان 98.7١  
زياد محمد عبدامللك عبدالسالم 9٤.٠١  
سالم أحمد حسن جابر ٤٤.77  
سÜÜالم مناحي منادى الصالح العنزي   

85.٠٦
سعد فالح طعمة العنزي ٦١.77  
سعد محمد عبدالعنزي ٣٣.75  
سلمان حبيب حمد عسكر ٠9.85  
سلمان راشد ثجيل شريدة 8٢.٢9  
سلمان فايز مشرÚ سليمان 77.88  
  9٠.٤9 Ôشايع وليد املهبا
شمالن فيصل عبدالكرمي محمد 8٤.7٣  
طارق بدر محمد ٤8.89  
طارق مساهر العامود ٦.79  
طالل مزهور الهزاÚ العلي 7٢.٦9  
عادل عبدالنزال 79.5٣  
عامر جهاد كامل عمارنه 9٦.٢٣  
عبÜÜد الرحمن سÜÜمير مصطفى يحيى   

7٦.98
عبÜÜد العزيز طالل جالل هÜÜادي زادى   

كان ٤8.75
عبد اهلل ضيف اهلل سرحان الشمري   

77.٤٣
عبد احملسن راشد جاسم شهاب 78.79  
عبدالرحمن ضيف اهلل سرحان خلف   

8٤.98
عبدالرحمÜÜن طارق معوض عبداملنعم   

98.٦9
عبدالرحمن عبدالعزيز اجلعيفص 8٤.٣٢  
عبدالرحمÜÜن علي محمد إبراهيم أحمد   

النطاط 9٠.٦7
عبدالسالم محمد العزاوى 77  
عبدالعزيز فرحان الشبعان 8٢.٦9  
عبدالعزيز محمد العتر 9٦.8١  
عبدالكرمي عبدالرحمن الرفاعي 8١.٤  
عبداهلل أحمد العلي ٤5.89  
عبداهلل انور حسني خضر 9١.8٤  
عبداهلل حسن الرحيل 85.7٢  
عبداهلل صبحي احملمد 9٠.٤٤  
عبداهلل عبدالكرمي طارÔ فرحان 9٦.١٣  
عبداهلل عبدالرحيم الزامل ١٣.88  
عبداهلل عبداللطيف موسى حسني ١5.79  
عبداهلل عدنان حسني ٣.95  
عبداهلل فارس الرمضان 8١.٤٣  
عبداهلل فريد اخلميس 77.9٤  
عبداهلل فيصل هندى ماجد ٣.85  
عبداهلل محمدنورالدين الغاطس ٣٤.97  
عبداهلل هشام محمود فرحات 88.8٣  
علي أحمد جابر جديع 75.75  
علي رامى علي فيصل 95.9٣  
علي سعود عطية جاسم 8٣.٤٣  
علي صالح كنش مري 5١.8٤  
علي صبرى السيد أحمد 78.9١  
علي فالح حسن عبود محمد 5٢.8٠  
علي مسلم عادن البدرى 99.7٣  
عمر حسني محمود 7٦.٢٦  
عمر خالد فتح اهلل عبدالستار 87.8٢  
عمر خليل إبراهيم املصرى ٦٣.77  
عمر عبداهلل محمد بورجان 5٤.7٦  
عمر محمد الشربجى ٤.95  
عمران عادل صبحي اليوسف ٦5.97  
غريب علي غريب العجمي 8٠.٠١  
فارس باسل عبدالعال 9١.٢7  
فارس بشار خراط ٦١.85  
فهد خالد أحمد احملمد 7٦.٣٢  
فيصل نايف أحمد املاللى 77.8٣  
كرمي علي عبدالونيس علوان ٣9.75  
كيرلس فريد لوندى 95.7٢  
لؤي عصام محمد أحمد ٤٢.88  
مبارك حامد حوران احملمد 8١.١٣  
متعب محمد عطا ياسر ١9.87  
محمد أحمد حميد 79.8٦  
محمد احميد الشلش 59.8١  
  7٤.99 Ôمحمد ثائر محمد العيا
  89.٣١ åمحمد رياض جميل اجلود
محمد زهير املوسى 9٠.٢9  
محمد سامي حسب اهلل حسني 9٣.١7  
محمد سعد جابر جديع ٢9.77  
محمد عبداألحمد ١٤.95  

محمد غافل منصور هميل 79.79  
محمد غامن خلف عبداهلل 85.7٤  
محمد فايز هاشم الدرس 95.9١  
محمد كبير عبدالرشÜÜيد حاجي محمد   

كبير 9٢.8٠
محمد مبارك محسن خليفة 9٤.8٤  
محمد محسن جلوي داود 7٣.٣٦  
محمد منصور عبدالسيد مامو 7١.٠٦  
محمد نزال حسني نزال 78.58  
محمد وليد عبداملنعم عوض 97.7٦  
محمود عبداملنعم السخني الطيار 8٦.٣٢  
محمود متولى عبدå الفقي ١١.99  
محمود مخلص أحمد عبدالهادي 95.59  
محمود منار النصيرات 8٣.٣  
محمود هشام مصطفى املراغى ٣5.95  
مشعل أحمد جوير 78.89  
مصطفى ممدوح سيد محمد 95.7  
مضر سهيل القداح 9٤.٢8  
معاÐ خالد خليل السيد 9٦.٦8  
مهند منير محمد كعور 89.8٤  
ناصر جاسم الشويش ٢٤.77  
ناصر حميد ظاهر عباس 7٤.١9  
ناصر عبدكنش مري 7٦.٣7  
ناصر علي غريب العجمي 7٣.8١  
ناصر عناد سويد العنزي 79.87  
نواف سليمان احلمدان 75.9  
نورالدين سيد خلف عمار 9٠.١١  
  78.8٤ åاكرزادÐ هاشم عباس
هاني عبداللطيف موسى حسني ٦١.75  
هايل امين البدوي ٤7.75  
وليد خالد السيد علي ابوزينه 7١.9٤  
وليد خالد الهتيمي 8٠.٤٤  
ياسر جحا ٤5.79  
ياسر رمضان محمد 79.8٦  
ياسÜÜر عبدالعزيÜÜز عامÜÜر عبدالعزيز   

قاسم ٢9.88
يوسف صالح العبد السالم 7٦.١١  
يوسف صالح السالمة 9٣.9١  
يوسف فيصل نعمان محسن 9١.7٤  

 الفرÏوÓ الثانوية للبنات
أريج نواف مبارك الرشيدي 78.8١  
أسماÁ فهد سعود السبيعي 9٦.9١  
أسيل مضحي جهجاå بصمان الرشيدي   

9٣.٢٢
أفراح نابي سعد الرشيدي 88  
ألطاف عبداللطيف مزعل الهاجري 95.8٤  
أوراد رسان عبيد الشمري 97.88  
اريام فهد نومان اخلالدي 8٤.٣٦  
إسراÁ محمد عبداهلل الرشيدي 88.7٤  
اقبال محوÔ ناصر الرشيدي 97.8٤  
اجلازي غنيم شلهوب املطيري 5٤.8٣  
املها الفي ترحيب املطيري ٢٤.97  
الهنوف منصور ضاحي العتيبي ٢٢.97  
بدور بدر ثنيان الدملانى 79.5٤  
جود خالد محمد الهطالني 97.57  
جوري عبداهلل فرحان العنزي 79.5٢  
حنان ناجي جويعد الظفيري 8٢.١١  
دانة حديد فريح الرشيدي ٤١.88  
دانة طراد مريجب العنزي 95.55  
دانة عودة ناصر العتيبي 89.8٣  
دانة ماجد حايف السÜÜويط الضفيري   

85.٤٢
دانة محمد حمد العنزي 9٢.٦٦  
دميه جاسم محمد املسيلم 9٠.٦٤  
دميه سعود صفران الرشيدي 9١.١٣  
رتاج عبدالعزيز عبدالرحمن الفضلي   

97.٢٢
رغد بدر علي العتيبي ٦٢.85  
رغد تركي ردن العفاسي 5.9٢  
رغد رسان عبيد الشمري 97.58  
رغد طالل جاسم اخلميس 8١.٦  
رهف حسني عليان املطرقه 8٦.8٤  
رهف فجحان محمد املطيري 59.8٤  
رهف فهد محمد الديحاني 9٤.٦٤  
روابي نواف علي الرشيدي 9٤.١٢  
روان عوض جمعان الرشيدي 95.57  
رمي أحمد عجيل الظفيري 8٦  
رمي سعود محمد املطيري ٣٣.89  
رميا سعود خلف املطيري 9٣.8٦  
رمياس رجا ناصر املطيري 87.8٠  
رميه سعد هجرس الرشيدي 8٣.٤٦  
سارة سلمان جاراهلل املطيري 79.5٣  
سارة مسير ماطر الظفيري 9٤.٦٤  
سارة نشمي هزاÚ املطيري ٢7.95  
سارة هويدي مليح الرشيدي 9١.٢7  
سكوت طالل علي العتيبي 55.8٢  
شمعه محمد غالى الهاجري ٠9.85  
شهد فهد ناصر املطيري 7٤.٢٢  
شيخة أحمد فرحان الضفيري 5١.8٠  
شيخة سالم طالب الهاجري 9.7٦  
عريب ناصر عيد املطيري 97.9٢  
عزيزة محمد غنام العنزي 7٦.٠١  
علياÁ جاسم محمد الرشيدي ٤٢.79  

عهد مسلم سعد العجمي 8٤.٢  
عواطف خالد اعجمي املطيري 9٣.٤٤  
غرام بندر مخلد املطيري 8٤.٢١  
غال ضاوي فالح النصافي 5٢.8٣  
غيداÁ بندر مخلد املطيري 7.8٤  
غيوض سعد شريد الديحاني ٤٦.97  
فاطمة جزا قطيمان العصيمي 59.8٣  
فاطمة خالد مبارك البيدان 87.8  
فاطمة دعس فهاد الدوسري 79.98  
فاطمة سعود علوÔ املطيري 79.57  
فتون مبارك فهيد الرشيدي ١7.88  
في فارس سالم الرشيدي 8٤.٠5  
قمر عباس عبيد الشمري 89.85  
كنوز أحمد فهد الرشيدي 8١.٤٦  
لطيفة عبداللطيف مزعل الهاجري 9٢.8٠  
ملياÁ فالح فالح العتيبي 9٣.١١  
مرمي عبداهلل جعيالن املويزري 8٦.٢٣  
مرمي عبداهلل سعدون العدواني ٠٦.88  
مستورة عايد مناور الرشيدي 9٢.٠7  
مضاوي أحمد مخلف املويزري 9٠.٤8  
مناير عبداهلل ختالن الرشيدي ٣.89  
مناير عمر بعيجان اجلالوي 9٦.8٢  
مناير مبارك عوض الرشيدي 8٣.٠5  
منيرة مجبل مطر املطيري 85.58  
موضي عبدالعزيز فالح اخلالدي 9٦.١٢  
نور عبداهلل مطيران السويط ٣١.95  
نورة أحمد فليح الظفيري 98.9٠  
نورة أحمد نايف الديحاني ١٣.88  
نورة خالد محمد املطيري ٦5.85  
نورة سعود قبالن الطشه 59.9١  
نورة محمد علي الشريكه 8١.٠١  
نوف نواف عايد العنزي ١٢.79  
نوير يوسف سليم املطيري 8٢.٦٦  
هاجر بدر عبداهلل الرشيدي ٣٦.88  
هديل زعيلى مانع العنزي ٤٦.95  
هنوف ناصر ردن املطيري 9٤.٢7  
وديان سعد بعيجان العتيبي 8١.٤9  
وسن حامد محمد املطيري 8٤.٢9  
وصايف راشد فهد املطيري 95.8٦  
وضحة خلف زيد اجلبارى 9٢.٣٦  
وضحة رزيق غنيم املطيري ٦9.78  

 الفروانيه الثانوية للبنات
أبرار محمد عبدالرحيم شحاته 97.5٣  
أروى محمد جادالكرمي أحمد 99.7٣  
أالÁ خالد حامد الطوخي 9٦.١  
ÂالÁ رضا رجب محمد إبراهيم ٤.99  
ÂالÁ محمد حسن األحمد 85.77  
أمنية عبدالغفار عبدالالå أحمد ٦.95  
Âيه أشرف عبدالرحيم مخلوف 98.8٦  
أيه السعيد يسÜÜرى عبداجلليل أحمد   

9٢.7٤
اروى عصام عبدالسميع رضوان ١٣.97  
اروى معوض هارون محمد 9٢  
إسراÁ محمد أحمد عبدالوهاب ٢8.97  
أسماÁ فايز إبراهيم محمد الساعي 9٦.٣  
االÁ خالد عبدالفتاح عامر ٤٤.99  
البتول أحمد سيد أحمد 99.8٦  
الزهراÁ أحمد عبداجلواد االكرت 95.8٣  
Âمال أحمد محمÜÜود محمد عبداحلافظ   

98.9٤
امنية محمود فؤاد محمود حمزة 85.9١  
أميرة مصطفى عبدالصبور حسن 99.58  
ايه محمد عطية عطية 98.9٤  
بسمه رأفت سعيد السيد مصطفى 9٤.٣٦  
بسنت أحمد عطية الدسوقى 99.77  
بسنت رضى عبدالعزيز محمد شمس   

الدين 99.7٤
بسنت محمد محمد القاضى ١٢.98  
بشائر عبداهلل مطلق احمليش الرشيدي   

9٤.8١
بيان أحمد احلميد 95.99  
بيان عبدو محمد العلي ٣٦.97  
بيسان عبداهلل النابلسي ٦٦.87  
تسنيم اشرف محمد جمال الديب 9٦.٢  
تسنيم عاطف محمود محمد خضر 88.85  
ثناÁ ياسر عمارå محمود 9١.9٣  
ثويبه وائل السيد مسعد عيسى 99.95  
حبيبه حسن مفيد القط ٦٢.99  
حبيبه محمد يوسف عبدالفضيل 97.8١  
حنان أحمد سعيد سعد ٤٣.95  
حنني ايهÜÜاب عبدالعزيز أحمد البابلى   

99.٦٢
حنني محمود علي محمد علي 99.75  
خنساÁ هيثم احلريري 78.9٤  
دانة صباح بن مبروك املطيري 79.9٣  
دعاÁ أحمد رمضان عبيد ١٤.98  
رÄي ضوÁ املكان محمد خليفة ٠٣.98  
ربا محمد أحمد حزين 98.87  
رنا السيد السيد عبدالرحمن ٣٤.97  
رنا محمد عبدالرحيم عامر ١١.99  
رنا وائل فتحي عزام ٦9.99  
رنيÜÜم محمد محمود محمÜÜود املنوفي   

99.59

رنيم هشام مرزوق اجللداوى ٠٢.98  
رهف ناصر مبارك العازمي 9٣.١٦  
روان أحمد لبيب محمد الزكي 99.8١  
روان امين عطية هاشم عيسى 99  
روان عبدالرحمن سعيد االصبحي 9٣.9١  
   åيد عمارÜÜيد محمد السÜÜا السÜÜرودين

مكرم ٠٤.99
رمي حمد برغش الظفيري ٠٦.88  
رمي محمد عبدالوهاب أحمد السيد ٦8.99  
زهراÁ حسني علي عبداحملسن علي ٣٣.88  
  97.٦١ åسارة خالد محمد الغنيمي عمار
سارة صالح محمد إبراهيم زايد ٤9.98  
سارة مجدى أحمد الشبيكى ٦٢.98  
سارة محمد سعود العتيبي ١١.97  
سارة ياسر يوسف عباس يوسف ٦.99  
ساندى أحمد محمد الرفاعي ٠٣.99  
سÜÜحر عبÜÜدå محمÜÜود عبدالصبÜÜور   

عبدالكرمي ٣٦.99
سلمى عالÁ الدين حفنى علي باشا 99.7٤  
سلوى جابر مبارك اخلرينج 8٣.٣  
سما محمد عبداحلميد محمد 99.88  
سÜÜمر طارق كمال الديÜÜن عبداللطيف   

راغب ٢5.99
سمر محمد احلسيني الشربيني ٦8.97  
سÜÜهيال االمير حسÜÜام الدسÜÜوقى امني   

صالح 99
سيرين بنت عبدالرزاق هديدر 98.7٣  
شروق ايهاب صبرى صابر قنديل ٢9.99  
شهد اشرف علي خالد 9٦.٤8  
شهد سيد محمد زكي 5٦.9٦  
  9٦.9٦ åشهد محمد عبداحلميد عطو
شهد محمد مرزوق سالم 7٦.٣٢  
شوق عبداهلل مخلف العنزي 55.9٤  
شيرى أمير مسعد واصف 97.95  
عرين خالد خليل القرينى 9٦.٦٤  
عليÜÜاÁ محمد عبدالفتÜÜاح محمد غازي   

99.87
عهد عماد عبداهلل املغربى ٠٢.99  
غزالن منصور محمد بكر 9٢.8١  
  98.7٣ Ôغنى محمد املهاو
فاطمÜÜة عبدالرحمÜÜن صبÜÜري السÜÜيد   

عبداملجيد ابوالعز ٣٣.99
في جبر فالح الرشيدي 95.5٦  
كاميليا ناصر أحمد حسن 9٤.8١  
مرمي أسامة محمد عبدالفتاح ٣9.99  
مرمي امين مصطفى إبراهيم ١9.99  
مرمي عمرو سعيد عوض 97.7٤  
مرمي مجدي سعد الدين هاجوج 95.9٦  
مرمي محمد ابوخليل إبراهيم البشبيشي   

99.٣5
مرمي محمد عزالدين عبدالسÜÜالم جاد   

95.٦٦
مالك عيسى اللباد ٣٦.98  
مالك مساعد خالد ربعي الرشيدي 88.8٦  
منار امين أحمد حسن ٠٢.99  
منة اهلل سالم محمد زايد ٣٣.99  
منة اهلل محمد إبراهيم العجمي ٠7.98  
مي محمد زين العابدين محمد ١٤.98  
ميار منتصر إبراهيم عيد املصرى ٢7.99  
ندى أحمد محمود عبداملجيد ٣.98  
ندى اشرف عبدالرحمن العزب سيداالهل   

99.7٦
ندى حازم محمد ابوالعال ٠٣.99  
ندي سيد عيد محمد عبداملقصود ٦8.99  
ندى طارق محمد الغزولى ١7.97  
ندى عبدالفتاح أحمد هالل ١7.97  
ندى علي محمد محمد يوسف 8١.9٦  
ندى عماد محمد عبدالهادي عبداملنعم   

97.٦8
  98.٣٤ åندى محمد السيد أحمد عبد
  9٤.٠5 åندى محمد السيد محمود جود
ندى يوسف حسني يوسف ٢١.99  
نوال بدر ناصر الهيد ٣7.78  
نوال حامد صبحى محمد جاداهلل ٠١.99  
نوران حسÜÜام محمد إبراهيم حسانني   

95.79
نيرå فريد حامد محمود حمادة ٦.97  
هاجر سمير سالم نافع 8٣.٤8  
هاجر عبدالرحيم حماد حسن ٣٦.98  
هاله السيد أحمد أبوزيد حجاج 8٦.9٦  
هبة رأفت حسن عبدالوهاب ٦١.99  
هدى محمد حلمي عوض محمد 99.7٣  
هنا طاهر متولى الديسطى عيسى 97.5  
هنا وليد عامر إبراهيم 98.7٢  
وسام محمد سيد عبدالرحيم أحمد ٦.99  
ياسمني حمادة فاروق عبداملنعم حمادة   

9١.٠٢
ياسÜÜمني حمدى محمد حسن النحاس   

99.٤٢
ياسمني سعيد عبدالعال خطاب ٦.98  
ياسمني عبدالفتاح امير عباس 99.7١  

 الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات
أثير عادل عبدالرحمن الرويشد ٤٦.79  

أريج مشعل مرزوق اخلالدي 9٢.٦٦  
أسماÁ أحمد محمد الهزمي 7٤.8٦  
أسيل فايز عياد العصيمي ٣٢.85  
أسيل فهد بطحى املطيري 85.7٤  
  9٢.9٦ Úعماد شاكر سبا ÁالÂ
أمالك حمد متعب املطيري ٢١.79  
Âمنة أحمد عبدالرحمن اسد ١١.87  
Âمنة محسن ناصر البلوشي 78.7١  
أنفال محمود بطلى احلمد 9٦.٤  
أوديت فواز علي اجلعفر 77  
Âية حسن علي حياتي 7١.9٣  
إسراÁ جابر أحمد ارتى 8.8٢  
اجلود خالد عبداهلل املطيري 87.7٦  
الرباب عبداالمير حيدر زمان 75.8٦  
الرتاج سالم عبدالعزيز حسن 8٦.٣9  
الغالية عايض عبداهلل املطيري 9٣.٦٢  
الكوثر علي بدر محمد 9٣.٢5  
  8٤.55 Úإميان أحمد يوسف املطو
بشاير عمر إبراهيم حسني الفيلكاوي   

95.١5
تهاني مبارك عويض الديحاني 8٢.١7  
جنان بدر محمد عبدالرحمن الفيلكاوي   

75.99
حصة عبداهلل فاضل الشطي ٣9.78  
حليمة جابر يوسف الشطي 8١.٠٢  
حنان نافع شديد املطيري 88.7٦  
حوراÁ عادل رمضان اخلليفة ٣٣.87  
خزنة طالل خلف اخلرينج 9٤.٣8  
خلود محارب غازي احلربي 89.58  
داليا عادل محمد الثويني ١٤.97  
دانة غيث عجيل احلربي 99.7٣  
دالل خالد بزيع اخلالدي ٢٦.98  
دالل صباح سراي الشمري 8٤.8١  
دالل مشاري راشد اللوغاني 9٢.٦8  
دالل ناصر عبدالعزيز البناي 5١.9٣  
  8٣.٢9 Ûدميا مخلد سعيد الصوا
رتاج عبدالرضا رجب الصراف ٢٤.89  
رتاج علي مخلد املطيري 85.9  
رزان مشعل محمد املطيري ٠١.87  
رغد فهد بندر املطيري 59.9١  
رغد محمد عبدالعزيز عزيز 9٠.٦8  
رقية عيسى جواد القديحي ٠8.87  
روان أحمد مبارك البيدان 9٦.٢٢  
روان فيصل عجيل الشمري 89.9٢  
روال صقر سعود الرشيدي 89  
ريان عبداالمير حيدر زمان 9٠.٢  
ريان وليد سالم اخلليفي ٣9.98  
ريتاج حمد بدر الرويح 78.9١  
رمي فالح مطارد احلربي 78.9٠  
زهراÁ فاضل عباس البناي 8٠.٦٦  
زينب حامد عبدالكرمي الزلزله ٤١.89  
زينب فيصل علي املنصوري 9٠.٢٢  
سارة جمال حسني العطار 8٤.٤7  
سارة خالد محمد الوهيب 7٢.٠9  
سارة راشد سليمان احلداد ٤.89  
سارة رحيم محسن الظفيري ٢٦.99  
سارة عبدالرحمن فهد الفهيد 7٠.٤٢  
  89.88 Ûسارة محمد حمد الصوا
سارة نايف سعود الرشيدي 8٤.١7  
سارة يوسف يعقوب محمد 7٦.١8  
سعاد عبداهلل حماد املطيري 8٣.٤8  
سندس عبيد فالح العجمي 58.9٠  
شهد ناصر محمد املهري 9٤.٠7  
شيخة حسني عبداهلل الشمري ١8.85  
شيخة حميدي مطارد عشيان 85.7  
شيخة عادل سليمان احمليطيب 8٠.٣١  
شيماÁ أحمد بندر املطيري 9٣.١5  
شيماÁ مشعل محمد املطيري 9٣.٣٤  
طيبة وليد أحمد سلمان 7١.٣7  
طيبة غالب شالÔ صفوق 97.7  
طيف فرج بالل فرج ١٣.78  
طيف مبارك خلف الرشيدي 78.8١  
عائشة عادل صادق الفهد 89.7٠  
عائشة مبارك عبدالهادي املطيري ٠٤.95  
عالية عقاب غازي املطيري ٣٤.97  
عايشة فهد عبدالرحمن الدويسان 9٣  
عذاري إبراهيم صنيتان املطيري ٦١.85  
عهود فهد سعد السعد 7٣.٢٢  
غالية خالد ختالن الرشيدي 89.59  
غال جابر علي املهنا 75.9٣  
غال معتق محمد املطيري ٦5.98  
فاطمة الزهراÁ امين يوسف باقر 7٦.٢٢  
فاطمة جابر علي شاهني أحمد 9١.٢٦  
فاطمة حمد حسني بوحمد 97.7  
فاطمة سالم عباس شهاب ١١.79  
فاطمة شهاب أحمد عباس 79.7٣  
فاطمة عبداهلل سعد العبيد ٣8.95  
فاطمة محمد راشد الشمري 5٢.9٦  
فاطمة محمد عبدالرحيم الكندري 95.95  
فاطمة نوح محمد بوكبر 9٣.9٠  
فاطمة يوسف عبداهلل القطان 87.9٢  
فرح حسني محمد الدسمال 8٤.١5  
فرح شرحبيل محمد الصدر 8٣.٦9  
  77.77 Úفرح عبداهلل محمد املطو

فرح محمد زيدان العنزي 8٣.١٦  
فضة جابر أحمد الصالح ٠5.77  
فضيله حامد بدر املرزوق 77.5١  
فوز خالد سعود الشمري 9.9٢  
فوز مطلق فالح الرشيدي ٦9.88  
فوز نواف عايد ساير 5.8٢  
في حمدان بويتل الرشيدي 9٦.٦٢  
في سعود ممدوح املطيري ٦٢.79  
لطيفة حسني عبداحملسن العتيبي ٣.98  
لطيفة سالم ناصر بوخضرا 8٣.٤٤  
لطيفة عبدالوهاب عبداهلل الناصر 7١.٣٢  
لولوة خالد نصار النصار 89.7٣  
لولوة عبدالسالم علي حمادي 8٦.٢7  
ليلى محمد حسني علي اشكناني ٢8.97  
مثايل برغش فهد املطيري ٠٦.85  
مرمي عبداهلل محمود اخلوارى 75.8  
مرمي علي محمد املطيري 9٣.٠٣  
مرمي عمران حسن رضائي 75.9١  
مرمي فهد غالى العنزي 89.5٣  
مرمي مساعد هنى الرشيدي 9٤.١  
مرمي هارون عواد الشمري 59.8٢  
مالك ادريس علي فرج ١7.77  
منار عادل فاروق الطناملى 97.58  
منال مشعل محمد املطيري 8٦.٤٣  
مناير عمر إبراهيم حسÜÜني الفيلكاوي   
88.١١
منى ناصر عبداهلل اخلريف 7٢.7٤  
منيرة بدر محمد القحطاني ٤٦.88  
منيرة حمود حسن املطيري ١8.95  
مها ماجد عبدالعالي املطيري 9٠.٢  
نادرå خلف زيد املطيري 9.9١  
نادية خالد مطر الفضلي 7٠.١١  
نادية مشعل حمد الدوسري 8٦.٤5  
جنود نايف ثامر الشمري ٣7.99  
ندى حمد محمد احلمد ٣.89  
نوال سالم حسني الشطي 9١.٣٤  
نور حامد عبدالكرمي الزلزله 97.9٣  
نور سعد خلف الفجي 8١.٤9  
نورة مناÚ فجرى مرزوق 9٢.8٢  
نورة هشام ياسني عبداهلل ٢٦.87  
نوير علي محمد املطيري 5٤.9١  
هدى عبداحلليم العويد 5١.8٦  
هنادي فهد سعود احلربي 9٦.8١  
هيا عايد حابس املطيري 8٠.٠٦  

 القبس االهلية الثانوية للبنني 
أحمد عادل محمد أبوكليب ٦٣.79  
أحمد عزام عادل النتشه 99.8٠  
أحمد يوسف عيد اسماعيل ٦٢.78  
أمجد وليد سليم أبو االخرس 8٤.١5  
أمير ثروت جرجس القمص لوقا جاد   

87.9٣
أنس يونس شبيب 8٦.٢٢  
أحمد علي عباس النتشه ٠5.97  
أسامة نور الدين هندى 7٤.١١  
اكرم جيمى ٠٤.88  
الليث عصام العودات ٤٢.85  
ايهاب ظافر عبدالكرمي غويش ٦5.77  
باسل مروان علي حماد 87.7٦  
  7٦.59 åبدر محمد خضر زهو
بدر ناصر حسني الوهيب 5٦.7٤  
جاسم رشيد املطني ٢٤.95  
جواد محمد زريق 8٤.١8  
جوزيف رزق اهلل رشح ٠7.75  
حسام محمد حسني سيد 8١.٣5  
حسني علي سالمة اخلليلى ٤١.79  
خالد أحمد النوفل 9٦.7١  
خالد حسني ريفيرا محمد أحمد مصرى   

77.٦٣
  7٦.87 Ôخالد زهير عيا
خليل فادى خليل األحمد 5١.9٦  
ديفيد نصر حلمي حليم 85.5  
راكان مهند أحمد درويش 8١.١٢  
رامي عبداحلميد عبداحلميد نافع 9١.9٦  
زكريا حسني علي عسكر 98.9٠  
زياد حمدي حسن اخلولى 78.85  
سامي جمال عبدالهادي 8٢.٤7  
سمير ربيع سالم ضو 57.8٠  
سيف حسام حافظ عبداهلل ٢9.78  
عادل محمد عادل عطااهلل 9١.8٦  
عبد الرحمن سهيل حرحش 7٤.٢١  
عبد املعني عثمان حلفاوي 8٠.٤8  
عبدالرحمن أحمد سيد كالب ٤٤.75  
عبداهلل أسامة محمد عبدالوهاب الدالي   

8٠.٣١
عبداهلل أحمد سيد كالب ٠5.79  
عبداهلل امني خليل العسكر 8٠.٣٤  
عبداهلل ماجد إبراهيم ابو ياسني 7٦.٢٤  
عبدو محمد النصيرات 8٠.٠٤  
  79.88 åعلي حسون السد
علي حسني ريحاني 77.9١  
عماد عبداهلل محمد عودة 87.9٢  
عمر عادل محمد ابوكليب ٢7.79  
عمر محمود عبدالذويب ٦٦.85  

فادي سالم ايوب سالم ٦٤.95  
فهد عبداهلل شبطه ٣9.85  
فهد نواف علي مندى 75.9١  
فواد محمد عمران 8٣.٣٦  
كمال موسى البرم 8٣.١٤  
كيرلÜÜس ممÜÜدوح عبÜÜداهلل روفائيÜÜل   

اقالديوس 9٦.٢٣
مؤيد مصطفى احلريري 75.87  
  89.٣9 Ôمالك رجب عبدالفتاح علو
محمد أمين مصطفى قنباز 78.9٦  
محمد إبراهيم عبدالكرمي 87.57  
محمد إبراهيم محمد خليل 9١.٠٣  
محمد حسني عباس الدريع 78.7  
محمد رجائي محمد البحيصي 8٦.٦٣  
محمد علي العبد 79.75  
محمد عيسى احلفار 7٤.٤9  
محمد فؤاد عبدالكرمي يوسف 89.9  
محمد فهد غالول ٣8.98  
محمد فوزي محمد ابو سيدو 88.75  
محمد ماجد فاروق صالح محمد 99.5٣  
  9٤.١5 Ôمحمد ناصر محمد غملو
محمد نور خالد النصيرات 8٠.١5  
محمÜÜود أحمد محمد تيسÜÜير حسÜÜن   

محمد ١8.98
محمود ياسر محمود محمد السنوسى   

95.٣٦
مصطفى اسحاق مصطفى اسحق 75.9٦  
مهند عبدالصمد أحمد محمد 8٠.٣  
ناصر باسل عبداحلق االتاسى ٠٤.95  
هادي حسني كلش ٦١.88  
هاشم سمير درغام 8٤.٢  
وسيم صبحي محمد حسن ٠٦.77  
يوسف راتب خليل الزير ١.78  
يوسÜÜف سÜÜعد محمÜÜد محمÜÜد علÜÜي   

الشيشيني ٤١.79
يوسف سمير الزامل 78.9٢  
يوسف محمد حلفاوي 77.78  
يوسÜÜف محمد عبدالصاحب جادراني   

بور 8٢.١
يوسف يحيى نبيه اجلندلى ١٢.97  

 القرطبي الثانوية للبنني
أحمد بدر نزال العازمي 78.77  
أحمد حمد معيض العتيبي 8٤.٦٢  
أحمد عويد عواد املطيري 85.85  
أنور سالم عفار العنزي 7٤.٣7  
إبراهيم صالح إبراهيم العتيبي 5٤.7٣  
الباسل خالد اخزمي الفضلي ٤8.75  
ايهاب جمال محمد عبدالتواب 9٢.٦٢  
بدر أحمد مرجي املطيري ٦8.99  
بكر عقاب سعد العتيبي ٢١.89  
بندر سعد رسام اجلري ٣7.77  
بندر نايف مدعث العازمي ١١.77  
تركي بصيص فهد العجمي 7.8٢  
تركي خالد تركي العازمي ٠9.77  
تركي منصور متروك العنزي 7٦.٢٦  
ثامر طالل حمد راكب ٠١.85  
جابر علي حمد املري 7٤.١١  
جاسم محمد عويد العازمي ٤٣.58  
حامد مبارك حامد العازمي 87.5٢  
حامد محمد حامد الرشيدي 8٢.١٤  
حسن إبراهيم عبداهلل حسن 77.8٦  
حسني سالم حسني دسمه 8١.٣٤  
حسني علي فالح العازمي 7١.٤٦  
حسني فالح محمد العجمي 8٠.٢٣  
حسني نادر حسني دسمه 8٦.9٠  
حمد راشد حمد احلضيري ٢8.89  
حمد مبارك حمد العجمي 79.8  
حمود حسني عبداهلل العتيبي 9١.8٦  
حمود عبداهلل محمد العازمي 7٤.٢  
حمود يوسف حمود هداب 75.7٠  
خالد دباس خضير املطيري ٠٢.78  
خالد رضا خلف العنزي 5٦.7٦  
خالد سالم ارشيد العازمي 78.95  
خالد سعد علي الرشيدي 77.9٤  
خالد عبداهلل هادي العازمي 58.7٦  
خالد علي فالح العازمي 7١.٠5  
خالد فايز فراج صايل 7٣.8٣  
خالد فايز محمد العازمي ٠8.58  
خالد محمد غنام العازمي ٦٦.79  
دعيج محمد عواد العنزي 7٦.٠٤  
راشد محمد راشد صالح العازمي 9٣.8١  
زياد تامر القطب الكنيسى 9٠.٦5  
زيد مزيد هريسان العازمي 77.9٢  
سالم خالد مرزوق العازمي 8١.٢8  
سالم فارس عويض العازمي 7٤.١5  
سالم فالح محمد العجمي 8٣.٤١  
سعد أحمد سعد األصفر ٤8.88  
سعد محمد سعد العجمي 8١.٣  
سعود راشد ناصر العازمي 8٦.٤٦  
سعود غالب سعران املطيري 8٠.٤5  
سلطان حمود عواض املطيري 9٠.٦8  
سلطان عبداهلل سلطان العجمي ١٤.79  
سلطان مجحم غصاب الفضلي 9١.8٢  
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سلمان عبداهلل مجحم العازمي 58.7٣  
سيف عارف مصيف العنزي ٤7.79  
سيف محمد مطلق احملجان ٤٦.77  
شÜÜمالن يعقÜÜوب صقالن عيÜÜد مطلق   

الشميالن ٤٤.79
شويرب سالم شويرب العجمي ٦8.9٣  
صقر محمد عواد العنزي ٠١.79  
صالح بدر عايض الشالحي 7٢.٤5  
ضاري نادر مطلق العازمي 7٣.8٠  
طالل حمود مقعد العازمي 8٦.8٢  
طالل عبداهلل غازي العازمي 9١.٠١  
عادل أحمد وسمي الفضلي 89.79  
عامر محمد عامر احملفوضى 8.8٠  
عايض عبداهلل عايض العجمي 8.9٤  
عبد الرحمن بدر سعود العازمي 75.8٦  
عبد الرحمن راشد عبدالرحمن مرزوق   

7٣.7٤
عبد الرحمن رسام عماÔ املطيري ٦9.7٤  
عبد الرحمن سعد عبدالرحمن املطيري   

9٠.85
عبد الرحمن عادل ملفي العازمي 9.7١  
الرحمÜÜن عبدالسÜÜالم محمÜÜود    عبÜÜد 

عبدالرحيم 8١.٣9
عبد الرحمن علي فالح العازمي 7٦.٣8  
عبد الرحمن فالح سالم الدسمه ١7.79  
عبد الرحمن محمد غافل العتيبي ٣7.77  
عبد الرحمن نايف ندا النومس 79.5١  
عبد الرحمن يوسف ارشيد العازمي 8٣.٢  
عبÜÜد العزيز برجس ضÜÜاوي العتيبي   

7٤.١٢
  8٦.٦7 Ùعبد العزيز خالد ظافر احملفو
عبد العزيز سالم حزمي العازمي 89.99  
عبد العزيز محمد سعيدان العازمي ١.88  
عبد اهلل أحمد فالح ابو غنيج 7٣.٦  
عبد اهلل أحمد حمود العازمي ٣9.88  
عبد اهلل سالم رجعان الداهوم العازمي   

8٣.١٢
عبد اهلل طارق هذال املطيري 5٢.8١  
عبÜÜد اهلل عبدالناصÜÜر مخلف العنزي   

7٦.٠٣
عبد اهلل فارس عبيد النومس 78.8٦  
عبد اهلل فالح سلطان العجمي 85.8٤  
عبد اهلل فالح سعد العازمي ٠٢.77  
عبد اهلل فالح محمد العازمي 9٢.٣8  
عبد اهلل فهد فالح العازمي 8٢.٠٢  
عبد اهلل ماجد سليمان العازمي 8٠.٣٦  
عبد اهلل محمد سعد الهاجري 5٦.7٢  
عبد الوهاب راشÜÜد مرمس احلضيري   

7٦.5١
عبدالعزيÜÜز علي عبÜÜداهلل احلضيري   

العازمي ١٣.77
عبداهلل عبدالقادر عمر يرعبدى 9١.١  
عذبي فهد راشد العازمي 8٠.٤8  
علي خالد علي الدماك 7١.7٠  
علي سعد علي الرشيدي 95.8٠  
علي صالح سالم العجمي 79.9٦  
عمر بندر سعد العتيبي 87.8٤  
عمر سالم مسحل العتيبي ٢٤.75  
عمر سلمان عجاب شمروÎ عجاب ٣٦.75  
عمر ماجد نافع املطيري 77.7٢  
عمر محمد علي الشحومى 9٢.9٢  
عيسى بدر فالح العازمي 7١.٤٣  
غالي طالل غالى العنزي 7٦.١7  
فالح أحمد فالح العازمي 8٢.٣  
فالح محمد سعد العجمي 8٦.٤٣  
فهد جمال مبارك العجمي 89.8٣  
فهد سعد فهد العازمي ٢٦.89  
فهد صالح راشد العازمي 55.9٣  
فهد محمد طامي العازمي ٦7.89  
فهد محمد غزالن العازمي 7٣.7٦  
فهد نايف مبرج العازمي 9٢.٦٤  
فهيد عبداهلل فهيد الهاجري ٣٣.79  
فهيد محمد فهيد العجمي ٣5.75  
فهيد نايف فهد العتيبي 7٣.٣٣  
فواز أحمد فالح العازمي 8٣.8٢  
فواز عبدالكرمي متروك العنزي 8٣.٤9  
فواز محمد غزالن العازمي 9٢.١٤  
فواز ممدوح شفاقة العنزي 75.8  
فيصل سيف مناور العازمي 85.5١  
فيصل عبداهلل فالح الرشيدي 7٣.٠١  
مبارك حمود محسن امليع 97.8٤  
مبارك سعد عاصي امليع 75.8٢  
مبارك صالح مبارك العازمي 89.9٤  
مبارك فالح مبارك العازمي 78.5٦  
مبارك محمد مبارك الغصاب 9١.٦٤  
مبارك نايف جاسم الشمري 7٠.٣7  
محمد سالم حربي الزيد 77.9٦  
محمد سالم محمد العازمي 9٤.٦8  
محمد سعيد محمد الرشيدي 9١  
محمد عباس محمد الهاجري ٦7.59  
محمد عبيد محمد الدوسري ٢.78  
محمد عوض محمد العازمي 9١.7٤  
محمد فهد فالح العازمي 8٠.٤٦  

كفى وعد احلسني 8١.٦8  
كنانه ناصر عبدالواحد 9٠.٠٣  
مروå أمين محمد فوزي محمد الشافعي   

97.95
مروå محمد اخلليفة ١8.99  
مرمي حامد العلي الويس ٦٦.97  
مرمي شعبان علي حسن رمضان شمس   

87.88
مÜÜرمي عبداحلكيÜÜم عبدالكرمي عبداهلل   

87.٢5
مالك محمد عكله السليم ٣٢.95  
ملك أحمد محمد نصار ٤١.87  
منة اهلل انور مصطفى علي 8٢.9١  
منة اهلل مجدى إبراهيم محمد امني 99.7٣  
منه اهلل محمد سيد عبداحلكيم 9٢.٠٦  
منى سليمان املشوح 9٠.١7  
منيرة علي عبداهلل الدوسري 7٣.٢9  
مي عادل مسعود عبداحلافظ ٣١.97  
مي محمد أمجد سعد عبدالفتاح عوض   

97.١٤
ميار ايهاب أحمد خليل 9٣.٠٢  
ميار سعيد محمود إبراهيم ٣.97  
ميار محمد محمد عبدالعال محمود 9٠.٠9  
ميرام محمد عادل جنم 98.85  
نانسي عالÁالدين فوزي توفيق 9٦.٢8  
ندى أحمد فريد عباس 9٦.7٣  
ندى اشرف حسن محمد 9٣.8٦  
ندى السعيد أحمد عبدالسالم يوسف   
9١.9١
نرمني سعد جودå الديب 89.9١  
نور أحمد إبراهيم 9٤.٠٤  
نور اكرم طرميش ٤١.95  
نور اياد الزيدان 99.5٤  
نور عالÁ الدين أحمد جبريل ٣٣.97  
نوران حامد زكريا طوالن ٦٤.95  
نورهان طارق إبراهيم سليم ٢٣.97  
نورهÜÜان عفيفي محمد محمود عاصي   

97.59
نورهان عوض محمد السيد ٤١.99  
نيفني هيثم جنيب ماضي 87.7٤  
هاجر بسام احلريري 8٤.٦٢  
هاجر عصام محمد عبداللطيف 9٦.٤٣  
هاجر عفيف فايز تيم عبدالقادر 8٠.٢١  
هايدى محمد صابر عبداملوجود ١٦.95  
هدى محمد املتولى محمد صالح ٣٤.99  
هدير ابوهاشÜÜم عبداملنعم السيد علي   

8٠.59
  9٠.58 åهيام منذر عبداللطيف سمار
وديان محمد هجان زويد 57.8٣  
وسام غريب علي بكري 9٣.٣٢  
وفاÁ بالل أبو زعالن 8١.8٣  
والÁ أحمد زغيب 9٠.٠١  
والÁ فارس غالب بيدوسي 9٤.8٠  
يارا وليد عزت سيدأحمد 79.9٢  
ياسمني اشرف محمد عبداملجيد 9٣.٠١  
ياسمني محمد فؤاد عبداخلالق 97.9٤  
ياسمني محمود أحمد علي سالم ١٤.97  

 الكويت االهلية احلديثة الثانوية للبنني 
أحمد خالد الرفاعي ٣5.88  
أحمد عبداهلل العلو 9٤.7٤  
أحمد عويد عجيل ورد ١٦.87  
أحمد محمد حسنني ليثي 9٢.٢١  
ابانوب خليل فيكتور تادرس ٤.98  
بدر وليد خلف طحيبيل ٤٤.77  
بكر عبداملنعم عوض الناصير 97  
حبيب اهلل ياسر أحمد إبراهيم 9٣.٢٣  
حسام أحمد صاحلني محمد 95.88  
حسام الدين حازم أحمد مظهر ٢٢.78  
حسن محمد يوسف خلف 8١.٦٦  
حسني صباح شناوå مريهم عويد 7٤.١7  
حسني عباس 85.77  
حمزة سامي سرحان إبراهيم 9١.٤  
حمزة محسن محمد رمزي إبراهيم ٢8.89  
حمزة محمد امني سليمان 78.5٣  
  7٦.٣٢ Ôحمود محمد ياسر مهاو
خالد سعد عبدالكرمي احلسن 8١.7١  
خالد محمد الرحمن عبداحلي ٤١.79  
راشد خالد الظاهر العنزي 9٤.٦  
رجائى عالÁ عقل محمد عقل 88.8٤  
ركان محمد فتحي محمد 97.9  
سامي نواف حسني املطيري 8٢.8١  
سعود عقاب املرعى 88.7٤  
سعود ماهر يوسف حسن ٠7.87  
سلطان محسن عبداحملمد ٢8.77  
  8٤.8٣ Ôشاهني ماجد مطر طار
شهاب الدين أحمد قطب محمد العيسوى   

99.٤9
صالح غازي عبداهلل محمد 89.5٤  
طه رياض يوسف خلف ٢٦.87  
عبد الرحمÜÜن عماد الديÜÜن عبدالرزاق   

غريب 87.8٤
عبد العزيز عبيد رمضان االسود 9١.٠8  

محمد فهد محمد العجمي 88.7٦  
محمد مزيد مهنا الفضلي ١5.95  
محمد ناهي راشد الهاجري 87.9٤  
محمد هالل محمد املطيري 9٣.٦5  
مرزوق فهد مرزوق العازمي 8٢.٣7  
مشاري جاسم محمد الشميالن 7٣.٠5  
مشعل أحمد عبداهلل الرشيدي 75.5٤  
مشعل أحمد مشعل العازمي 8٦.7١  
ناصر خالد غنام الصويلح 8٣.٤١  
ناصر مساعد غصاب الفضلي ٤١.79  
نايف سعيد نايف العتيبي 8٠.١5  
نصار حسني نصار العجمي ١٢.75  
  8٣.٢9 Ûيوسف جاسم محمد الصوا
يوسف محمد عالي املطيري 79.88  

 الكندí الثانوية للبنني
أحمد فهد ثجيل الشمري ٠٤.٦9  
أحمد مشعل مبارك العازمي 5٤.7٣  
أسامة عبدالرحمن سعود العجمي 7٢.٠١  
أحمد عناد رمضان العنزي 9٢.٣٦  
أحمد محمد عبدالسالم الغنام 89.9١  
أحمد محمد محسن محمد الكيالني السيد   

عبدالعال 97.88
باسل حمود مرزوق املطيري 78.85  
بدر جمال عايض العتيبي 8٣.٢٤  
بدر عبداهلل نهار الهاجري 77.8٤  
تركي هادي منصور الهاجري 7٤.8٢  
جاسم عتيق سالم راشد ٦٣.٦8  
حسني حمد عبداهلل الدوسري ١١.88  
حسني خالد حسني برجس املثال 88.5٣  
حضرم سعد خالد الهاجري ١8.75  
حمد راشد ناصر الهاجري 7١.٣  
حمد محمد غزاي العتيبي 8٦.7٤  
حمود راشد علي احلجيالن 8٤.١٢  
حمود فيصل غازي العتيبي 8١.٤٦  
خالد بداح محمد الهاجري ٢8.75  
خالد صعب محمد الهاجري 8٣.٢١  
خالد مبارك خريص العتيبي 8١.٦٤  
خالد محمد احلميدي املطيري 7٠.٠٤  

خالد نايف محمد العنزي 8٤.٠٦  
خليفة محمد غياض العنزي ١.95  
دبيان غازي دبيان العتيبي ٤٤.٦7  
رفاعي حمد رفاعي العازمي 9٢.8٠  
سعد محمد فالح الهاجري 8١.٢٦  
سعود طالل محمد الهاجري 8٠.٢5  
سعود عبداهلل سعد السبيعي 8٦.٣٦  
سعود مسلط سعد Âل سعد 7٦.٦7  
سعود نشمي سالم الفضلي ٠8.75  
سلطان سعد مبارك البواردى 8٢.١5  
سÜÜلمان متعب عجاب شمروÎ عجاب   

85.55
سلمان محمد راشد الهاجري 77.7٢  
ضاري صالح Ðعار العتيبي 8٠.٦١  
عامر فهيد مبارك العجمي ٦7.88  
عايد ناصر عايد املطيري 7٦.٠7  
عبد الرحمÜÜن محمد منصور الهاجري   
79.٤
عبد اهلل بدر حمدان املطيري 79.7١  
عبد اهلل بندر راشد العتيبي ٢5.87  
عبد اهلل حمود نحيطر اجلريد 7٢.٦٢  
عبد اهلل خالد ماضي الهاجري ٢٢.85  
عبد اهلل سالم عبداهلل العتيبي 7٢.٦  
عبد اهلل سالم مبارك العتيبي 8٦.١7  
عبد اهلل فالح فهيد العجمي ١٢.78  
عبد اهلل محمد شليقم الهاجري 79.8٢  
عبد اهلل ناصر محمد اخلضير ٦5.77  
عبد الهادي محمد سالم املري 9٦.9١  
عبدالعزيز فهد محمد املولد 8٣.٦  
عبداهلل أحمد عبداهلل العتيبي 58.8٤  
عبداهلل ناصر عبداهلل العتيبي 8١.٦5  
عبداهلل ناصر عبداهلل الهاجري 75.9٠  
عبداهلل هزاÚ سعود املطيري ٦7.88  
عبدالهÜÜادي حمÜÜود نهÜÜار العصفÜÜور   

الهاجري 9٤.8٦
عثمان أحمد ناصر العتيبي 77.5٤  
عثمان حمود محسن العازمي 7٦.٤  
عذبÜÜي عبدالهادي محفوÙ الرشÜÜيدي   

77.88

عمر جابر ضويحي الهاجري ٦٤.١٢  
عمر مطلق محمد القحطاني 9٢.٢١  
عيسى سعد عيسى العتيبي 79.9٢  
غازي مناحي ناصر العتيبي 9٣.٠7  
فارس عايض منصور الهاجري 77.99  
فالح سيف فالح اجلميعة 7.7٦  
فايز نواف مقبول العتيبي 5٢.9٦  
فهد بدر ناصر احملجان ٦7.88  
فهد جابر محمد الهاجري 9٢.٦٢  
فهد خليل متعب احلربي 8١.١٤  
فهد راشد خالد احلجيالن 8٦.٠5  
فهد رباح صلبي العتيبي 77.5٢  
فهد الفي مطلق العتيبي 8٣.١٢  
فهد متعب محمد املطيري ٢7.78  
فهد محمد امريط الهاجري 77.79  
فهد نايف حضرم الهاجري ٦٦.87  
فيصل أحمد خليفة اجلالهمة 7٣.١9  
قيس سلمان محمد فرحان ٢٤.79  
ماجد احلميدي ماجد املطيري 88.99  
مبÜÜارك ابداح مبارك حربÜÜي الهاجري   

7٦.٠9
مبارك سعد مبارك البواردي 5٤.8٠  
مبارك عبداهلل فهيد الهاشمي ٤٢.88  
محمد أحمد محمد احلجيالن العازمي   

78.٣٤
محمد أحمد محمد العازمي 79.8٦  
محمد أحمد حمود العنزي ٤٣.75  
محمد خالد غازي العتيبي 77.98  
محمد علي محمد العتيبي ٠9.75  
محمد علي محمد العجمي 89.7٠  
محمد مبارك سعيد العازمي 8٦.7٣  
محمد ناصر محمد الدوسري 78.7٢  
محمد هادي حسني العجمي 75.7٣  
مشعان ناصر مشعان اخلالدي 78.88  
مشعل ناصر غايب العتيبي 7٤.٣8  
ناجم منصور ناجم الهاجري 7٣.7٠  
ناصر حربي مبارك الهاجري 98.8١  
ناصر طلق غزاي العتيبي 8٢.٠٣  
ناصر نايف محمد الضليعى ٠٢.75  

نهار محمد نهار الهاجري 78.97  
هادي بدر براك الدوسري ٣٦.75  
يعرب صالح سيار العنزي 9٢.١٤  
يوسف عطا اهلل جمعان العتيبي 87.7٠  

 الكويت االهلية احلديثة الثانوية للبنات 
أسماÁ محمد عبداحلليم معبد 97.8٢  
أمل اسماعيل أحمد اسماعيل ٢.97  
أمنيه رضوان أحمد رضوان مصطفى   

8٤.٠9
أمنيه فريد مأمون اجلوجرى 9٢.٠٢  
أميرة أحمد عبدالرحيم يوسف ٦٣.79  
أنفال حمدان جاسر طريف ٦٤.85  
أنفال مختار ياسني ٦.95  
أيات عالÁ الدين سعيد حلو 9٦.٦٦  
Âيه محمود محمد السيد 88.9٦  
اروى مهتدى عبدالرحمن عبدالرحمن   

9٠.٠5
إسراÁ حسن الزليط 9٠.٢٣  
إسراÁ رضا الرفاعي 9٦.٠7  
االÁ اكرم هزميه 8٢.٦٤  
االÁ رجب عباس سيد أحمد ٦٢.97  
االÁ محمد اعبيد السالمة 5٤.7٢  
الهام علي قرني مصطفى حسني 8٤.9٤  
اماني محمد عبدالعليم مجاهد 95.77  
اجني ياسر إبراهيم السيد 57.9٣  
انعام محمد يوسف علو 7١.8٢  
أنفال عزيز غالي الشمري 87.58  
اوراد زامل فالح ضحوي زامل 8٦.7٦  
إميان نواف هالل سعيد 7١.9٤  
بتول جاسم محمد سالم ١5.98  
بتول محمود طلب ١٤.79  
بثينه عواد حسني سعيد العنزي ١٣.77  
تبارك محسن فهمي الراوي 5٣.8٣  
تسنيم جمال احلريري 9.9٦  
تفيدå جمÜÜال عبدالعظيم عبداللطيف   

محمود ٠5.95
جنÜÜه عبدالرÄوف عبداحلميد اخلولى   

98.95

حبيبÜÜه عبدالناصر علÜÜي حنفى علي   
98.9٦
حليمة املستظرف ١5.85  
حنني أحمد يسرى محمد ٤7.99  
حنني برهان إبراهيم سالمة 7١.8٦  
حنني محمد عبدالعزيز محمد ٢٦.97  
حوراÁ شريف عداي بدر 9٦.١٢  
خلود جمال ناصر علي 8١.8٢  
خلود عمر عبداحلفيظ محمد ٦٢.89  
خلود ناصر عبداحلميد محمد 98.9٦  
خوله محمود الغزاوى 9١.٣٣  
دانة خالد فوزي علي ١٢.95  
دانة محمد سعيد عبداجلبار ٤.85  
دانيه حمد العشيه 9٤.٢٢  
دالل ياسني خلف 59.8٠  
دنيا علي محسوب النبي عبداهلل 8٤.٠8  
دميه ضياÁ الدين أكرم ابوسيدو 7٣.٦  
رانا اشرف عبدالعظيم فتح اهلل ١٣.95  
ربى محمود خليل الطبيشي 8٦.٢١  
رحاب محمدعمار الرفاعي 97.8٦  
رزان علي متروك اجلبارنه 8٣.7٣  
رضوى عماد محمد بدير املتولي ٢9.97  
رغد خضير حمادة ٢٢.77  
رغد محمد يوسف ازويد املقيد 9٣.8٦  
رقية عزمي أحمد خليل 98.59  
رنا هاني عبداحلميد عبداملطلب 9٣.١  
رنيم عصام اعكاشه 9٢.١٢  
رهف هشام محمود محمد 9٤.٠٦  
روان زين الدين لطفي السيد الغتورى   

9٤.٦١
روان عبداحلميد الصالل ٣٣.98  
رمي حسن علي احملاميد ٠5.98  
رمي سامح فوزي سالمة 9٣.١٦  
رمي مجدي إبراهيم ابوشعيشع ٤٣.95  
زمزم ماهر محمد يونس 9٦.٦٤  
زينب فالح عايض عواد ١٣.98  
سارة أسامة سعيد حماد ٢٤.95  
سارة محمد كسار مشعان ٦.87  
سجى نزار زيد ريدان 87.7١  

سلمى أحمد فؤاد عبداملنعم 9١.٦9  
سلمى محمد صالح السعيد الشربيني   

99.١٢
سلمى محمد عدوي إبراهيم ٣٦.88  
سندس أحمد ماهر أحمد 99.75  
سندس عمران منير الزعبي 9٣.٤٤  
سهام عادل سعيد محمد ٠7.98  
شروق صالح أحمد البطي 87.59  
شمس صالح القداح ٣٣.88  
شهد اشرف االمام نور 8١.8٣  
شهد خالد عبداحلميد دياب ٠٣.98  
شهد شاكر محسن ٣٣.88  
شهد محسن حسن 88.9٣  
شهد محمد سعيد شديد 77.8٠  
شيرين امين عبدالرحيم محمد 59.9٦  
شيماÁ اسعد حسن 88.9٣  
شيماÁ خليفة هالل عبدالرحمن ٤.85  
شيماÁ محمد احلويجه 97.88  
شيماÁ ناصر هفل 87.9٤  
صفا إبراهيم جلود احلمادة ١5.97  
ضحى جاسم حمود الطيف 97.57  
عبير علي أحمد عبداهلل حامد 9٢.٦١  
عÜÜذاري عبدالرحمن بسÜÜيس اخلليفة   

95.5٣
عيدة علي ناصر مرزوق ٢٤.85  
فاتن عبدالنافع حشمت حافظ 9٣.١8  
فاطمة حمد دايخ ال عردوس 7.7٤  
فاطمة علي فتح الرحمن محمد ادريس   

87.١8
فاطمة فراج مطشر 9٦.٠٣  
فاطمة محمد حسن مصطفى عبيد 85.8٢  
فاطمة محمود مصطفي ترمانيني 98.8٣  
فجر هاني نصيف مهدي 79.97  
فرح خلف شريف جابر 88.7٣  
فرح عبدالقادر يوسف الزبن 89.5٤  
فرح عبدالنافع حشمت حافظ 97.5٣  
فرح ناصر عبدالقادر عبدالعال 97.7٦  
فضيله محمد راضي جمعة 88.9٤  
قمر حسان محمد املقداد 75.5٢  
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  8٦.٢٣ Úعبد العزيز عويد هزا
عبد اهلل فواز عيبان 75.8  
عبد اهلل مسير جودå صغير 7٣.٢٤  
عبد املالك بشير االمني ٣9.77  
عبد الوهاب داوود البطي 58.8٢  
عبدالرحمن محمد السÜÜيد أحمد املالح   

88.5١
عبدالرسول محمد زعال 75.9  
عبداهلل أسامة انطاكلى حردان 8١.٤٦  
عبداهلل جمال محمود رزق 78.8٤  
عبداهلل حميد املوسى 7٤.٣9  
عبداهلل سمير عثمان عبداحلى ٤.95  
عبداهلل نادر جمعة 8٣.٣9  
عالÁ محمد الفريح 9٣.٢٢  
علي السيد أحمد أحمد سيد 9٤.9٦  
علي جبار ياسر لطيف 8٢.8٤  
علي نايف لفتة راشد 8٠.٤8  
عمر سامح عبدالوارË مصطفى ٤7.95  
عمر طارق محمد شوقي ٢5.77  
عمر عبدالرحمن فتحي حسني 9٤.٤9  
عمر علي اجلبر ٣٤.88  
  77.97 Îغازي خلف عويد صلبو
  9٢.٦١ Ôفهد يوسف محمد كلو
فيصل سعد جمعة جنديل ٤٣.77  
كرمي مجاهد حامد نوفل ٦٢.79  
محمد حمود خلف وÐاح الظفيري 8٠.٢٢  
محمد حمود شهاب حسون ٠9.95  
محمد عبدالعزيز العويص 8٤.٤٦  
محمد عبدالباسط عبدالعزيز 9١.٣٣  
محمد عبداهلل لفتة حامد راشد 9٠.٣8  
محمد عبداهلل لفتة راشد 9٠.٣8  
محمد علي عويضه 7.8٣  
محمد هاني محمد محمود 9٤.٤١  
محمد يوسف مشرف 8٤.٠9  
مسلم مطلق مسلم املطيري 9.7٢  
ناصر عبداهلل محمد جابر دهش 7٦.٦٢  
نايف عيسى عيسى الزعابي 89.8٢  
وسمي عادل السيدأحمد سعيد 9٢.٢8  
وليد خالد إبراهيم خلف 7٤.٦9  
يوسف طعمة جراد فراج 85  
يوسف عادل جعفر فرحان 77.59  
يوسف عمرو عبدالرازق غريب 99.9٢  
يوسÜÜف محمود عبدالرازق السÜÜقيلي   

77.55

 الكويت النموÐجية الثانوية للبنني 
أحمد عبداهلل بخيت البخيت 7٦.٠٢  
أحمد عبداهلل محمد إبراهيم 79.9٣  
أحمد علي حسني الشطي 8١.٦9  
أحمد عيسى نافع العازمي 8٢.7٣  
أحمد محمد سويد العازمي 98.8٠  
أحمد مزيد عبداهلل عتيج 75.8١  
أحمد ناصر حسني العتيبي ٠٦.75  
إبراهيم أحمد خليفة العازمي 78.8١  
إبراهيم علي مبارك العازمي 8٤.7٢  
أحمد بدر مبارك العازمي ٠8.75  
أحمد بهاÁ حميد 7٣.8١  
أحمد مشاري شامخ الرشيدي ٢١.79  
بخيت مناÚ سليمان الرشيدي ٢5.77  
بدر أسعد مهزوم اخللف 79.7٤  
بدر رجا مجبل العازمي 8٦.7٢  
بدر عبدالرحمن محمد العبدالسالم 77.75  
بدر عبداهلل رمضان العنزي ٠9.77  
بدر فيصل حمد العدواني 8١.١8  
بدر فيصل حمدان العازمي 75.5١  
بدر ناصر صالح الهران 8٤.١٣  
براك عليان عايض الوهيدة 8١.8١  
تركي بجاد غازي العتيبي 7٣.٦١  
تركي سالم فالح العازمي 8٣.٦  
تركي عبدالرحمن تركي العنزي 7١.٦٢  
تركي الفي محمد املطيري 7١.٣٣  
جابر أحمد مبرك العازمي 8.٦٣  
جابر خالد جابر العجمي ١٢.77  
جابر هالل قاصد جفني الفضلي 8١.١  
حسني خالد سعد العازمي ٤٦.78  
حسني عادل حسني الناصر 85.8٠  
  77.8٤ åحمد إبراهيم براك الوند
حمد خلف سدحان ابو لبقه 77.5٣  
حمد سالم هزاÚ املطيري ٦5.75  
حمد مسلم مرزوق العازمي 8٢.٠١  
حمود أحمد حمود العازمي 7٣.٠5  
حمود إبراهيم حمود العيبان 7٤.٦9  
  77.٤٤ Áخالد جابر مبارك راعي الفحما
خالد مسعود راشد الهاجري ٦9.78  
خالد مشعل شجاÚ العتيبي 7٦.٦٢  
خالد موسى حسن أحمد البصرى 8٦.8٠  
خالد ناصر عبداهلل العنزي ٦١.77  
راشد شافي راشد الهاجري ٤.77  
راشد عبداهلل راشد الدماك 8٣.١8  
راشد محمد حمد العازمي ٢7.78  
سالم محمد سالم مبارك 87.7٦  
سالم نواف مبارك العازمي 8١.٢١  
سامي حمود مزيد العازمي ٣7.75  

سعد أحمد سعد اجلبعه ١7.78  
سعد سعود عبيد الغربه 85.8٣  
سعد فهد سعد السهلي ٠٦.79  
سعد نايف سعد العازمي 7٦.٠7  
سعود سالم خجيم العجمي 87.8٠  
سعود سعد عبداهلل سعد 78.8٤  
سعود فرج قبالن العازمي 7٢.٤9  
سعود فهد رجعان العازمي 8٠.٦٤  
سعيد حمد سعيد الهاجري ٦.75  
سلطان فيصل نايف الكحالوى 7٠.١٤  
سلمان حماد سÜÜلمان الدماج العازمي   

78.٦١
سلمان علي جزاÁ احلربي 8٣.٣5  
سلمان محمد سيف العازمي ٦٢.٦٢  
سلمان نواف سعد حمادة ٤٦.77  
ضاري خالد فاضل الفضل 9١.8٠  
ضاري عبدالرزاق فانخ مناور ٣8.75  
ضاري غامن مجرس العتيبي ٣.75  
ضرار بدر ناصر اجلابر 5٢.8٤  
ظافر محمد بشير الدوسري 78.7١  
عبد الرحمن أحمد راشد العازمي ٠١.75  
عبد الرحمن أحمد جديع العازمي 7٦.١٢  
عبد الرحمن عبداهلل مبارك الزيد 75.7٦  
عبد الرحمن مشاري راشد اجلويسرى   

8٦.98
عبد العزيز وائل فيصل قمبر 95.8١  
عبد اللطيف أحمد عبداللطيف الهنيدى   
8١.8
عبد اهلل أحمد عبداهلل امليع 79.55  
عبد اهلل بخيت عبداهلل العجمي ٢٣.٦9  
عبد اهلل حمد فÜÜالح القريني العازمي   

8٠.٣5
عبد اهلل حوبان حزام امليع 8٣.١7  
عبد اهلل خالد عبداهلل احلريص ٤٢.٦5  
عبد اهلل سالم مروى العازمي 7٣.٠7  
عبد اهلل سعد مرزوق العازمي ٠5.75  
عبد اهلل فاضÜÜل عبدالرحمن العازمي   

8٠.١7
عبد اهلل فيصل حمد العدواني 5٣.8١  
عبد اهلل فيصل طلق العازمي 7١.٤٦  
عبد اهلل ناصر فهد العجمي ٣5.79  
عبد اهلل نصار جريس العازمي ١٦.78  
عبد الهادي راضي هادي الهاجري 78.9١  
عبد الهادي عامر مترك الهاجري 77.7٢  
عبدالكرمي سلمان مطشر دايش 7٢.٦7  
عبداهلل محمد العنزي ٢٣.٣٦  
عبداهلل مشعل راشد احلضينه 78.89  
عبداهلل مطلق عبداهلل العازمي ٣٦.77  
عبداهلل منصور سعد الهاجري ١١.77  
عبدالوهاب فيصل مطلق امليع ١8.78  
عبيد أحمد سعد العازمي 8٠.٢7  
عثمان سعد جعفر العدواني ٣٢.78  
علي حامد علي الدماك 5٢.7٢  
علي حمد سعد احملجان 8٠  
علي فالح علي امليع ٢.78  
علي مسفر علي امليع ١7.٦9  
عمر ناصر نعير الهاجري ٢8.78  
عيد مطلق عيد العقاب 7١.7٦  
عيسى علي عويضه العجمي 79.7٦  
غازي فهد غازي املطيري 8١.٢5  
غامن خالد طالع املطيري 8١.٠7  
فارس عادل مسلم الهدية ٦8.79  
فالح فهد محمد شنيتر 7٢.٦٢  
فايز خالد عيد العازمي 7٣.٦9  
فهد براك سيف العازمي ٤.77  
فهد خالد فالح العازمي 78.55  
فهد محمد مبارك القحطاني ٦9.5٦  
فهد نواف عبداهلل العازمي 5١.8٢  
فواز طالل فواز العنزي 79.89  
فيصل سعد حمود العازمي 79.7٣  
فيصل طالل عبيد محمد الشمري 78.5  
ماجد ماشع ماطر الظفيري 8٣.٤١  
مبارك حامد مبارك العازمي ٤5.78  
مبارك خالد مبارك الفريحان 8٢.٤5  
مبارك فالح حمد الدسمه 7١.١٦  
مبارك فالح فهيد العازمي 8٠.٢٤  
متعب عبداهلل محمد السبيعي 55.٢٢  
متعب مبارك عامر العجمي 87.7٦  
محمد أحمد سند الشراكى 79.5٢  
محمد انور عبداهلل الراشد 7٢.8٣  
محمد براك مطلق العازمي 8٠.٤7  
محمد جمال سليمان الفوزان ٤٢.78  
محمد سعود محمد السهلي 8٣.7١  
محمد طالل دغيم العازمي 79.8٤  
محمد عبداهلل محمد إبراهيم 78.5٢  
محمد عبداهلل مصبح العازمي ٦.77  
محمد عبدالهادي راشد املري ٤9.75  
محمد عبداهلل سعود العازمي 77.87  
  ٦٠.7٢ Ûمحمد فارس محمد الصوا
محمد فالح محمد الهاجري 5.8١  
محمد فهيد محمد العجمي 77.9١  
محمد مشاري شامخ الرشيدي 9.7٤  
محمد مطلق مطر الزعبي ٦5.85  
محمد ملفي علي مطيران 79.7  

محمد ناصر فهد الدوسري 8٢  
محمد نهار محمد املتلقم ٢٢.٢١  
محمد نهار محمد الهاجري 7١.٤٦  
محمد نواف ناصر املطيري ٤٢.85  
محمد هزاÚ محمد العازمي 75.9٣  
مرزوق بدر مرزوق العازمي 88.5٢  
مرزوق خالد مرزوق العازمي 7٢.8٢  
مرزوق عوض خالد العازمي ٢٤.75  
مشاري غامن مجرس العتيبي ١5.75  
مشاري محمد راشد الهيلع 7٣.7٤  
مشعل راشد رشيد العازمي 7٢.٠8  
مشعل طلق فالح العازمي 88.8٢  
مشعل مطلق مطر الزعبي 9٤.8٢  
معاÐ سند مشل املطيري ٦١.١٢  
مقامس عبداهلل يوسف الشمري 75.98  
منصور سطام ناصر القرينى ٦5.85  
منصور عماد مطلق امليع ٣9.78  
ناصر بدر سÜÜالم العصفÜÜور الهاجري   

78.٦٦
ناصر راشد خالد الهاجري ٢9.75  
ناصر راشد علي الرشيدي 8٠.٠٣  
ناصر راشد محمد العازمي ٠5.75  
ناصر سالم عبدالهادي الهاجري 7٦.٦٤  
ناصر سعود محمد السهلي ٦9.89  
نايف نعير ناصر الهاجري ١١.78  
هادي هايف هادي العازمي 7٦.٢٤  
وليد خالد سعد امليع 8١.٣8  
وليد خالد محمد العازمي 7٦.٠7  
وليد خالد مفلح النويعم 95.7٣  
يوسف جار اهلل حمود الرشيدي ٤9.77  
يوسف فالح فهد العازمي 79.55  
يوسف مبارك حمود العازمي 7٣.٣٣  
يوسف محمد هالل السبيعي 8٢.٢8  

 املباÑكية الثانوية للبنني
أحمد حامت محمد الباهي ٣.99  
أحمد حامد عبود العنزي 9٤.١  
أحمد حسام صدقي أحمد ٦.98  
أحمد عاطف محمد محمد 5٤.9٤  
أحمد عبداللطيف أحمد الرفاعي 77.8  
أحمد عبدالسالم جابر عرفات 57.9٦  
أحمد محمد حسن رضوان 99.78  
أحمد محمد عبدالقادر أحمد 99.99  
أحمد محمد محمد إبراهيم عبدالصمد   

97.٠١
أسامة عبدالناصر عباس املناور 8٢.٤7  
أسامة نصار صباح الفضلي 8٤.٢٤  
أمجد ماهر عبداللطيف قنبر 57.9٦  
أنس محمد احملمد ٤٢.98  
أمين رشدي محمد عزازي جاد 9٢.9٢  
إبراهيÜÜم أحمد إبراهيÜÜم محمد حمودة   

98.75
إبراهيم سامي إبراهيم سامي اخلبيرى   

98.٠9
أحمد السيد عبدالقادر محمد جاد 98.5١  
أحمد امين السعيد السعيد الهاللي ٢8.99  
أحمد جالل أحمد عقل ٤8.99  
أحمÜÜد خالÜÜد أحمد فتحÜÜي عبداحلميد   

عطية ١٤.99
أحمد عبداملنعم إبراهيم حسني السيد   

99.79
أحمد عالÁالدين عطية زكي جمعة ٤٤.99  
أحمد محمد أحمد السيد فرج ٢.89  
أحمد محمد السيد عبدالعزيز احلالج   

99.١٦
أحمد محمد سيد سعيد 99.9١  
أحمد محمد عثمان محجوب 9٤.٠8  
أحمد محمد محمود العدل 99.97  
أحمد مصطفى إبراهيم محمود ٢.97  
البراÁ أحمد جاد أحمد عيسى 99.5٣  
احلسن صالح حسن عبدالفتاح محمد   

99.٠7
انس عبدالعزيز علي عبدالعزيز هالل   

99.٢5
بدر نايف منور املطيري ٢٦.88  
بهاÁ الدين سامي محمد الوكيل ٢١.97  
جراح محمد محياÁ فالح الرشيدي 8٦.8١  
جمال عماد محمد السيد الشيخ 97.59  
حازم كرم طلبه عبدالرÄف خليل ٠٢.95  
حازم هاني محمد الشامخ 98  
حسÜÜني محمد عزالديÜÜن محمد متولى   

99.5٢
حسني محمد غلوم العابدين 8١.٣  
حمود ناصر حمود املطيري 78.9١  
خالد عمرو سيد عبدالغني 97.7٢  
خالد فالح سحمي الدوسري 9١.٠٢  
خالد محمد أحمد محمد ٤٤.97  
خليفة خالد خليفة الهيفي 9١.٦9  
ديفيد عطية عطا عطية ٤5.99  
راكان أحمد صالح سعيد 7٦.٢٢  
زياد مصباح رمضان عبدالباقى 99.99  
سالم عيد عجرÔ العازمي ١5.95  
سعود شجاÚ عوض مطر 9٢.١  

سلطان أحمد صالح العمران 89  
شÜÜارل فكتر عبداملنعÜÜم جرس رومان   

98.٠7
شريف عالÁ عبدالرحمن إبراهيم ٣7.99  
شوقي أسامة شوقي محمد طلبه 99.9  
عبد الرحمن سÜÜعد عبÜÜداهلل املنصور   

8٣.٣٣
عبد الرحمن صالح مبارك الوطري 85.7٦  
عبد الرحمن عبداهلل مسÜÜفر العدواني   

8٤.7١
عبد الرحمن علي علي البديوي جنيد   

99.79
عبÜÜد الرحمÜÜن محمÜÜد محمÜÜود محمد   

احلديدى 99.9٤
عبد العزيز سعيد باجى العنزي 77.8٢  
عبد العزيز سلطان عفتان املطيري 79.7١  
عبد العزيز سيف سعد الرشيدي 97.5٣  
عبد اهلل السعيد محمد منصور املرسي   

99.97
عبد الوهاب علي حسني السنافى 85.88  
عبدالرحمن أحمد حافظ عمار ١١.98  
عبدالرحمن إبراهيم الطراس 9٦.١١  
عبدالرحمن أحمد رشدى محمود 9١.٦٦  
عبدالرحمن أسÜÜامة توفيق املتاعيشى   

9٣.85
عبدالرحمن بسام عبدالرحمن الرشيدي   

9١.٠٣
عبدالرحمن حسني حجازي 99.87  
عبدالرحمن سعد سليم شاكر محمود   

99.٣8
عبدالرحمن صالح امني علي خليل 9١.٣٢  
عبدالرحمن صبرى شعبان علي 99.75  
عبدالرحمن عمادالدين السعيد قنديل   

9٤.5٣
عبدالرحمن عمر علي أحمد 89.9٢  
عبدالرحمن محمد فتحي منصور ٤٤.95  
عبدالرحمÜÜن محمÜÜد نورالديÜÜن محمد   

السيد ٣٢.99
عبدالرحمن مصطفى إبراهيم محمود   

9٦.75
عبدالرحمن يحيى حسني محمد 99.5  
عبداللطيف محمد غلوم العابدين ٢7.78  
عبداهلل السيد محمود الغندور 99.9٣  
عبداهلل تيسير يونس العبيد 95.77  
عبداهلل حازم شوقي ابواحملاسن 7١.9١  
عبداهلل حسني فؤاد التراس 8٦.٢٤  
عبداهلل راغب جالل راغب ١8.98  
عبداهلل عاطف السيد علي راغب ٢٣.99  
عبداهلل محمد إبراهيم حاجية 9٣.٤١  
عبداهلل محمÜÜد عبداملجيد أحمد جابر   

99.٣٢
عبداهلل يوسف عبداهلل محمد البيدان   

9٤.٤7
علي خالد أحمد حساني 9٠.٣٦  
علي خالد مطر الفضلي 79.8  
علي مشعل علي العصيمي 59.9٠  
علي يوسف سالم الدقباسي 9٦.9٣  
عمار اسÜÜماعيل بشرى اسماعيل باشا   

97.5٣
عمر مراد حسن محمد الزينى ٠٣.95  
عمر ممدوح أحمد مصطفى ٤9.99  
عمÜÜرو حسÜÜام عبÜÜداهلل محمد عوض   

اهلل 99.9٤
عمرو خالد مصطفى عبدالغنى 99.79  
عمرو سعد نصرالدين محمد عمر ٢٢.98  
عمرو عصام كامل عبداملطلب ٣7.99  
فارس بدر محمد املطيري 95.8٦  
فارس وائل امني راشد ٦٤.98  
فهد أحمد داود املنفي 9٣.٣  
كرمي علي أحمد عبدالرحمن ٣.95  
كرمي ناصر عبدالعظيم محمد شريف   

98.85
مؤمن أشرف فتحي محمود رزق 99.8  
مؤمن زكريا هالل عبدالرحمن 99.7٦  
ماجد عبداهلل مانع املطيري ٤5.98  
مالك محمد نور امني غالى ٢.98  
ماهر ياسر رزق اجلندى 95.89  
مجد الدين غسان املسامله ٤7.99  
محمد أحمد عبداملنعم أحمد دياب ٦٣.98  
  99.٤١ åمحمد أحمد محمد أبو عجو
محمد أسامة محمد عبداحلميد ٠٦.99  
محمد احلسن محمد عبدالهادي 85.85  
محمد القطب عبداملجيد عيسى 99.7٦  
محمد جمال ورداني عبدالقوى منصور   

99.9٢
محمد حمادة محمد عرفه 9٢.٤١  
محمد حمدى محمد يوسÜÜف مصطفى   

99.١٢
محمد راكان ساير الشمري 98.9٦  
محمد صبرى شعبان علي 99.9١  
محمد طارق جواد الشواف ٤8.89  
محمد عبدالباسط أحمد محمد 89.7٢  
محمد عبداملنعم عبدالعظيم عبداحلميد   

الصالحى 85.9٦

محمد فاضل خضير ناصر جبر 9٣.8١  
محمد فهمي عبداحلكيÜÜم محمد فهمي   

97.75
محمد محمد عبداهلل مصطفى 99.8٤  
محمد محمود السيد رزق ٤٤.99  
محمد ناصر علي حسن 99.99  
محمود حامد محمود 57.9٣  
محمود محمد الشÜÜحات رياض السيد   

99.٦7
محمود محمد محمود سالم ٠8.97  
مصطفى شÜÜريف مصطفى عبدالرÄف   

99.٤١
مصطفى طالل مصطفى البكور 77.9١  
مصطفى محمد الشحات رياض السيد   

99.٣٦
مصطفى محمد مصطفى عيسى 95.59  
معاÐ زكريا عبدالعزيز مهران ٠٤.99  
مهند هيثم محمد ابوالعطا 97.8  
ناصر عماد أحمد صالح ناصر 9٤.٠5  
ناصر نايف جنر املطيري ٠٦.89  
نواف خلف عايز املطيري 57.9١  
هيثم عبداللطيف أحمد الرفاعي ٦٢.87  
ياسر صالح زيد املطري ٦٢.88  
يوسف أحمد عبداهلل نعمة 9٣.٠8  
يوسف أحمد روبي عبدالبديع علي 98.9١  
يوسف أحمد محمد عوض بدران 9٦.٣7  
يوسف حمدي مؤمتن محمود زرد 97.7٤  
يوسÜÜف خالد أحمد راغب عبدالرحمن   

7٣.٦٦
يوسف سيد عبداملنعم سليمان 9٦.٤٣  
يوسف صالح أحمد ناصر 9٤.٢٢  
يوسف محمد أحمد عبداحلميد 98.9٢  
يوسف محمد عبداهلل العدواني 89.9٣  
يوسف مشرف سليمان الشمري 9٤.١  
يوسف وليد توفيق العشر 9٤.٦7  

 املعرفة النموÐجية الثانوية للبنات 
أسماÁ حمد عبداهلل الهاجري ٤9.78  
أماني حمد الزكريا احلاجي 7٦.8٢  
Âية عبدالكرمي علي العالو ٠١.87  
بشاير طالÚ حميدان القدوري 8٢.٣٢  
جميلة مهدي مبارك العازمي ٢7.89  
حنني عبدالستار عبدالصبور محمد ٣.87  
حياة سلطان علي العنزي 75.5٢  
خزامه غسان الزيلع 77.8٣  
خلود أحمد محمود مهران 9٤.٣٤  
رانيا جمال محمد علي محمد اديب 8٦.٣7  
رتاج نواف سليمان الدوسري 7٣.7٦  
سيدå بتول سيد جاسم موسوي بشير   

8٠.8٤
شوق مقبل خليفة الدوسري 79.7  
ضحى مأمون Ðياب خالد 87.7٢  
غالية حمد حمدان املطيري ٢٣.79  
  8٦.٤٢ åغالية عامر أحمد عبد
فاطمة عادل اسد العامري ٠٤.78  
فاطمة عبدالعزيز إبراهيم اجلدي ٢١.79  
فاطمة ناجي حسني الفهد 87.7٦  
فاطمة هاني عبداألمير مرزوق 77.7  
لولوة سعد عباس دشتى 9٣.7٦  
مرمي عيسى محمد راشد مصطفى 85.9١  
ملك أحمد محمد املشهور 85.9١  
نور ناصر وليد النعاجى 77.8١  
نورة عبداهلل احلميدي املطيري ٤7.89  
نورة فهد محمد العجمي 78.9٤  
نورة فيصل محمد العجمي 8١.8٤  
هاجر سعود سيف العازمي 8١.8١  
هديل ماجد راكان سالم ٦7.78  

 املعرفة النموÐجية الثانوية للبنني 
أحمد سعد برغش القحطاني 59.8١  
أحمد عبداهلل عبدالكرمي محمد ١9.88  
أحمد عزيز حسيني عظيمي 87.8١  
أحمد فيصل عوض العازمي 8٢.٤5  
أحمد محمد أحمد ابوحبيل ٠٢.89  
أحمد محمد صالح جاد اهلل ٤7.99  
أسامة فايز محمد املطيري 8٢.٤9  
أسامة محمد زيد الرشيدي 8٤.١٣  
أمير خالد الداري 9١.١  
أيوب إبراهيم محمد العنزي ٣8.79  
أيوب محمد خضير الهندال 8١.٤5  
إبراهيم أحمد جار اهلل العازمي 9٦.7٢  
إبراهيم خليل الفياض ٣9.78  
إبراهيم صالح عويضه العجمي 77.9٣  
إبراهيم علي إبراهيم فايز 78.5٤  
إبراهيم فراج حسن العتيبي ٢9.79  
أحمد رضا قايدى 8٠.٦١  
أحمد عادل حسني املزيدي 78.5٢  
أحمد عبداهلل حسني الكندري 78.98  
أحمد محمد أحمد املسباح 8٤.٠٤  
اياد فتحي جالل محمد 9٤.٤7  
ايوب حجازي حسان حسن ٠8.85  
باسل مخلد مطلق العتيبي ٣7.78  
باسم اسامة كرم سيد خليل 8٣.9٠  

بدر عبداهلل فهد الهاجري ٠٤.79  
بدر كمال فوزي محمد 85.8٦  
بدر محمد راجح العتيبي 79.9١  
بدر محمد ناصر احلربي ١9.79  
بدر ناصر سالم العجمي ٦5.78  
بدر يوسف برجس الشمري 98.8٤  
برهان الدين خالد برهان الدين قادوس   

89.١9
بندر بتال حمد طينان ١١.78  
تركي فوزي تركي العنزي 8٢.٣٤  
ثامر رجا مطلق العميري 8١.٣٣  
ثويني محمد ثويني الثويني ٠7.78  
جابر محمد جابر املري ١5.79  
جراح مبارك ماضي العازمي 8٦.8١  
جراح نايف محمد العذاب العجمي ٤٤.87  
جلوي عبداهلل جلوي العجمي ٤9.78  
جمعة أحمد العبد 85.77  
جهاد عوض محمود 8٣.٦  
حامد عبداهلل حسني اخلزام 8٠.٣١  
  7١.٤9 Úحسن عبداهلل حسن املطو
حسن فرج سعدون زيدان 78.95  
حسن مجيد عبداهلل احلداد 87.58  
حسني حسن شعبان غلوم 7٠.٣9  
حسني علي بسيس الفريح 88.9٢  
حسني محمد علي الدماك 79.8٦  
حسني وعد شاكر الشواف 8٢.٤٦  
حسني يوسف صبر الشمري ١9.78  
حمد جاسم محمد املهندى ٤٤.79  
حمد حامد مصبح العازمي 7٦.7٤  
حمد عيد فهد املرجتى ٦9.79  
حمد فواز محمد الرشيدي 5٢.7٦  
حمد نواف يوسف اللوغاني 8٠.٤١  
حمود حمد مجبل العازمي 7٤.٣7  
خالد بندر حسني الشعالن ٠٦.87  
خالد حضرم عثمان احلضرم 8٣.٣٣  
خالد سالم سعد العدواني 8١.٤٦  
خالد سالم محمد العجمي 78.٢١  
خالد شعيفان عقاب العجمي 95.7٦  
خالد صالح حسن العنزي 8٣.٠8  
خالد علي محمد عارف ٣7.75  
خالد عوض سيف النامي 5١.8٠  
خالد فالح مشعاب العجمي 77.9١  
خالد محمد سعد السبيعي 7٦.٣٦  
خالد ناصر حضرم الهاجري ٦.77  
خالد نايف خلف املطيري 8٠.٢  
خالد وليد جاسم Ðياب 8٦.٢٦  
خليفة سعد ناصر الهاجري 8٠.١٣  
خليل وليد خليل اجلاركي ٣١.85  
داهم بتال حمد الهاجري ٠٢.79  
دهيم محمد دهيم الدوسري 59.5٦  
Ðياب مبارك Ðياب العازمي 8٢.٦٦  
راشد سعد محمد العجمي ٤9.79  
راشد سعيد راشد الهاجري 78.99  
راشد عبداهلل راشد املري 7٤.7٦  
راشد فالح مبارك الدوسري 99.7٦  
راشد ناصر حجي الشمالي 8١.٤9  
زياد عمرو محمد محمد داود 88.7١  
زياد ممدوح محمد ابو املعاطى 9٢.٤9  
زين العابدين أحمد حسÜÜن البلوشÜÜي   

8١.٢9
سالم بدر سالم محسن العجمي 7٤.٤٦  
سالم سعد خميس الشويعر 85.9٤  
سالم فالح سالم العجمي 9٤.7٢  
سالم ماجد هادي الدواي العازمي ٣٢.85  
سالم محمد اجلارى 9٢.١5  
سامي سليم سامي أمني 78.5٣  
سعد أحمد خليفة اخلرينج 5١.8٠  
سعد حضرم عبداهلل احلضرم 8١.٢٢  
سعد عبدالعالي سعد اجلري 77.87  
سعد فالح سعد السبيعي 77.8١  
سعد مبارك ناصر الدوسري 8١.٤٣  
سعد محمد ابداح الدوسري 7٦.٢5  
سعد محمد علي الدماك ٦٦.79  
سعود جاسم محمد املهندي 57.7٦  
سعود ضيدان محمد السبيعي 75.8٣  
سعود فالح سعود العجمي 8٠.١7  
  8٦.8٣ Ûفالح الصوا Úسعود هزا
سÜÜلطان إبراهيم عبيد محمدالشمري   

8٢.٦٣
سلطان علي فهد العجمي 8١.٦  
سلطان علي مسعود دراج املري 78.7٢  
سلطان محمد بسيس الفريح 9١.8١  
سلطان محمد سلطان العجمي 8٠.٤  
سلمان سعد محمد العجمي 8١.٢7  
سليمان زيد خلف الفضلي 8١.٤٢  
سليمان صالح يعقوب املسباح 99.8١  
سليمان عيسى عبداهلل اخلياط ٤.79  
سليمان محمد سليمان أبوتلول ٦5.78  
شبيب هادي شبيب العجمي 8٠.١٣  
صالح بدر شريد العيباني 78.55  
صالح حجاب فهد السبيعي 8٠.٤٢  
صالح راشد راشد العجمي 8٠.٢7  
صالح محسن صالح العجمي ١8.79  
ضاري زبن اخزمي الفضلي 8١.٢7  

ضاري متروك مطلق العتيبي 8٠.٤5  
ضيف اهلل سعود عبداهلل العجمي 8٢.٠٦  
طارق خلف اهلل شاكر محمد أحمد ١٤.85  
طالل سفير محمد الصعيب 8٤.٣9  
طالل عادل ساير الظفيري 85.79  
عادل فهد فرحان الرشيدي 59.7٦  
عالي حطاب سعد العجمي ٢8.75  
عامر محمد عامر العجمي 77.78  
عامر محمد عامر العجمي 7٢.8٠  
عايض عبداهلل عايض الهاجري 9٦.8١  
  79.58 åعبد الرحمن إبراهيم الطرارو
عبد الرحمن حسني احلروبى 9٤.8٢  
عبد الرحمن حمود سابج العازمي 7.8٤  
عبد الرحمن سعد العنزي ٤9.85  
عبد الرحمن سعد الهاجري 8٦.٢  
عبد الرحمن سيف الهاجري 75.59  
عبد الرحمن سيف الهاجري ٢٤.77  
عبد الرحمن فهد راشد العازمي 8١.٤١  
عبد الرحمن محمد الدوسري ٢5.59  
عبد الرحمن محمد قاسم بدوى 8٦.٣5  
عبد الرحمن مرشد املطيري 5٢.8٣  
عبد الرحمن مقبول فهد املقبول ١٦.88  
عبد الرحمن مناحي العبدلي 7٢.8٤  
عبد الرحمن ناصر الطويلع ٤7.78  
عبد الرحمن وليد حمد احلمدان 8٣.٠٦  
عبد الÜÜرزاق ماجد صنيتÜÜان املطيري   

8٠.٠7
  87.٠9 Úعبد العزيز أحمد املطو
عبد العزيز بدر املهيني 7٤.٦  
عبد العزيز حميد عباس عثمان 78.9١  
عبد العزيز خالد الشامري ٠8.89  
عبد العزيز سعود العجمي 7٦.8٠  
عبد العزيز سعود الفارسي 85.8١  
عبد العزيز علي أحمد خبيرى 8٣.١  
عبد العزيز فوزي العدواني 8٤.٤٤  
عبد العزيز محمد فهد امليع ٦5.78  
عبد العزيز مسعود الهاجري ٦١.78  
عبد العزيز ناصر العتيبي 5٦.8٢  
عبد الكرمي فوزي املطيري 8٠.٤5  
  8٣.١١ åعبد اللطيف ثالب سعد اخلراز
عبد اهلل براك مطلق العازمي ٦8.78  
عبد اهلل ثابت عبداهلل الثابت 8٠.٠5  
عبد اهلل جميل مبارك الهاجري ٢.79  
عبد اهلل حمد جمعان املرزوق 59.8٠  
عبد اهلل حمد مطر العنزي 9٦.8٠  
  8١.٤٤ Õعبد اهلل راشد عبداهلل البو
عبد اهلل سالم هالل الشمري ٣.88  
عبد اهلل سعد ناصر الدوسري 8٠.٤5  
عبد اهلل سعود مبارك العازمي 85.8١  
عبد اهلل صالح حمود الشمري 5٣.8٤  
عبد اهلل طالل فهيد مبارك 57.7٣  
عبد اهلل عبدالرحمن الرشيدي 89.95  
عبد اهلل عبدالرحمن العتيبي ١5.77  
عبد اهلل علي أحمد خبيري 78.7٣  
عبد اهلل علي حماد العجمي 78.7  
عبد اهلل علي عبداهلل الهاجري 8١.8١  
عبد اهلل فهد عبيد العتيبي 8٢.٤١  
عبد اهلل ماجد عايش املطيري 98.7٦  
عبد اهلل مازن عزيز الدله 9٦.٤  
عبد اهلل ماضي محمد الهاجري ٦5.85  
عبد اهلل مبارك شريد املطيري ٣5.77  
عبد اهلل محمود الهويدي 8٢.١9  
عبد اهلل محمود علي أشكناني ٢٤.78  
عبد اهلل مرزوق سيف العازمي 79.8٣  
عبد اهلل مشعل علي الشرقاوى 79.5٢  
عبد اهلل مطلق خالد العازمي 78.9٦  
عبد اهلل مقبول فهد املقبول 79.5  
عبد اهلل منصور العجمي ٤9.79  
عبد اهلل منصور حسن العجمي 7.8٠  
عبد اهلل منران عبداهلل الهاجري 8٠.٢٤  
عبد اهلل وليد جاسم Ðياب 8٣.٤١  
عبد املانع محسن العجمي 9٤.8٤  
عبد احملسن سالم العجمي ٢7.78  
عبد احملسن نايف احلربي 89.8١  
عبد الهادي بخيت العويدى ٦8.77  
عبد الهادي محمد العجمي 8٠.٠٢  
عبد الوهاب محمد بودستور 8٣.١٢  
عبداالله نواف منير املطيري 78.57  
عبدالرحمن خالد اللحام ١9.85  
عبدالرحمن فريد سالمة 8٤.١٦  
  9٠.٢9 Ôعبدالرحمن محمد عيا
عبدالرحمن مصطفى ادريس 8٦.٢9  
عبدالعزيز أسامة ناصر 9٣.٤٢  
  8٠.٠٤ åعبدالعزيز حسني أحمد شمو
عبدالعزيز رجا مطلق املطيري ٠٣.79  
عبدالعزيز عبداهلل املطيري ١٣.78  
عبدالعزيز محمد عبيد التميمي 8٤  
عبداهلل رياض قنبر 87.8٣  
عبداهلل جمال محمد شولي 5.8٣  
عبداهلل صمعان الهاجري 55.8٠  
عبداهلل عبدالناصر ابوالوفا 8١.٢7  
عبداهلل علي محماس السكيك ١.79  
عبداهلل قيس الصقر 8٠.١5  
عبداهلل مبارك عبداهلل الشمري 8٦.٤9  

عبداهلل معتز محمد سيد 9٦.٠٦  
عبداهلل نعيم الزرزور 8٦.٢٣  
عبدالهادي نواف منير املطيري ١٦.78  
عبود علي عبود العواد 7٦.٢٣  
عبيد محمد ماثل العتيبي 79.7٣  
عجب ناصر عجب الدوسري 5٢.8١  
عدنان خالد محمد السليم 8٢.٣٦  
عدنان هيثم عدنان زين 77.5٢  
عذبي محمد جابر عبد7٦.٢7  
علي أحمد عبداهلل العدواني ٠5.77  
علي حسن علي البلوشي ٤٤.78  
علي حمد علي العويدى 78.8  
علي خالد علي العتيبي 9٣.8٢  
علي شاكر حنون الشمري ٤5.79  
علي شريدة علي الدماك 8٠.٢٤  
علي فريح منصور الفريح 8٢.٢  
علي فهد محمد العبد اهلل 8٣.٤  
علي فهد محمود محمد 8٣.٤٢  
علي قبالن فهد العازمي 7٦.٣٢  
علي محمد علي الدماك ١8.78  
علي منصور محمد الدمخي 7٦.٠٦  
علي هاني علي القالف 9٦.8٠  
علي وعد شاكر الشواف 8٣.٦9  
عمر حسن العايد ٣١.89  
عمر حسني علي حسني 88.7٤  
عمر خضير اعبيد 79.59  
عمر عصام جاسم العيسى 57.7٦  
عيد صالح أحمد شريف 58.8١  
عيد طالل عيد الشمالي 8٢.٦٣  
عيسى عبدالرحمن براك العازمي 8١.٦١  
  8٢.7٤ Ðعيسى علي عبدالسالم االستا
فارس خالد قنبر ١5.85  
فارس ضاوي مطلق العتيبي ٠٤.78  
فاضل حشر ظفر الهاجري ٢٦.79  
فالح خالد ناصر العتيبي 8٠.٦٢  
فالح سعد فالح الهاجري 7٣.٣9  
فالح محمد حسن العجمي 8١.٣٤  
فهد أحمد ماضي العازمي 89.8٢  
فهد عامر فهد القحطاني 9٢.8٠  
فهد فالح سعد العجمي 78.8٤  
فهد محمد عبداهلل احلربي 78.8  
فهد مشعل عبداهلل الدوسري 75.5٤  
فهد منصور ناجم الهاجري ٣7.78  
فهد نايف فهد العجمي 85  
فهد وائل عبداهلل العجمي ٢٢.٠9  
فيصل خالد داهم القحطاني 8١.٦٢  
فيصل سالم راضي الرشيدي 8٠.٢7  
فيصل صالح عايد العتيبي 7٠.٠٤  
فيصل صالح فهد السبيعي ٤9.77  
فيصل عبيد عايض العتيبي 8١.٣9  
فيصل غازي عبداهلل احلبيني 8٠.١  
فيصل فالح محسن العتيبي 8٣.٠7  
فيصل فهد حسني العجمي 78.8١  
فيصل محمد متعب الهاجري 8٣.٣٣  
فيصل مشعل مفلح العازمي 7٤.7٤  
قدفان علي أحمد القدفان 8٣.٠٢  
ماجد ناصر بندر املطيري 8٠.٤5  
مبارك يوسف مسلم العازمي 8١.٢7  
متروك عبدالرحمن العنزي 8٢.8١  
محسن محمد تركي املطيري 7٤.8١  
محسن محمد عبداهلل العجمي ٢9.77  
محمد أحمد مرزوق عايض ٣7.79  
محمد إبراهيم محمود ملحم 9١.٠٤  
محمد أحمد محمد اسماعيل 9٦.٠١  
محمد أحمد مضحى العنزي 9.8٣  
محمد أسامة أحمد القداح 5٢.8٤  
محمد اجلواد حسن غلوم ٤9.75  
محمد حمد راشد الهاجري ٠٣.78  
محمد حمد محمد العجمي 9٢.8١  
محمد حمد مسلم احلجيالن 7٢.8١  
محمد خالد عيد العجمي ٦8.78  
محمد راضي خضير مريع ٢٤.79  
محمد سعد برغش القحطاني 8١.٠٢  
محمد سعد لهمان الدوسري ١8.77  
محمد سعد مرزوق العازمي 78.8١  
محمد سعود بداح العجمي ١7.78  
محمد سماح فهد املطيري 75.7٢  
محمد سمير محمد الهاجري 8٢.١٢  
محمد شافي محمد الهاجري 8٤.٠٦  
محمد صادق محمد قمبر 9٢.١٢  
محمد طارق السعيد عبداللطيف 99.8  
محمد ظافر محمد العرجاني 8٦.٤١  
محمد عبداهلل علي محمد تقى 8٣.٤5  
محمد علي فالح الهاجري 8١.٢9  
محمد علي محمد ناصر الهاجري 7٦.٢  
محمد عماد جبر الرشيدي 78.8١  
محمد عودة خضر هندال 8٠.٠8  
محمد غازي السعران 77.98  
محمد فهمي املفعالنى 9٢.8٤  
محمد فيصل محمد العلي 7.8١  
محمد مالك خليف املالزغير 7٤.8٤  
محمد منصور إبراهيم بدران 8٦.٢٤  
  8٠.٤١ åمحمد ناصر دغيم العمير
محمد ناصر فهيد العجمي ٤٤.78  
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محمد هادي سعد الهاجري 7١.8٤  
محمد وعد شاكر الشواف 8٢.٤5  
مرزوق محمد مرزوق العتيبي 9٦.7٦  
مروان خضير اعبيد 77.99  
مساعد سعد ماضي العازمي ٠7.77  
مسفر صالح سعود املري 75.75  
مسلم نادر مسلم العازمي ٦.78  
مشاري يوسف مرزوق العازمي 8١.٢9  
مشعل جمعة أحمد العنزي 8١.٣٢  
مشعل حسني علي البادي 88.8١  
مشعل محمد شبيب العتيبي 78.5٦  
مشعل محمد هادي العجمي 57.8٢  
مشعل مزهور الهزاÚ العلي 7٦.٦٦  
مصطفى محمد تيسير انس 8٠.١٣  
معتز منصور اعقيل املساعيد 7٦.٣٤  
معجب عبداهلل معجب الهاشمي 89.8٦  
منصور محمد طليحان املطيري 7٤.١5  
مهدي عبداهلل مبارك القحطاني 57.8٣  
مهدي علي محمد اجلزاف 89.8١  
ناصر عبدالعزيز العجمي 8٤.٦٢  
ناصر عبداهلل محمد العجمي 8١.٢١  
ناصر عبدالرشيد جلاب جالل 55.9٢  
ناصر فيصل عبدالكرمي محمد ٠٢.87  
ناصر ماضي نصار العازمي ٤٤.77  
ناصر محمد فهيد العجمي ٣.75  
ناصر معجب ناصر العجمي 8٢.٦8  
ناصر نايف مسفر العجمي 8٢.٢8  
ناصر نايف ناصر العجمي 97.8٢  
نايف غازي نايف املطيري 8٤.٠١  
نايف محمد ناصر الدوسري 78.7٦  
نواف مبارك عبداهلل الشمري ٦.78  
نور الدين عبدالعزيز احلريري 55.8٤  
هاشم إبراهيم عباس صخى 8٠.٦9  
هاشم جهاد هاشم عطااهلل 8٠.٠١  
وليد خالد عماÔ األسلمي 8٦.٣٣  
وليد خالد فضي الرشيدي 78.9١  
وليد محمد محمود ملحم ٢٣.89  
يعقوب باسل يعقوب الشالل 8٠.١  
يعقوب جاسم محمد الهندال 78.78  
يوسف حمد بشيت علي ٣١.79  
يوسف خالد ظافر سالم العنزي 5٣.9١  
يوسف خالد يوسف سبتي ٠9.75  
يوسف خليل إبراهيم فريج ١٦.85  
يوسف صالح غزال غياض ١5.78  
يوسف محمود محمد محمد 8٣.١  
يوسف ناصر سالمة سالم 88.9٦  

 النجاة االهلية الثانوية للبنات 
أبرار أحمد أبو سريع سالمة 9٣.٦٣  
أروى عمر مصطفى احلمد ١٤.89  
أروى محمد أحمدعلي فرج 99.7٤  
أسماÁ ياسر السعيد جالل ٦٦.99  
أالÁ أحمد بياسه 98.7٤  
ÂالÁ أحمد السيد أحمد حسن 9٢.٦٦  
ÂالÁ بدر مسير جنم الشمري 9٦.٣  
ÂالÁ عبداحلافظ علي عثمان 97.85  
Âمنة عبدالرحمن محمود مرادى 9٠.١٤  
  99.5٣ åيات أحمد صالح حضارÂ
Âيه رياض جمال عمشة 55.9٤  
Âيه شهاب الدين محمد محمود ٠9.97  
اباÁ خالد كمال محمود 8٢.٠8  
أبرار سالم محمد بيانوني 9٠.١٤  
اريج اشرف محمد نصراهلل ٠8.99  
إسراÁ خالد عبداهلل طه خليفة 9٤.١١  
إسراÁ رفاعي سعد سعد ٢9.98  
أسماÁ خالد حمزة عبداحلميد 99.7٢  
أسماÁ عبداهلل أحمد محمود 8٣.١٣  
أسماÁ محمد إبراهيم املرسى 85.9٣  
االÁ طارق محمد علي عبداجلليل 8١.9٣  
الزهراÁ عابدين خلف جناة 97.88  
اليمامه يوسف العاسمى 95.8٤  
Âمنة حرب محمد عنايه 8٦.١9  
Âمنة عبداملنعم الفشتكي 8٢.٢8  
أميرة طارق السيد عبدالرحمن 88.8١  
أمينة زكي عبدالرزاق 87.98  
ايه اشرف محمد رضا سالم 7١.9٤  
بتول محمد حسام بسمار ٦8.85  
براÁ خالد حسني حسن ٤.99  
براÁة امجد احلريري ٦5.87  
براåÁ خليل املصطفى ١٢.78  
بشÜÜرى عبدالرحمن عبداملجيد القداح   

85.55
بشرى ياسني توكلنا 85.7٦  
تسنيم رضا صبرå ابوزيد 9٣.٤5  
تسÜÜنيم محمد عبدالونيس عبدالسيد   
98.٣
جودى بشار فياض 7٢.8٤  
حبيبه أحمد محمد فاروق عوض ١.98  
حبيبه ضياÁ عبداملنعم محمد الشÜÜني   

99.٤5
حفصه ايهاب السيد نور الدين 8٣.9٢  
حنني عاهد صبحي علي ٤5.87  
حنني عبدالستار حامد ابو حمر ٤٢.99  

عبدالرحمن محمد عوض خميس ٣5.98  
عبدالرحمن موسى جنيب الكور ٣7.85  
عبدالرزاق بسام يونس 59.8١  
  8٢.١١ Ûعبدالرزاق عبداهلل أحمد الدبا
عبدالعزيز غسان محمد قاسم 85.9٣  
عبدالكرمي عبدالكرمي 5٢.9٢  
عبداهلل السيد صبح صبح املنجى 89.9٤  
عبداهلل حامد السيد عبدالكرمي 8١.٣5  
عبداهلل صاوي أحمد حسن 98.79  
عبداهلل عبداالله ارشيد 7٢.٤7  
عبÜÜداهلل عبدالقادر عبدالÜÜرزاق العلي   

8٠.9٦
عبداهلل عبدالناصر أبو املجد أحمد ١5.97  
عبداهلل علي سيد تونى 59.9١  
عبداهلل علي فاروق الكاشف 5.9٠  
عبداهلل فارس ديب 78.9١  
عبداهلل محمد بركات 8٤.٦  
عبداهلل محمد محمد اسماعيل مصطفى   
97.5
عبداهلل محمد محمود عبداحلكيم 98.59  
عبداهلل ممدوح رجب محمد ابوطالب   

99.8٤
عبداهلل هاني سيد محمود عبدالشافي   

9٢.٣٦
عبدامللك هشام أحمد صقر 97.8٢  
عبدالهÜÜادي ضاحي إبراهيÜÜم العايدي   

97.78
عدنان منير عرسان 7٤.9٦  
علي إبراهيم يونس خضر 87.9٢  
علي أحمد عبدالغنى عتمان 8٦.٣5  
علي خالد محمد أبوعيدة 99.9٢  
علي عادل علي ابوزيد علي 95.95  
علي عبداحلليم طه محمود الطرانيسي   

9٦.٦8
علÜÜي عبدالكرمي األحمÜÜد العبداحلميد   

7٤.99
علي محمود محمد علي 7٦.٣٤  
علي محى الديÜÜن محمود عبداللطيف   

98.5٦
عماد عبداللطيف محمد األحمد 9١.9٤  
عمار محمد وليد محمد روميه 95.7١  
عمر أحمد محمد محمود االسكافى ٣٤.89  
عمر جمال جمعة محمد ٢.98  
عمر رائد كامل غزال ٣8.89  
عمر رائد محمود 75.7٣  
عمر سمير محمد فايز املصرى 8٠.٠7  
عمر عزت علي الشهاوى 7.8٦  
عمر محمد عبدالغني أحمد 9٤.٤7  
عمر محمد عمار شحادة 8١.9٦  
عمرو عاطف السيد عدوى 9٦.٣8  
فايز يوسف فايز يوسف العمري 88.55  
فتحي محمد وليد كرمي محمد اجلوهرى   

99.7٣
فراس عطية خليف العلي 88.8٢  
فيصل انس ابو زعالن 8٢.٣9  
قصي محمد نصار احلجي 88.9٢  
كرمي محمد نصر محمد القاضي ٦١.97  
كرمي وائل بكر عبدالتواب 88.8  
كمال فرج كمال أحمد علي ٦٢.88  
مالك محمود يوسف أحمد 9٣.8٤  
محمد أحمد محمد كمال ١5.95  
محمد أحمد حسانني مكرم 9٤.9١  
محمد اشرف أحمد شيحة 8.9٤  
محمد اشرف عبداملنعم بركات 9٦.٠8  
محمد باسم مرشد الشقيق ٣9.85  
محمد جمÜÜال أحمÜÜد عبدالباقى حمزة   

98.7٤
محمد حسن الشحاÐة 8٢.١٤  
محمد حسن محمد امام موسى ٠9.99  
محمد حسني محمد السعيد حسن 9٦.٠5  
محمد حسني الصلخدى 7٢.١7  
محمد خالد فؤاد حرب 8.9٠  
محمد رضا فتحي محمد ٦١.99  
محمد زهير إبراهيم علي ٣٤.95  
محمد زياد عاهد شقدان 7٦.9١  
محمد سعد الدين الددا 75.8٠  
محمد سمير القاسم 8٣.9٣  
محمد سمير محمد عامر 5٤.9٣  
محمد شفيق حيدر 9٢.٦٣  
محمد شوقي اسعد عطية 9٤.٤8  
محمد صعب الشولي احلريري ٤9.89  
محمد عباس عادل قاسم 8١.٢٣  
محمد عبدالباسط عويضه 9٠.٤8  
محمد عبداملنعم عدي 99.75  
محمد عزت حمدي محمد 99  
محمد عصام محمد رمضان ٦9.87  
محمد عمار اجلاحد 87.9١  
محمد فؤاد صديق عبداملنعم 77.7٢  
محمد فارس خالد احملمد 9٠.٣١  
محمد قاسم حسام مرزوق 8٤.٣٢  
محمد قاسم موسى 85.9٢  
محمد لطفى شوقي محمود 8٢.٢7  
محمد محمود عبدالفتاح شبانه 98.89  

حوراÁ محى الدين محمد النجار 55.7٦  
خلود ضياÁ الدين محمد محمد ٦٦.95  
خلود محمد توفيق محمد عبدربه 99.58  
دانة محمد عبداملعني بالل 99.75  
دانيه وحيد صادق رزق ٢.95  
دعاÁ امين مصطفى عبدربه شÜÜلتوت   

99.٢٣
دعÜÜاÁ محمÜÜد عبدالقÜÜوى عبدالرحمن   

محسن 9٤.٢٢
دينا ممدوح محمود حسب النبي ٤٦.99  
رÄى عمر مصطفى احلمد 97.59  
رÄى محمد كريز 9٦.٢8  
راما محمد املقداد ١٦.77  
ربا حيدر محمد بابكر 9٠.٦9  
رباب فالح محسن محمد 9٠.٢٢  
ربى إبراهيم علي حسن ٤٣.98  
رجاÁ ممدوح عبداملنعم طه السيسÜÜى   

9٠.89
رحاب أحمد مصطفى محمد حسن 9٦.٣8  
رغد معتصم عدنان زايد ٦9.98  
رفيدå عبداهلل عبداللطيف محمد 9٠.٠١  
رنا جمال عابدين العراقي ربيع 99.7٦  
رنا متولى حمادة مرسى 8٣.٠7  
رنا محمÜÜود صالح محمود السÜÜعدي   

99.٤5
رناد رافت فوزي حماد 9٢.٦5  
رهف علي خير الدين 9٣.٦7  
روان محمد عيد أحمد رجب ٦7.98  
روان محمد فوزي مجاهد 9٦.٤١  
رمي عمÜÜرو اسÜÜماعيل عبدالعزيز علي   

عاصي ٦5.99
رمي محمد علي الشربينى سليمان 9٢.٠7  
رمي وليد محمد عبدå محمد املنزالوى   

9٣.9٦
سارة محمد علي الشيخ علي 9٠.١٦  
سلمى أحمد نصرالدين عبدالواحد 9٤.٦8  
سلمى عزت علي عفيفى الشهاوى 98.8  
  9١.5٣ Ôاجلاهو Ðسلمى معا
سماÁ سيد أحمد سيد 99.8٣  

سميه أحمد السيد عطية حسن ٦7.99  
سميه امين محمد العمر 98.7١  
سميه عادل عبداملنعم حامد عبدالوهاب   

99.٣٢
سميه يوسف الطيب عبداهلل ٣٦.87  
سندس إبراهيم خليل أحمد ريان 75.8٣  
سهام حسام الدين عبدالرحيم املوشلى   

95.99
شام عزام محمد أحمد موسى 59.9٣  
شمس حسان محمود جلول ١٢.99  
شهد رافت عقل عبدالعال 9٣.٢  
شهد محمود طاهر محمد ٦8.85  
عائشة أحمد جبار الدغيم 9٤.٢5  
عائشة عصام عبدالستار صابونى ٤9.79  
عائشة محمد منتصر العلواني 78.88  
غنى نبيل الدباس 9٤.٢7  
فاطمة أحمد اسÜÜماعيل وجدى العطار   

99.88
فاطمة أحمد عبدالرزاق النبريص 97.8٣  
فاطمة محسن الشحات إبراهيم ٤٦.99  
فجر صباح الزم عيسى ٦٢.88  
فجر فاضل حميد التحو 8٤.8٣  
فرح أمين هارون حسن عبيد 99.8  
فرح حامت عبدالعزيز عابد حسن ٦.97  
جلني صالح الدوير 87.9٦  
ليلÜÜى عبدالÜÜرازق أحمÜÜد عبدالÜÜرازق   

الصياد 8٦.٢8
ليلى علي محمود اسماعيل 77.9  
ليلى عمار اخلميس 5.8١  
لينه محمود جمال علي قطان 9٤.٢٣  
ماهيتاب صفوت أنور سليم 9٦.٦7  
مايا محمد سمير محمد حمادة ٦8.98  
مروå محمود شاكر محمد مرجان ٠٢.99  
مرمي اسالم عبدå ابوالعطا دويب 7٤.9٣  
مرمي جهاد بيطار 5٤.9٣  
مرمي سامي سعد أحمد جابر 99.77  
مرمي عادل محمد صالح عطية 7٦.9٣  
مرمي محمد أحمد عبدالغني 9٦.٣٢  
مرمي ممدوح النبيشي كامل محمد ٠5.77  

مرمي وليد لفتة السلمان 8٣.٤٤  
مالك ضياÁالدين فواز احملمود 57.8٠  
مالك ماجد فؤاد حسني ١٣.89  
منار مجدي محمود رابع 7١.9١  
منال تركي خالد اخلالدي ٤.98  
منة اهلل شلقامى فرغلي علي 98.78  
منه اهلل أسامة ربيع عثمان ٠٢.99  
منه اهلل ضاحي خلف اهلل صديق 9٦.٠١  
منى أحمد امبابي خضيرى 9٦.٢٣  
ميار محمد سمير عبدالفتاح ٣7.98  
ميار مصباح أحمد عبدالعزيز 7٤.8١  
ندى أحمد عزازى أحمد عبدå إبراهيم   

98.٦٣
ندى حمدي محمود خليل 99.58  
ندى عزيز مصطفى صالح ٠5.78  
ندى كمال كامل حسن عاشور 8٣.٢٦  
نسيبه غسان محمد رضوان ٦٦.97  
نغم اياد عسكر 9٦.١9  
نور الهدى مصطفى وحود 5٢.9٠  
نور حسن الصلبي ٠8.78  
نور عبدالكرمي بوعمر 75.9٢  
نور كرم عبدالرحمن أحمد إبراهيم 99.77  
نور هاني محمد إبراهيم املسيرى ٣.99  
نورا زياد حلمي محمد قوطه 99.7٦  
نوران أحمد عبدالعزيز مبارك حجاج   

9٦.٤7
نورس جالل سافار 9٦.9٦  
نورة جاسم محمد الديكان 97.5  
نورهان كمال محمد جبر ٢5.97  
هاجر أحمد اخلضير 98.78  
هالة بشير طحان 9٦.٤  
هاله محمد بسطاوي عبدالراضي ٦٤.99  
هانيا سيد فرج إبراهيم اسماعيل ٣5.97  
هدايه برهان احلريري الشوالى 9٢.٠5  
هنا هشام السعيد متولي عامر ٤7.98  
هيا أحمد خشان البرجس 8٣.7٦  
وفاÁ بهاÁ إبراهيم محمد 87.88  
يارا باسل سامي محمود رياحى 95.98  
يارا محمد حسنة 89.7٤  

ياسمني خالد أحمد عبدالرحيم 98.7  
ياسÜÜمني عزت عبداحلفيÜÜظ مصطفى   

سالم ٢8.99
ياسمني هاني فرج العراقى ٢.98  
يسرى صالح الدين املصري 9٢.٢7  
  9٤.٦7 Õمحمد اخال åيسرى عادل شا
مينى بدر خليفة أحمد قمح 98.8٢  
مينى ياسÜÜر عبدالسالم محمد يوسف   

8٦.٣8

 النجاة االهلية الثانوية للبنني
أحمÜÜد حمدى اسÜÜماعيل إبراهيم فريد   

8٤.٢١
أحمد عبداحلميد السيد رمضان املهدي   

97.٢١
أسامة جديد عبدالهادي الهاجري 9١.٤٤  
أسامة خالد عبدالقادر قابل 8٤.٢٣  
أمجد محمد عوضني محمد علي عيسى   

99.٠٦
أوسم نزار محمد البرم 8٠.١١  
أيÜÜاد محمد عبداحلفيظ الشÜÜيخ أحمد   

9٤.79
إبراهيم منجد إبراهيم مصطفى ٣5.98  
إبراهيم نبيل أحمد علي داود 7٦.8٢  
احسان عامر ياسر ال جاسب 9٣.٣8  
احسان محمود مبارك احلصريه 79.7٢  
أحمد السيدطاهر ابو يوسف 89.8٤  
أحمد جمال قاسم حسني 98.7٢  
أحمد شÜÜعبان محمد محمÜÜود إبراهيم   

مبروك 9٦.١٢
أحمد صابر محمود محمد خميس 87.8٦  
أحمد صالح مهدي السيد ٤9.99  
أحمÜÜد ضيÜÜاÁ الديÜÜن إبراهيÜÜم محمد   

عويضه 5١.9٤
أحمد فؤاد سوكاني ٠١.79  
أحمد مصطفي اسماعيل 8١.٣  
أحمد نعيم عبداهلل عبداهلل 8٤.١  
أحمد وليد عيسى محمد عيسى 87.95  
ادهم خالد اسماعيل خالد 7٣.8٢  

اديب جليل خالد أحمد ١8.77  
أسÜÜامة إبراهيم محمد إبراهيم محمود   

سالم 89.8٦
اسالم حسÜÜانني حسانني مكرم حسني   
77.7
اسالم محمد فتحي أحمد عطية ١.98  
اويس محمد اسعد 8٤.٣5  
باسم خالد كمال محمد محمود ٦٤.99  
بدر مصطفى أحمد طه 77.9٤  
بدر مهران جمعة صوالى 87.8٣  
بدر يوسف عبداجلابر عبداحلافظ ٣5.79  
بشار محمد عبدالعزيز 8١.٠٦  
بشر موسى خليل 78.5٣  
بالل محسن صادق عبدå محمد 97.58  
تامر أحمد املصري 9٣.٠9  
تركي صائب املضحى ٦٤.77  
ثائر محمد مفلح 77.59  
حازم رضا محمÜÜد عطا محمد املجاهد   

95.١٢
حازم محمد عطية السعيد ٠٢.99  
حسن محمد حسني حريري 87.85  
حسن يوسف حميد التميمي ٠5.77  
حسني عالÁ عبداملنعم فهمي 97  
حمزة خالد إبراهيم برهم 87.9١  
حمزة قدري داود إبراهيم ٣8.95  
خالÜÜد أحمÜÜد عبدالسÜÜالم مصطفÜÜى   

العبدالواحد 87.9٤
خالد جمال نايف احلاج عيسى ١١.89  
خالد حسني اجلارى 79.9٦  
خالد زكريا جمعة الشامي ٢.87  
خالد فايز صبحي سعدون 9٣.٣5  
خطاب اسماعيل محمود الدرج ٦٣.75  
خليل أحمد خليل ٤.79  
Ðياب رياض Ðياب درويش 8٢.١8  
رشدى حسام رشدى الدبيكي ٦٣.99  
زكريا سامر زكريا العظم 95.9٣  
زكريا عبدالعزيز زكريا غمراوي 85.8  
زيÜÜاد مصطفÜÜى محمÜÜد فتحÜÜي محمد   

العليمي ٤.98

زيد خالد البرك 8٠.٦٦  
زين العابدين علي زهوي 9٦.٠٤  
زين العابدين مأمون علي رحيل 78.9٢  
سالم حسني عبدالعزيز ٣٢.77  
سالم طارق إبراهيم املطري 59.9٤  
سامح عالÁ الدين أحمد جاويش ٣.99  
سعد طالل الزيدي 7.8٤  
سلمان حسني سليمان احلميد 8١.٦  
سلمان مشعل مزعل الشمري ٤8.79  
سليمان خالد حمشو ٤٣.99  
سيف أمين علي محمد الوكيل ٠٦.99  
سيف الدين محمد حسني الزينى ٢7.89  
صالح عبداهلل صالح 9٦.٢١  
صبحى محمد خلف احلسني 9.8٤  
ضياÁالدين رشيد ملسيمي 7٣.٤٢  
طارق ماهر الطير 8٢.٦7  
طارق يحيى محمود مشرف 7٦.٦9  
طالب عبدالكÜÜرمي األحمد العبداحلميد   

77.٢٦
طالل محمد عطية الديك 89.9٢  
عابدين صبرى عابدين أحمد 88.7٣  
عادل حسن أبو عباس 75.8٠  
عبد الرحمن حكمت املرابع 78.9  
عبد الرحمن سمير االحدب 78.8٣  
عبد الرحمن عماد إبراهيم عساف 7٢.8١  
عبد الرحمن محمود أحمد عبداهلل 9١.٣  
عبد الوهاب علي عبÜÜداهلل القحطاني   

7٣.٢٤
عبداحلميد زياد احلريري 89.57  
عبدالرحمÜÜن السÜÜيد محمÜÜود محمÜÜد   

عبدالعزيز 58.8٤
عبدالرحمن جمال جمعة محمد حمداهلل   

79.87
عبدالرحمن شوقي أحمد محمد عرفات   

8٤.٠٢
عبدالرحمن عبداهلل محمد ابوعلي 9٦.٢7  
عبدالرحمÜÜن فاضل فايز حاج إبراهيم   
77.7
عبدالرحمن محمد العاسمي ٦٤.85  
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محمد محمود محمد أحمد 8٣.٣٤  
محمد محى الدين محمود عبداللطيف   
98.٢
محمد موسى حيدر قاسه ٦٣.99  
محمد نبيل عبدزغير عبدزغير ٦١.79  
محمد هاني محمد سعيد أحمد عبدالعال   

8٠.8٦
محمد هيثم عبدالقادر قابل 8.9١  
محمداويس قاسم السويدانى 98.8٤  
محمÜÜود عبداحلكيم عاهد عبدالفتاح   
78.7
محمود عماد محمد جمال الدين محمد   

98.9٦
محمÜÜود محمد علي حاج عبدالوهاب   

79.7٣
محمود محى الدين محمود عبداللطيف   

98.٠١
محي الدين تيسير محي الدين عثمان   

95.8٤
مروان أحمد شحاته السيد شعيب 8١.١8  
مصطفى تامر مصطفى محمد 8٦.٦٤  
مصطفى خالد شاويش 9٣.٢9  
مصعب حسام حسن معرباني ٤١.97  
معاÐ أمين أحمد محمد محمد 78.9٦  
معاÐ عادل صبحي خليل البابا 9٣.٦٣  
معاÐ مؤيد تيسير عيسى 8٣  
معاÐ محمد اجلاموس 8٦.٦9  
منار ثامر اجلابر ٤.97  
مهند حسن عبداهلل عودة 9٤.٠9  
موسى باسم موسى شهاب 8٤.٣9  
موسي صباح اجلباوي 9٤.٤٦  
ناصر باسل حكمت مروان عبداحلكيم   

شاهني 9٤.٤9
ناصر مروح طعمة جديع ٢٤.85  
ناصر ناهض كامل اخلضري 7٣.٤7  
نسيب حسن قلدوني 97.99  
نصر عبداملنعم الرفاعي ٢١.97  
هادي علي شيت ٦٣.87  
هشام صالح سيد عبدالرحمن 95.9١  
هشÜÜام طارق محمود شكرى املاحى   

9١.8٦
وليد أحمد محمد Ðيب بركات 8٠.١٣  
وليد ثامر داود اخلليل 5١.9٠  
وليد خالد عيسى ٤٦.87  
وليد عبدالرحمن 9.8٣  
ياسر ماجد راضي ٢٣.87  
يامن محمد محمود بحبوح 8٠.٠٢  
يحيى بسام شوكت ابوحجله ٤١.97  
يحيي عادل عبدالشافي الشني 98.7٢  
  88.5٣ åيزن رائد عيسى زياد
يزن صفوان عدى 98.97  
يزن عبدالناصر قاسم القاسم 8٦.١٤  
يسري حامت يسري محمد عبدالرحمن   
9١.١٤
يوسف إبراهيم محمد سليمان معالي   

79.٠٣
يوسف امين عبداحلفيظ عوض 99.9  
يوسف عماد أحمد سبوبه 9١.٠7  
يوسف فواز عبدالوهاب سويد ٠١.89  
يوسÜÜف محمد أحمد الدوري االيوبى   

7٤.٠٢
يوسÜÜف محمد أحمد جودå حرزاهلل   

9٢.٦١
يوسف محمد عبدالوارË سعيد 9٤.٣  
يوسÜÜف محمد عبيÜÜد محمÜÜد صابر   

البهى ١٣.98

 النجاة االهلية الثانوية للبنني / الساملية
  9١.78 åأحمد أسامة عبدالستار سكر
أحمد ثروت عبداملنعم أحمد يوسف   

98.٤٢
أحمد حسن دعاس 97.8٤  
أحمد صالح محمد األنصاري ٤5.88  
أحمد عاصم عبداحلميد علي محمود   

8٣.75
أحمد جنيب خريزات ٤9.85  
أحمد هذال عبدي العنزي 8٠.١8  
أحمد ياسر السعيد الشريعي 95.9٢  
أمجد السÜÜعيد منصور أحمد طعيمه   

97.٤8
أنس باسم محفوض 7.9٢  
إبراهيم القادري ٣٤.78  
إبراهيم خالد جواد إبراهيم 85.7٦  
إبراهيم خالد عمران محمود 8٢.١٤  
إبراهيم شحته محمد أحمد 9٤.٢٤  
إبراهيم عصام أحمد أبو كميل 58.9١  
إبراهيم محمد العلي 8٠.٣9  
أحمد اسالم فتحي البيومى مصطفى   

اخلواجه 9٠.١٢
أحمد جالل ضاهر 77.9٤  
أحمد حسني محمد 9٦.٠٦  
أحمد خالد محمد السيد عامر 88.87  
أحمد سمير حافظ عبدالغفار 97.8٦  
أحمد عبداهلل العلي 88.97  
أحمد عبداهلل امان اهلل 9٦.٣٣  
أحمد عفيفى أحمد عفيفى أحمد 87.85  
أحمد مجدي كامل مصطفى 9٢.٢١  
أحمد محمد عبداملنعم أحمد 99.7٦  
أحمد ناصر عزت قطه ٠١.99  
أحمد نورس البكاوي 9١.9٦  
أحمد ياسر شوقي صالح الصياد ١٣.89  
أحمد ياقوت سليم محمد 5.8١  
أسامة امين محمد محمد 9٠.٦9  
أسامة حسن احلاج 5٦.9٤  
اسيد عمار محمد كوجان 9٦.٢٦  
احلارË نبيل أحمد مطلق 8٦.٢8  
امجد يوسف صالح 7.9١  
انس عبدالقادر محمد روميه ٣٢.88  
انس محمد إبراهيم طقطق 75.8٣  
ايالف مأمون الشلبى ١8.99  
ايهاب أمني أحمد الصالح ٦.99  
باسل امين عبدالقادر منصور الديب   

99.5٦
باسل سالم حمود عودة الفضلي 88.٢١  
باسل مجدي مفيد اجلبشه 8٢.8٤  
بالل محمد هاني سيد توفيق أحمد ٣.97  
جاسم محمد عبد8٦.٦٣  
حسن علي حسن حمادي 7٣.٢9  
حسن وائل حسن علي عيسى ٤5.99  
حمد عبدربه إبراهيم الشيخ ٤8.77  
حمزة سمير أحمد احلمالوى 9٠.٠8  
حمزة ياسر عباس عبداملطلب ٢٢.99  
خالد باسل الطه 88.9١  
خالد جمال عبدالرحمن ابوعيدة ٣5.95  
خالد سامح طلب عدس ٢١.88  

خالد محمد حماد محمد 98.8١  
خالد نبيل حسن دحبور 7١.8٣  
زامل محمد عكله ٤8.95  
زياد السÜÜيد محمد الديدامونى أحمد   

9٢.٢٢
زياد وائل عادل مسعد سعد الشناوي   
5٠
شاكر هشام شاكر الغنيمى 9٦.١9  
شاهني صالح يوسف خصيب 9١.٠8  
شÜÜهاب الدين حسÜÜن علي الصفطي   

9٠.٠9
شهاب السيد عبدالرحيم الصياد 97.88  
صالÜÜح أحمد السÜÜيد كرم اسÜÜماعيل   

كرم 9٦.8٢
طارق زياد فخر الدين 8٣.١٦  
طالل خالد خير اهلل بن عبداهلل 5٢.7٦  
طالل زياد محي الدين الكلحه 8٠.٦5  
طالل محمÜÜد منتصر طالل العلواني   

7٢.9٤
طه محمد عيسي عويضه 7٢.8٢  
عاصم أحمد فخري قرعاوى ٢7.95  
عاصم ريحان عمر ريحان 89.89  
عامر غسان فهيم اخلطيب 9٤.١٦  
عبÜÜد الرحمÜÜن السÜÜيد طلبه السÜÜيد   

79.8٤ åابوحالو
عبد الرحمن حسني حسن عزب ٦١.98  
عبÜÜد الرحمن حمدي محمÜÜود خليل   

9٢.7٢
  8٦.٣ Õعبد الرحمن سعد ساير قنا
عبد الرحمن شريف فتحي الفار ٢٦.99  
عبد الرحمن عماد الدين سيد إبراهيم   
9٦.9
عبد الرحمن محمد غاياتي محمد 8٠.٠5  
عبÜÜد الرحمÜÜن محمود محمد سÜÜعد   

الدين ٦٤.99
عبد اهلل حيالن عبداهلل العتيبي 58.8١  
عبد اهلل عبدالعزيز مصطفى البرماوي   

98.١7
عبد اهلل عالÁ عبداهلل حسنني مرسى   

97.55
عبÜÜد الوهÜÜاب محمÜÜود عبدالوهÜÜاب   

عبداهلل 9٠.٢٣
عبد الوهاب ناصÜÜر عبدالقادر أحمد   

عبداهلل حسن العوضي ٠5.87
عبدالرحمن أحمد بشير شلبي الدالي   

95.٢٢
عبدالرحمن أحمد زكريا حسني 88.85  
عبدالرحمن ادهم سعد سليمان هيكل   

95.9٦
عبدالرحمن تامر محمود عبدالظاهر   

9٣.٦7
عبدالرحمن جابÜÜر عبداحلميد أحمد   

مشري ٦7.88
عبدالرحمÜÜن خالد عبداملجيد راشÜÜد   

عبداملجيد 8٠.٦٤
عبدالرحمن ربيع العطري 9٢.٠5  
عبدالرحمن رماح عباس محمد السيد   

9٤.٠٦
عبدالرحمÜÜن عبداهلل محمد اجلناعي   
9٢.٢
عبدالرحمن عثمان عبدالدامي عثمان   

9٤.8٢
عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف   

سويف 99.8
عبدالرحمÜÜن منصور علÜÜي منصور   

البدوى ٤.78
عبدالعزيز خالد محمد عوض 9٤.9٠  
عبداهلل اسÜÜماعيل عبداحلليم محمد   

9٢.٢7
عبداهلل جعفر ياسني املعطي ٣٢.87  
عبداهلل حمدى فتحي محمد 8١.٤  
عبداهلل رائد خالد أسعد 77.9٦  
عبداهلل صباح عذيب البعالوى 9٣.١8  
عبداهلل علي السالم 75.79  
عبداهلل علي محمد محمد كيالنى 98.98  
عبداهلل غازي عكاشه 9٢.٢٢  
عبداهلل فريد علي أحمد 8٢.٠٢  
  9٣.7٣ Ûعبداهلل قصي عبدال الفدا
عبداهلل كفاح صادق الطوباسي 88.9٠  
عبداهلل محمد حسن الهبة 85.9٦  
عبداهلل محمود السيد علي 9٤.٠٤  
عبداهلل ياسر جالل محمد ٦5.85  
عثمان جميل محمد مزهر ٤٦.87  
عثمان ماجد إبراهيم برهم ١٢.89  
عدنان خالد النجار البواب 55.9٠  
عدنان محمد فؤاد قميناس ٤٤.78  
عدنان محمود عدنان عزيزيه ٤٣.85  
عصام امام غازي طرخان ٠١.87  
علي إبراهيم القرنه 87.77  
علي اشÜÜرف عبدالسالم حسن رجب   

9٤.١٢
علي السيد علي سليمان 99.9١  
علي حسن بيرويان 5.8٠  
علي حسن علي حمو 8٠.٦١  
علي عبداهلل علي املخلف 78.89  
علي عزالدين عبدالعزيز محمد فريد   

فضيلى ٢٤.79
علي عصام عبدالعزيز العزب حسني   

98.٠٣
علي عماد فارس مسعود ٤8.75  
علي غسان شاهني 7٦.٤١  
علي محمد السيد علي عبدالفتاح 9٠.٤  
علي محمÜÜد محمود شÜÜعبان االعور   

8٤.٣9
علي ياسني عمر طعمة ٤٣.95  
عمر انور منصور أحمد عزازى 99.8٣  
عمر خالÜÜد عبدالوارË محمد عويس   

85.٦7
عمÜÜر عبداحلميÜÜد علÜÜي عبداحلميد   

مطحنه ٤5.99
عمر عبدالكرمي حسني حمد ٣8.99  
عمر عبداللطيف حميد التميمي 9٠.٣8  
عمر عماÔ احلسني 95.9٣  
  9٤.٦٣ Ûعمر مأمون محمد صبا
عمر محمد أحمد ايوب 8٤.٠9  
عمر محمد أحمد سالم 8٦.٠7  
عمر محمد أحمد موسى 7٤.9١  
عمرو تامر حسني مصطفى زكي 5٤.8٤  
عمرو عمرو عبدالعليم خليل 7٦.8٠  
عمرو محمد حسن شحاته ٣٢.99  
عوض جمال موسى محمد 77.9٣  
غزوان محمد شادى غزوان الصنيب   

95.٢٢
فÜÜارس شÜÜبانة محمÜÜد سÜÜيد أحمÜÜد   

عبدالرحيم 87.85
فارس صابر محمود حنفى 75.88  

مبارك فهد ترف فجرى ٠٢.79  
محمد أحمد شبيب العازمي 78.59  
محمد بدر جامع العازمي ٤.77  
محمد حسني جاسم بودستور 9١.٣١  
محمد سعد سعود الرشدان 87.95  
محمد سعود عقيل الدوسري 9٤.8٣  
محمد شبنان محمد العجمي 5٤.8٣  
محمÜÜد شÜÜعبان السÜÜيد عبداملنعÜÜم   

عبدالعال 75.9٣
محمد صابر الشحات محمد أحمد 8٦.٢7  
  9٦.95 åمحمد طارق محمد عبد
محمد ظافر محمد العجمي 9٣.7٦  
محمد عبدالقادر عبدالرسول الرمضان   

8٣.99
محمد فارس محمد املطيري 57.8٢  
محمد فيصل عبداحملسن املري ٣٤.98  
محمد نور وسيم توفيق حبابه 9٢.٤5  
مشÜÜاري منصور سÜÜليمان السلطان   

77.99
مشعل محمد فالح العتيبي 8٢.٢7  
معاÐ أحمد علي إبراهيم موسى حسان   

9٣.5١
معتصم مروان خليل االمام ٤8.79  
مهدي صالح محمد سرحان 8.8٢  
ناشي ناصر ناشي العجمي ٤8.75  
ناصر خالد منور املطيري 88.57  
ناصر سعود ناصر ناصر 9٠.٦٤  
ناصر عبداهلل ناصر العجمي 9٣.٣٤  
ناصر عوض عيد العدواني 8١.٢8  
نايف شالح نايف العتيبي ٣.79  
نايف مصلح عبداهلل العازمي 8٢.٠5  
نواف سالم ضاحي الشمري 8٣.٣٤  
هاشم محمد بشار السيد 9١.9١  
ياسني اسماعيل عبدي موسى 8٤.٦8  
يوسف براك طرقي العتيبي 78.87  
يوسف سراج الدين قريطم 99.55  
يوسف عادل عبداخلالق فرج 9٤.٦٣  
يوسف محمد احلساني 77.9٣  

 النجاة النموÐجية الثانوية للبنات
إسراÁ يحيى إبراهيم خليف ٤٦.99  
إميان محمد عبود الشايع 97.99  
بتول حمدان إبراهيم عواد 95.58  
  98.١١ åبشرى فتحي رزق اخلوالد
جمانة خليل إبراهيم الغيث ٦8.77  
جود عناد حامد سلمان املطيري 59.9٢  
دانة عبدالرحمن محمد علي موسÜÜى   

9٢.٢٣
دانة محمد صالح ٦7.87  
دانة نور الدين ابو سالم 9١.9٣  
رÄي ثابت يوسف 9٤.٣9  
راويه أحمد البيطار 98.5٣  
رقية ياسر محمد عبدالفتاح 78.9٠  
رنا نبيل عبدالعزيز ابواخلير 99.5٣  
روان أحمد عبدالستار 7١.9٦  
ريان عادل سعد العازمي 95.8١  
رمياس بدر مطلق العتيبي ٦8.95  
سارة امين كامل مسعود 99.8  
سلمى فراج فتحي عبدالغفار ٤٦.99  
غالية محمد املغير 5١.9٤  
فتوح جاسم خليفة قاسم 95.8٢  
لولوة انور عبداهلل أحمد عبداللطيف   

املوسى القحطاني 8١.١5
لني وليد فوزي حسن 87.5٣  
مرمي جاسم جمعة محمد فريش ١٤.88  
مرمي صالح عبداهلل صالح ١5.98  
مرمي طالس السالمات 9٣.٤١  
مرمي عمرو إبراهيم سرحان ٣.99  
مرمي محمد خليفة حسن ٠7.99  
منارå فرحان جابر العنزي 59.9٦  
نور الهدى فؤاد بنونه ٢.98  
نورالهدى وليد مصباح اجلابر 99.9١  
هاجر شهاب عبيد الشمري 87.77  
هاجر علي حوراني 99.7  
هدى اشرف اسماعيل خليل 95.98  
هند عبداهلل حمد الزيدانى 5٢.9١  
يارا امين حلمي طلب 87.5  

 النخبة النموÐجية الثانوية -بنني
بدر سعود حمود املطيري 77.5٢  
خالد بدر عبيد املطيري 78.77  
  8١.95 Ôدعيج خليفة محمد احلشا
سعود مبارك جهجاå بصمان الرشيدي   

85.9١
عبد الرحمن توفيق علي بويابس 9١.7٣  
عبد العزيز سعود علي املرشاد 5٦.8٠  
عبداهلل خالد مال بخش ١5.87  
علي متعب علي اجلعفر ٢.79  
عمر سليمان عنيزان الرشيدي 7٦.١٣  
فهد حمد عبداللطيف الضفيري 75.5  
فهد غنيم فهد املطيري ١١.78  
محمد طارق محمد كرم 7٦.٣8  

 النهضه الثانوية للبنات
أمل نور عبدى حاشى علمى 8٤.٤١  
أيه أسامة محمد حامد بلتاجي 9٦.٣5  
أسماÁ مصطفى شعبان أحمد ٤١.99  
  97.٠9 åمحروس عبدالال Áالشيما
انيسه صالح سالم مرزوق 79.9٣  
ايه سامي ثروت السيد محمد ٠7.97  
حبيبه ناصر رجب محمد الليثى 98.7  
حليمة سعيد جبريل محمد 8٢.٦٣  
خديجة أحمد عبدالعظيم الصفار 7.8٠  
ريهام طاهر سعد أحمد ٦9.98  
زينب وليد محمد حسني محمد ١8.88  
سارة طالل حماد العجمي 5١.8٦  
سماح أحمد عبداحلى الغمراوى 99.8١  
سهيلة ابوزيد محمد عبداهلل 99.8١  
سوسن محمد حسن ويهالى 8٦.١9  
شريفة مشعل اخلبيزي 7٦.8١  
شهد محمد حمزة منصور 98  
شوق نواف عناد العنزي 78.5٦  
شيخة أحمد عبود الدقيل 9٢.8٢  
طيبة خلف عبدالوهاب موسى 85.88  
عائشة خالد عبداهلل شلش 5٦.9٠  
عاشه عبدالرحيم محمود أحمد 8١.٠9  
جلينه محمد عبدالعزيز الدغيم ٣٣.89  
مرمي جمال عبداملعبود عجور ٣5.97  
مها زكي زكي حسن الطنانى 98.9٤  
نوف علي ناصر العنزي 8٤.9٣  
هبة اهلل عالÁ الدين سيد سيد 9٤.٢١  
والÁ السيد حسن محمد 99.9٤  
ياسمني محمد علي عبدالفتاح 9٦.9٦  

 النواÑ بنت مالك الثانوية للبنات

أروى سعيد شوقي امني ١5.87  
أسماÁ سعران محمد البذالي 9٣.٦  
أسيل خليفة رمضان املطيري 89.7٦  
ÂالÁ نايف ظاهر بالدي الظفيري 8٤.٤٣  
أمل زمل عتوان الشمري ٤.95  
أميرة عبداللطيف الظفيري ٠5.89  
أميرة علي مطنى الشمري 8٤.9٦  
أنوار محمد برجس العجمي 9٦.٤٦  
أنوار نواف سعود العنزي 9٤.٠9  
اجلازي محمد عاشق العنزي ٢5.88  
اجلوهرå مطلق عساف الظفيري 77.9٠  
بتول عزيز عبيد العجمي 8١.٦٤  
بشائر احلميدي مفيز الهرشاني ٣٣.97  
تينه تركي علوÔ اجلبلى 8٠.٠٤  
حسناÁ سامي لطفي مسلم 99.5١  
دانة بندر سعد احلربي 9٢.٢٤  
دانة حمد علي العجمي 7٤.9٢  
دانة فاضل قناÕ السعيدي 8.9٦  
دانة محمد عيد املطيري 9٢.7٤  
دالل رومي Ðياب املطيري 8٠.٠9  
دالل سعد ثاني العنزي 8٦.١٦  
دميه مسهوج Ðياب العنزي ٢٣.85  
رايدå عبيد مسفر العجمي 7٤.٠5  
رتاج غامن أحمد املاجدي 8٦.١8  
رتاج فهد عبداهلل العالطي ٣7.77  
رغد جزاÚ مجبل فرج ٦8.88  
رغد راشد مقطوف حزام 9٦.٦8  
رغد لطيف ملعب الظفيري 78.8٣  
رهام عيد موسي اجلميلي ٠٣.89  
روان أحمد رفعت حمزة إبراهيم ٣.97  
رمي حمدان سعيد احلريجي 7٦.٣٤  
رمي مزيد عقاب الشمري 9٢.9٣  
رمياس غريب محمد املطيري ٤9.85  
سارة أحمد حربي املطيري 9٤.٤٤  
سلمى عياد عيد احلربي 9٠.١7  
سندس عبداهلل سالم الصليلي 87.78  
سندس محمد مهاوÔ السعيدي 9٤.٤٤  
شريفة عيادة خشمان احلربي 95.9٢  
شوق زبن فداق إبراهيم 9٠.٦٣  
شوق مبارك معالÁ الرشيدي 95.99  
شيخة الفي منسي الظفيري ٢١.85  
عائشة عبدالعزيز راشد ابوقذيله 75.7  
عائشة منصور مجبل البذالي ٦٢.١5  
غزيل فهد بنيان العجمي ٠٦.97  
فاطمة عادل شليوي العنزي ٦٢.89  
فتون صالح خلف السليماني 57.7٢  
فوز ماطر ضيدان املطيري 55.8١  
في نواف ماطر السعيدي ١٣.79  
ليلى رجعان بداح العازمي 9٣.٢7  
مديحه ممدوح مطلق العنزي 95.8٦  
مرمي عبداهلل محمد العنزي ٤٦.85  
مرمي عبدالكرمي األحمداحملمد ٦١.97  
مرمي علي محمد الرشيدي 8٢.8٦  
مرمي نومان سيف البذالي 5٣.8٣  
مزون منذر اجلاموس 5٦.9١  
مزينه محمد سعود الشمري 57.9٤  
مسك سعود تركي العنزي 9١.٤٤  
مالك أحمد نزال العازمي 89.9٠  
مالك عبدالرحمن صالح املاجدي 8٢.٣9  
منال خالد خلف الشمري 9٦.٦  
منال سالمة بشير السليماني 8٦.٠9  
منيرة خالد عابر الشمري ٤9.98  
نشميه عبيد دخيل العنزي 9٣.١8  
نورة أنور عبداهلل العالطي ٣٢.97  
نورة حميد زعال السعيدي 8٢.٣٢  
نورة رفاعي فهد املطيري 5٦.9٢  
نورة طالل مشرى الضفيري 9٠.٠٤  
نورة عياد تومان الظفيري 9٤.٤١  
نورة ناصر ماطر الشمري 8٣.١١  
هاجر أسامة عبدالعزيز جنم ٦٢.99  
هاجر بركات مناور الرشيدي 9٠.٣9  
هاجر محسن جاسم ثويني 7٤.١١  
هاجر محمد عبداللطيف يحى ١.99  
هاجر مشعل عجالن العنزي 77.5٣  
  99.٤٣ åهبة متولى عبداهلل حالو
هيا فضل تركي السعدون 78.7٢  
هيفاÁ هيف حمد العجمي 9٣.9٤  
وسمية مزبان راجى السعيدي 97.75  
وهج صطام هيكل الظفيري 59.9٦  
وهج منيف عطا اهلل العنزي 97.8١  
ياسمني فايز محمد العنزي 9٠.٠9  
ياسمني مقبول عوض الرشيدي 9١.٤١  

 الهدí االهلية الثانوية للبنات 
أروى عبدالوهاب حسن علي ٣5.99  
أريام محمود عبود اخلليفة ٦8.85  
أسماÁ مبارك صنيدح مبارك ١٢.75  
أسماÁ محمد عليان الفريح ١8.88  
  9٣.7٤ Îأماني عبداجلليل فنو
أمل حمدان غامن العنزي 8٣.٢٤  
Âمنة ساير عطشان جاسم صقر ٦٤.88  
أمينة عبدالرزاق ثامر صغير ٦.79  
أبرار أحمد عايد سليمان ٣٣.88  
استبرق حسني خليل جبر 75.5٤  
إسراÁ عبدالهادي شعبان كمال 97.75  
إسراÁ عالÁ ثابت قاسم رضوان 75.9٤  
أسماÁ ساير طليحان العذاب 9٤.٣٦  
اصايل خالد حمد احلبنى 7١.٣5  
اصايل علي الرمضان 9٢.٦9  
الرمي سعد دحام الشمري ٠7.89  
الرمي صباح عبداهلل شبيب 87.8٦  
العنود جنيدى محمد ٣٤.88  
اليمامة خالد سلمان العنزي 8٦.٦٢  
إميان محمد العكله 9١.9٤  
ايه اسماعيل إبراهيم اسماعيل 75.9٦  
بتول خالد جودå عبدالوهاب 97.9١  
بدور حافظ اخللف 9٤.٣٣  
بشاير بشير الفرج 8٤.١  
تهاني محمد الرمضان ٠٢.87  
جوريه أحمد احلسني 8٣.8٦  
حنني علي العذاب 8٠.٢5  
دانة سالم محمد سلطان 7٣.٣٤  
دانة ناصر ماجد 9٤.7٦  
دعاÁ علي الرمضان 88  
دالل حسن Ðياب عجيل 88.9٣  
دالل مبارك خضر خلف 78.97  
دميه خالد عبود األحمد 8١.8٢  
رÄى غالم إبراهيم سالم ٤8.75  
رتاج هادي سعد حسني 85.5٤  
  75.8١ Îرغد بدر جيشان منو
رغد رزاق رخيص 89.75  
رهام ممدوح الفي الطلي 8٣.١٣  
  8٦.9٦ Úروان عليوي وكا
ريهام حمد احلسني 9٠.٤9  
زهرة حسن تباشير 7٤.٤٣  

فالح محمد فالح املطيري 8٠.٢8  
فهمي اياد فهمي حسن كنعان 8٠.٦9  
فيصل امين جابر شتيوي 98.8١  
قصى وليد محمود العجارمه 77.8  
كامل طالل كامل محمد ١٦.78  
كرمي رضا حلمي ابوالنور 55.9٣  
كرمي عبداخلالق عبدالعال 9٤.٠5  
  9٢.٢٣ åكرمي عماد صالح ابوعليو
كرمي محمد اسماعيل محمد 9١.٣٦  
مؤمن أحمد كمال سليمان محمد فايد   

97.7٣
محمد أحمد علي النقيب 78.85  
محمد الفرغل محمد السيد 8.9٦  
محمد امجد علÜÜوي عبدالعليم بالبل   

9٦.٦9
محمد امين محمود محمد عبداجلواد   

88.١8
محمد بن سي علي ٤١.77  
محمد حازم غنام ٣7.95  
محمد خالد محمد البسيونى 9١.9٤  
محمد خالد محمود ابوزور 7.8٤  
محمد خير إبراهيم االسكندراني ٢٤.99  
محمد رمضان محمد خليل 7٢.٦٦  
محمد سمير محمد النبوي 98.75  
محمÜÜد عبدالرÄف رفعÜÜت عبداملجيد   

البلقا ٠5.98
محمد عبدالسيد عبداحملسن عبدالسيد   

غزاله ٢١.97
محمد عبداهلل محمد عبدالرحمن 98.78  
محمد عبداهلل محمد عودة اهلل 79.8٤  
محمد عبدالنبي عامر مسعد ٣٤.98  
محمد عصام عبداهلل مهدي 8٢.8٦  
محمد عصام عبداملنعم مهاود 8٦.٦  
محمد علي السالم ٣٣.77  
محمد عمار موفق رحيم املؤÐن ٤.87  
محمد عمر حسن دحبور ١١.77  
محمد عيسى محمود اجلاموس 97.5٦  
  9٠.٢5 Ûمحمد لؤي عبدال الفدا
محمÜÜد معتصم محمد محمد حسÜÜن   

عبدالفتاح ٤.87
محمد هاني فراج خير 8١.٣٤  
محمد هيثم محمد حيدر ١٦.77  
محمد ياسر محمد جاد 58.9٠  
محمد ياسÜÜر محمد علÜÜي محمد عمر   

الشيخ ٦٤.88

محمد ميوني 9١.٠9  
محمود إبراهيم محمد محمد اخلضرجي   

88.9٣
محمود سليم الرفاعي 8١.٢7  
محمود عصام محمدبيومي بدير 87.9٢  
مصطفى اسامة أحمد دقشومي 8٣.8٦  
مصطفى رمضان درويش محمد ٦٢.77  
مصطفى عبداجلواد لطفى عبدالناصر   

99.٢5
مصطفى محمد غاياتي محمد 95.8٤  
مصطفى محمد مصطفى صادق حماد   

9٤.٦٦
مصعب سمير رضيه 95.9٢  
ناصر نائل اسعد ناصر ٣8.77  
نبراس شامي 9٣  
  97.57 Ôهادي اشرف محمد روا
هيثم طارق صبحى احلدرب 9٤.٦  
وليد خالد فوزي صالح الدين ٤5.98  
ياسر مصطفى عبداخلالق 78.9٦  
ياسني ايهاب احلسيني حسن ٦٣.75  
ميان مأمون الشلبى ٣١.97  
يوسف أنس النجار 9٦.١9  
الدسÜÜوقى عبداحلميد    يوسف أحمد 

عنيو 5٤.9١
يوسف أحمد حمدي عبدالرحمن 9٢.٠٢  
يوسÜÜف أحمد يوسف أحمد العشري   

98.5٤
يوسف تامر خليل عفيفى 99.5٢  
يوسف علي أحمد صادق ٦٢.98  
يوسف محمد إبراهيم عباس حسنني   

97.99
يوسف محمد القشعمي 8٣.٦٦  
يوسف محمد خليل إبراهيم حافظ 95  
يوسف محمد شعبان عطية 97.7٣  
يوسف ممدوح عبدالعظيم 9٠.١١  
يوسف نايف العبدالرحيم 8٣.١9  
يوسف هاني عبدالغنى داود 9٦.٦5  
يوسف ياسر احملمدى علي 98.98  
يوسف ياسر هالل علي 8٣.٠8  
يوسف يحيى إبراهيم ابولنب ٤7.87  

 النجاة النموÐجية للبنني املشتركة
أحمد سÜÜعيد عماد الدين علي محمد   

8٣.87

أحمد يوسف أحمد يوسف 5.9٢  
إبراهيم سعد إبراهيم الفضلي ٠٤.77  
أحمد طنطاوى بيومى حشيش 8١.٦٢  
انس اياد أنيس أبو زريبة 8٢.9١  
بدر حمد عوض العازمي 9١.8٠  
بدر عجيل بدر الرفاعي 78.77  
بدر يوسف حميد العازمي 9٢.8٦  
حسام الدين السيد شبل عبداجلليل   

عويس 7٤.9١
حسني عبداحلميد حسني عبداحلميد   

99.٠5
حسني علي مجيد إسماعيل مراد 9٠.٤٣  
حمود صالح عبيد العتيبي ٣٦.85  
حمود نواف فهد الثويني 9٦.٤5  
خالد أحمد عوض املطيري 9٢.8١  
خالد جمال عبدالسالم روميه ٦٢.99  
خالد حميد بستان خلف العنزي 78.5٢  
خالد صالح سارى العنزي 5٢.9٤  
خالد فالح سعد الزعبي 7٠.٢١  
خالد محمد منصور الدوسري 88.59  
خالد مزيد مزعل العتيبي 8٤.٦8  
راشد دخيل راشد العنزي 88.8٦  
راشد سعد مريخان العجمي ٠٢.78  
راشد سيف حمد الهاجري ٣٦.75  
راشد فهد حسن العجمي ١9.78  
زياد خالد السيد إبراهيم 95.78  
زياد محمد جابر املري 8٢.٦٤  
سعد فيصل سعد العازمي 75.9٦  
سعد محمد سعد الدوسري 9.8٣  
سعود محمد سعد الدوسري 9٢.8٤  
سلمان عوض ادحيم مبارك ٦9.97  
سلمان ناصر عبداهلل حمدان 7٦.٤9  
سلمان هجاج سلمان املطيري ١٢.77  
سند أحمد محمد املطيري 8٤.٤5  
سويد حمد سويد العجمي ٤5.77  
سيف الدين صالح حسن العبيد 85.8  
شادي عاطف أحمد شحاته مصطفى   

95.٠٣
شافي منصور مرود العجمي ٢١.75  
عادل رياض خالد سبوبه 87.9٦  
عايض محمد عايض العجمي 9٢.٤7  
عبد الرحمن عايÜÜض ابجاد املطيري   

7٢.٢٦
عبد الرحمن فالح لفتة خيران 95.8٣  
عبد الرحمن مشعل باين احلربي 8١.٦٢  

عبد الرحمن نايÜÜف محمد أبوحمادة   
8٤.٣٣
عبد العزيز سند سحمى العجمي 9١.١٤  
عبد العزيز عبÜÜداهلل غازي العتيبي   

8١.57
عبد اهلل بطي حيالن العنزي 8١.٢7  
عبد اهلل تركي عبدالهادي تركي ٢٤.79  
عبد اهلل ثامر مطلق امليع 9١.8٢  
عبد اهلل خالد سعود احلويتان 79.8٦  
عبد اهلل خالد شهاب الغني 7.9٠  
عبد اهلل دعيج علي الدبوس ٢٣.85  
عبد اهلل صالح مشوط العازمي ٤7.75  
عبد اهلل طالل عبداهلل العازمي 75.9  
عبد اهلل طالل غازي العتيبي 8٦.٤  
عبد اهلل فالح عبداهلل سلطان 8٠.٦7  
عبد اهلل فالح عبداهلل العجمي 5.8٦  
عبد اهلل محمد سعود العازمي 8٣.٦٣  
عبد اهلل منشط فالح العتيبي 7١.9٣  
عبÜÜد اهلل نÜÜادر عبدالرحمن العجمي   

78.٦١
عبد اهلل يوسف حسني العتيبي 8١.٣9  
عبد احملسن حسÜÜن محمد الشامري   

79.59
عبدالرحمن حمد علي الغريب 8٦.٣8  
عبدالرحمن حمدى سÜÜيد أحمد علي   

سالم 9٦.٦7
عبدالرحمن محمد زيد الغصاب 8٢.٤7  
عبداحملسن محمد ناصر الصقر ٠٦.87  
عثمان صالح حمود الصالل 8٢.٢٣  
علي وليد علي الهاجري 9١.٤  
عمار عبدالرزاق قاسم اجللم ١٣.85  
عمر السيد عبدالرشيد احلديدي ١9.97  
عمر طارق عبداجلواد محمد 7١.9١  
عمر عاهد محمد عالية ٤7.95  
عمر ناصر مفرج الدوسري 8٦.٢٦  
عمرو أحمد محمد شطا ٢٣.99  
فراس فايز سيف العمانى 98.8٦  
فهد خالد عبدالرحمن العجمي ١.79  
فهد صالح مطر العنزي ٠9.85  
فهد مطلق فهد الزعبي 5٤.7٣  
فيصل خالد حميد املطيري 75.58  
فيصل محمد عوض املوعد الشمري   

8٠.٣8
مبارك راشد محمد الهاجري ١9.78  
مبارك شنار فالح الزعبي 8٤.٣٢  
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زينب فالح حسن صحن 9٦.٢7  
سارة إبراهيم عبادي احللو 7٤.٣  
سارة عطا اهلل محسن درويش ٢5.٦9  
سارة محمد خليفة األحمد 7٤.٦8  
سماح عبدالرحمن أحمد محمد 97.89  
شام حامد حوران احملمد ١١.85  
شهد عزيز عطوان مشوح 9٠.٢5  
شهد عليوى السليمان 7.8٣  
شهد غالم إبراهيم وفيق 7٦.١٦  
شهد كاظم عوض مناحي 7٠.٢١  
شهد مطلق ياسني مطلق 75.9٢  
شوق محمد سليمان اخلليوى 89.7٦  
صفا جاسم الكردي 7٢.٣5  
صفاÁ عيسي العبد 5٢.8٦  
عائشة عبداهلل عبدالقاسم 85.5١  
عالية خالد صالح صخي شطب ٤٦.١9  
عالية خشمان خليف احلبني 8٢.١٣  
عالية وليد خالد نغماÔ صغير 98.55  
عنود محمد حمود هويشل 8٤.٤7  
غدير عواد قاطع حضيري 7٤.٤5  
غزالن أحمد صالح صخى 7٣.٤9  
فاطمة ثامر عبدرداد 7٣.٣  
فاطمة حسن سويد عجيل عايد 78.8٣  
فاطمة عبداهلل شريف عطو 77.8  
فاطمة عوض حيال الشمري 7١.٤8  
فاطمة ناصر عبداهلل جراح ٤٤.75  
فاطمة حسن راشد محمد 57.8١  
فاطمة خلف خليل عبيد ١١.78  
فاطمة سالم كريدي غازي 8.9١  
فاطمة سالم محمد سلطان 7٣.٦9  
فرح سعد عواد عشوان 5٤.8٦  
كوثر عبداهلل جابر غنام ٦٢.75  
ليلى عوض ساير طياح عجيل 7٤.١٦  
مارلني مرزوق جنيب دميان 9١.٠١  
مارى علي الفرج 9٢.9٤  
مروå سعيد راغب املعجون 59.9١  
مÜÜرمي عبدالرحمن احملمÜÜد العويص   

9٢.٤٦
مرمي علوان عودة راشد 99.9٠  
مرمي محمد هالل الهالل ٦٢.75  
مرمي ناصر خلف العنزي 8٣.9٣  
مرمي ناصر عقاب عمير 9٠.٤٦  
مزنة حمود كاظم منصور 8٢.١٦  
معصومه مجيد مقدم ٠١.79  
منار رائد كاظم جراح 77.7٤  

منيرة حسني علي العلي 9٤.8٤  
ندى صبحي السعد 7٦.8٢  
نور حمد متونى ٢٢.79  
نورة وليد عبداهلل اخلالدي ١7.97  
نورة فهد غامن فرحان الرشيدي 7٦.٢٤  
نورة نايف كنش فهد 75.77  
نوف خليف حمادي األحمد ٢7.78  
هاله محمد فاروق سيد أحمد 9٦.٦5  
هبة عماÔ حسني احلسني 75.7٤  
هند حسن كياد ناصر ٤.88  
وئام ملسيح 9٠.٣8  
وسمية فضي ويش الرشيدي 7٣.٤7  

 الواحة الثانوية للبنني
  97.9٣ åصبر åأحمد سعيد وحيد
إبراهيم حمد مجيدل السليماني 9٤.١٤  
إبراهيÜÜم نÜÜوار إبراهيم نÜÜوار محمد   

عاصي 77.9٠
أحمد أسامة محمد ضوي ٤٤.99  
أحمد حسن عبدالعاطي أحمد 99.87  
أحمد حسني علي اخلالدي 9٣.9٣  
أحمد طارق الشربيني عبدالوهاب 88.5  
أحمد عبدالرازق املنجي ٣٢.99  
أحمد محمد عبداخلالق عوض ٤١.99  
أحمد مسعد عبدالفتاح محمود 99.9٦  
  98.٠5 åاشرف امين الدسوقي عمير
تركي سند مهاوÔ مهيدى 57.9٣  
جابر سليمان جابر الشمري 9١.٠٦  
حمد بندر عواد الشمري ٠8.78  
حمد هادي خلف العنزي 88.5  
خالد موسى معنى الرشيدي 89.85  
زبن سعد زبن اجلنفاوي 8٦.٢٦  
سالم محمد سالم العنزي ٢9.78  
سعد ضويحي ناصر العجمي 8٢.٣5  
سعد مهناÁ حمد الشمري ٣٦.95  
شريف حمدي عاشور محمد ٢9.99  
صالح حامد صالح اخلالدي 79.9٦  
صالح طالل فالح العنزي 8٣.٤8  
صقر نادر صقر العضيله 5.8١  
طه اياد طه عبدالرحيم 9٤.٣١  
عبد الرحمن أحمد محمد الكمالي ١٦.89  
عبد الرحمن عطية مرتاح مهدي ٤8.99  
عبد الرحمÜÜن عيدان جديع الظفيري   

79.٢7

عبد اللطيف سعود هالل احلربي ٢٣.88  
عبد اهلل صالح حبيب غافل 85.58  
عبد الهادي فالح عبدالهادي البصيري   

العجمي 78.59
عبد الوهاب محمد عبدالرحمن الشمري   

9٤.٠٦
عبدالرحمن أحمد الشخيبى 98.7٣  
عبدالرحمن السيد إبراهيم حيدر 99.75  
عبدالرحمن جمال البلخي ١.97  
عبدالرحمن حمود خليف الشمري 5.8١  
عبدالرحمن شاكر عواد بدوي 99.77  
عبدالرحمن عبيد صالح احلربي 5.8١  
عبدالرحمن محمد احلسيني 99.9٣  
عبدالرحمن محمود أحمد عبدالتواب   

98.٣٣
عبدالرحمن نواف اجلاسم 9٠.٦٣  
عبداهلل أسامة محمد أحمد ٤٤.97  
عبداهلل خالد مثقال السعيدي 97.8١  
عبداهلل مجدى عبدالسÜÜميع هويدي   

99.55
عبداهلل مزيد سعود الشمري 8١.9٢  
عبداهلل نواف مزيد الشمري 9٢.٣٣  
عمر أحمد نبيل محمد علي 99.5٤  
عمر ايهاب أحمد علي شاهني ٣.99  
عمر حسن مزهر مطلق 5٢.8٤  
عمر حمدان علي الشمري ٠٢.85  
عمر طارق محمد شقراني سليمان 99.5  
عمر عبدالسالم السعيد الغندور ٤١.98  
عمر مجدى السيسي 5٢.9٤  
عيسى سعود يوسف الهاجري 8١.١٣  
عيسى محمد قريبان العازمي 5١.9٠  
فالح عبداهلل عطااهلل العتيبي 9٠.٤  
فهد فيصل صقر اشتيلى 9٢.٦٣  
فهد محمد سويرى العجمي 9٦.١8  
فهد مفضي خليف العنزي 8٤.٤5  
فواز متعب غربي الشمري ٦.95  
قضيان هادي قضيان الهرشاني 9٣.٢٤  
كرم محمد عمر دقورى ٣9.97  
كرمي حمادة إبراهيم حمودة ١9.99  
كرمي محمود إبراهيم الشيخ 99.7٦  
كرمي محمود عباس عيسى 95.5٦  
مؤمن أحمد عثمان حمادة 95.9٦  
مازن رضا شعبان شرف 9٦.٦5  
مبارك عناد دبوس العنزي 9١.٦5  
محمد أحمد محمد السيد بدوى 99.7١  

محمد أحمد عبدالرحمن إبراهيم 9٤.١٣  
محمد أحمد محمد نصار 8٦.9٢  
محمد أحمد محمود أحمد سباق 95.8١  
محمد العزب عبدالفتاح عوض ٢.99  
محمد امين حمدي الشيخ 97.59  
محمد جاسم عشوي الضفيري ٣٢.88  
محمد جالل محمد العنزي 8٠.٦٤  
محمÜÜد حبشÜÜى عبدالعظيÜÜم محمÜÜد   

احلاطى ٢١.99
محمد خالد ابوالعال أحمد محمد 99.5٣  
محمد خالد عبدالغنى إبراهيم إبراهيم   
99.5
محمد خالد عواد الشمري 9١.7٣  
محمد خالد محمد محمد علي ادريس   

99.٢٦
محمد عبداهلل برجس العجمي 7٦.٢9  
محمد عزام محمد العنزي 97.8٤  
محمد ماجد محروس الغريب مرعى   

98.١٢
محمÜÜد محمود علي أبواملجد إبراهيم   

97.٠٦
محمد مصطفى محمد شقرانى ٦٦.99  
محمد نايف شطيط احلربي 97.9٢  
محمود أحمÜÜد حامد محمود الضليل   

9٦.89
محمود جمال جابر السيد 9٦.١٢  
محمود طارق الشربيني عبدالوهاب   

9١.٤9
محمود محمد صبحى ابو حشÜÜيش   

99.8١
مساعد عيد فهد شبيب ٣١.79  
مسفر محمد مسفر العجمي ١٣.88  
مصطفى عبدالرازق مصطفى املنجي   

95.98
مصطفى محمد رمضان محمد ٢١.99  
مطلق ممدوح مطلق العنزي 9٠.٤7  
نواف طالل عتيق الشمري 8٣.٠٢  
وارد غالب بارز الظفيري ٢.79  
وليد خالد عواد غازي الشمري ٢5.88  
ياسني أحمد شبيب مسعود 58.9٦  
يوسف أحمد فوزي عبداملنصف ٤٦.99  
يوسف خالد جزاÚ العنزي 8٢.٣١  
يوسف خالد عباس العنزي 9١.8٢  
يوسÜÜف فتحي فÜÜاروق أحمد صوان   

98.٤٣

يوسف مطلق يوسف الهاجري 8٣.٤٣  
يوسف نايف صقر الشمري 75.9٦  

 الوطنية االهلية الثانوية للبنني 
أبانوب عاطف يونان صادق 8١.١٤  
أحمد اخليري حافظ عبدالرازق 88.8٣  
أحمد رضوان اسعد 8.7٦  
أحمد سيد رفاعي علي ٦7.75  
أدم أسامة محمد أحمد عبدالنبي ٣5.97  
أمير عمر سامي املجذوب ٦7.99  
إبراهيم خليل محمد الشلبي 8١.9٦  
إبراهيم ماهر أحمد ابو علي 9٠.١٢  
أحمد إبراهيم الرفاعي 7٤.٣  
أحمد إبراهيم محمد ابوعيدة 7٦.٠٦  
أحمد جهاد محى الدين عون ١١.77  
أحمد فاروق أحمد محملجي 8٤.١5  
أحمد محمد أحمد كامل ٣.89  
أحمد مصطفى رحال ٦٦.97  
أحمد منير زكريا جعفر 8٢.٤٣  
أسامة أحمد الشامي 98.8٤  
البير اكرم زكريا بولس 9٦.٤٤  
انس محمد عبداحلفيظ مسعد 9٤.٠8  
اياد محمود بلبل 8.9٢  
ايهم لؤى التجار 7٣.9٠  
بدر عمر محمد ابوعيدة 9٠.١8  
بدر ناصر الرمضان 78.9٦  
بشير محمد أسامة فخر الدين 8٦.8٤  
بالل صافي امني حج إبراهيم 8٦.٦٤  
بالل هشام عبدالوهاب بركات ٦٣.98  
متام نضال جابر حميدان 5.9١  
توماس جرجس سعد واصف 5٤.9٤  
جواد محمد سويد ٤8.78  
حسن ايهاب علي زعرور ٦7.87  
حسن علي طعان حمود ٤٣.77  
حسن علي محمود أسعد ٢5.79  
حسني عباس احللبي 98.98  
حسني محمد عيسى حمود 7٤.١١  
حسني هشام حسني ابو ربيع 9٠.١٤  
حمزة زاهر كامل بدير 9٤.9٦  
حمزة أحمد عبدالرحيم أحمد بكير ١.95  
حمزة عبداملجيد حافظ مالول ٣9.95  
حيدر داود محمد علي ارزونى ٣١.98  
خالد أسامة خالد الهندي ١5.99  
خالد اياد فواز اخلالدي ١١.99  

خالد امين توفيق حارون 88.97  
خالد جمال إبراهيم املنشاوى 7٤.٤9  
خالد صفاÁ ضياÁ الدين العلمى 79.77  
خالد طارق محمود يوسف 57.9٤  
خالد محمد الرفاعي 7٣.8٦  
خالد محمد جنيب اسماعيل 88.8١  
خالد موفق نصري 9٠.٣  
خالد نبيل حتسني النجدي ٤5.95  
خالد نزار أحمد عمر حمزة 9٠.٠١  
خيري نبيل خيري جزماوى 7٣.٦٦  
داني عباس عبدالهادي حب اهلل 87.59  
رامي نبيل خيري جزماوي 9٢.٢١  
رضا حسني محمد موسى فرحات 87.8١  
زياد طارق زياد العمصي 7٦.٤5  
زياد طارق زياد حزين 7٦.9٤  
زين حسن عبداهلل 8٦.٠١  
  8١.5 åسامر أحمد سعيد سعاد
سليمان فؤاد سليمان ابوحشمه 98.77  
صالح حسان حيدر 95.7٢  
صالح الدين جهاد جميل عايش 9٦.9١  
صهيب عبدالسالم أحمد إبراهيم 8٣.١١  
طارق نبيل وهيب فاعور 9٤.١٢  
طالل أحمد عبداملجيد عيد 8١.٣٣  
طه شريف شيخ سليمان 79.7٢  
طه محمد طه محمد سيد نصار 85.9٣  
عبادå أحمÜÜد عبدالرحيم أحمد بكير   

95.٦١
  9٦.8٤ Ôعباس فاضل علو
عبد الرحمن عادل عبداهلل غزال 9.9٢  
عبد الرحمن مروان الدملخى 8٣.٠٣  
عبد العزيز أحمد كاظم السهر 9٠.٤5  
عبÜÜد العزيز محمد فهمÜÜي ابو حمدة   

9١.٦٤
عبد اهلل أحمد جاد قاسم 8٦.8٢  
عبÜÜد اهلل محمÜÜد عبداملنصف محمد   

97.89
عبد اهلل ياسر املصري 85.5  
عبداالمير محمد شحيمي 99.8٦  
عبدالرحمن احسÜÜان محمود الشيخ   

عبداهلل 88.8٣
عبدالرحمن اسحاق شعراوي 8١.٤9  
عبدالرحمن البندقجى 9٢.٢٣  
عبدالرحمن محمÜÜد عبداهلل عبداهلل   

ابو اخلير ٢٢.99
عبدالرحمن محمد هالل 8١.٣5  

عبدالسÜÜالم وليد عزالدين السÜÜعدي   
9٦.٤٤
عبدالعزيز حيدر محمد بوعلي 8٣.8٤  
عبدالعزيز طالل عبدالعزيز الربيعي   

89.8١
عبدالعزيز يوسف عبدالرحيم يعقوب   

99.77
عبداهلل إبراهيم احلريري ٣٤.88  
عبداهلل احلسني إبراهيم السبع 9٣.٢8  
عبداهلل تيسير عبداهلل الزبيدي 9٢.١7  
عبداهلل عزت علي عفيفي علي 8٢.٦5  
عبدامللك موسي اخلياط 87.85  
عدنان مصطفى رحال 5.9١  
عصام كمال محمد أحمد ٢٣.87  
علي اسماعيل علي باسط 9٠.٢5  
علي باسم حامد 97.98  
علي حسن احلريري 99.8٢  
علي حسن محمد سعيد خنافر ٤١.85  
علي حسني سعيد ٢٢.97  
علي زين العابدين احلموي 89.5٤  
علي عبداهلل حمود ٣٢.89  
علي عصام صفاوي 9٤.8٤  
علي عماد عجمي 87.8٢  
علي غزال الرحيم 7٣.٦  
علي محمد يونس ٦5.88  
علي محمود محمد علي حسن 88.9٤  
  89.5٦ Ôعلي هادي حسني االطر
علي وجيه محمود علي اجلندب 7٤.8٤  
عمر اسحاق شعراوي 9٠.٤  
عمر حسام علي ضاهر 79.8٦  
عمر صهيب محمد الشوم 8١.١١  
عمر عزت علي عفيفى 9٦.٣٤  
عمر محمد جاد احلق املتولي شكر ٣.95  
عمر محمود مفلح مبسلط ٣8.88  
غبريال جورج فايق إبراهيم ٣8.87  
فراس محمد الفاحت احلور 97.88  
فضل اهلل فايز عبداحلسÜÜني شيرى   

9١.٤٤
  9٢.87 Úفهد هزا
  9٦.٠٦ Õكنعان محمود أحمد صو
مارفن مجدى جرجس يوسف 9٤.8٢  
  8١.٢7 Ôمالك بسام احلوا
محمد أحمد محمد أحمد 9٦.٢9  
محمد جهاد عبدالرزاق التجار 5٣.9٠  
محمد حسام محمد أحمد 57.8١  

محمد حسن علي صباح 87.9٢  
محمد حمدى محمد مسعد ابوشادى   

99.٢٦
محمد خالد االعرج 77.8٦  
محمÜÜد خيرالدين حسÜÜان خيرالدين   

حامت بركات ٦٢.77
محمد سÜÜامي محمد محمÜÜد العاصي   

7٦.٦٦
محمد سليم مروح صباح 89.9٦  
محمد سمير محمد مقبل 9٦.٢١  
محمد عبدالباسط محمد حمد 9٠.٤7  
محمد علي خزعل 8٢.٣٦  
محمد عمار علي القاضى 9١.9٢  
محمÜÜد عمرو محمود خلف احلسÜÜني   

88.78
محمد غسان القداح 7٦.٣٤  
محمد غسان محمد الشمالي 88.88  
محمد فهد حمادة ٦8.8٣  
محمد كمال جميل حمزة 58.7٢  
محمد مازن أبازيد 85.9٤  
محمد محمود عبداهلل ٣٤.95  
محمد مصطفى محمد إبراهيم سÜÜعد   

اهلل 85.77
محمد هاني رباح العمري 8٣.٤7  
  9٠.58 Õمحمد وليد األبر
محمد ياسر محمد عبداحلليم ١٢.99  
محمد يوسف عبداهلل يوسف القادري   

87.٢7
محمد يوسف فاعور 8٣.٤7  
محمدخالد بركات محيسن 97.57  
محمود عدنان أحمد منصور ٢9.89  
محمود مصطفى محمود بشبش 95.9٦  
محمود نبيل محمود ابو عبيد 7.9٠  
مصطفى خالد سÜÜليمان حاج حمدان   

78.٢8
مصطفى عباس حامت عجمي ٦5.97  
معاÐ محمد نور اجللم 8٠.٠9  
منصÜÜور مصطفÜÜى خالÜÜد توفيÜÜق   

املشهراوى 9٣.٢٦
مهدي إبراهيم مهدي السيد 9٣.8٤  
مهدي حسني فقيه ٣7.78  
  8٣.٣8 Ôمهدي محمد علي غملو
مينا جرجس فكرى مهنا 85.95  
مينا ناجح مهنى حمايه 58.9٢  
ناصر نائل حسن رشيد 9٣.٤9  

أسماء الناجحني والناجحات في امتحانات الثانوية العامة 2020/2019
االحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

21



نعيم مصطفى رحال 77.8٦  
نور فخر علي سرحان 7٣.٠٣  
نورالدين سمير محمود عوض 9٦.٠٤  
هادي عزام عبدالفتاح اخلطيب 88.78  
هادي ندمي نزال 8٠.٤٢  
هاشم خليل أحمد بحر 9٠.٦٦  
هالل محمد التجار 77.95  
  97.7 åهمام فادي دوار
وسام شوقي مصطفى الغول 75.8٤  
وليد عبداللطيف عبدالعزيز الشايب   

8٢.٦٤
يحيى حسان محفوض 95.88  
يحيى وائل عاهد عبدالفتاح 5٤.8٣  
يزن أسامة فوزي جبر ٠٤.99  
يزن توفيق ارشيد 9٤.٢١  
يوسف امين عبدالعظيم الشعار 87.9٤  
يوسف عماد الدين حمدي زعني 9٢.7٤  
يوسÜÜف فكري سمير أحمد الدموهي   

9٢.8٤
يوسف محمد أحمد إبراهيم العشري   
9٢.٤
يوسف محمد امني قصقص ١7.85  
يوسف محمد عبدالكرمي الظاظا 9٤.٤  

 اليرموß للبنات الثانوية للبنات
أروى عبدالعزيز علي اخلالوي 7٦.9٠  
أريج إبراهيم فالح العتيبي 9٦.9٦  
أسماÁ عبدالسالم عيسى السعيد 88.89  
أسماÁ عبدالوهاب أحمد بعركى 87.7٢  
أسماÁ محمد خليفة املسكتي 9٢.٣9  
أسيل طالل جاسم الشيباني 89.7٣  
أوراد عبدالعزيز ناصÜÜر عبدالعزيز   

7٣.57
اسيل عادل سعد العساف 97.7٢  
الزين مشعل علي العتيبي ٣9.85  
العنود نايف سعد العدواني ٣٦.85  
بدرية عدنان علي البكر 8٤.١١  
جنان هيثم سليمان القطان 88.9٢  
دارين حمد فهد الصعب ٤9.98  
دانة حامد عبدالرضا عباس 8١.8٦  
دانة سالم سعود الهيم العازمي 9٣.9٤  
دانÜÜة عبدالهÜÜادي وليد عنبÜÜر وليد   

احلمادي 7٢.٣7
دانة يوسف خليل الفودري 9٦.٢٢  

درå حمد محمد احلميد 97.8٤  
دالل فهاد مبارك الفهاد 97.5٦  
دالل مبارك محمد املجدلى 55.9٠  
دالل وائل خالد البالول ٣٤.89  
دليل فيحان محمد الزعبي 78.8٣  
دينا محمد عيدان العيدان 9١.١٦  
رتاج ناصر عبداهلل املطيري ٠9.89  
رزان ناصر فهد العبيد 87.55  
ريان ناصر عناد السهلي ١.88  
زينب علي مضر اجلنابى 97.8٤  
سارة أحمد بتاÚ املطيري 77  
سارة جمال عبدالعزيز احلصان 7.9٠  
سارة مشعل علي عالج ٤٣.89  
سارة وليد صنهات املطيري 9٢.٠5  
سجى وائل عبداهلل املقيم ٠٤.97  
سندس يوسف أحمد اجلمعان ٤٣.98  
شهد عامر خلف التميمي 7٤.٣  
شهد هاني حسني العوضي ١5.97  
شيخة بدر فاروق اليحيى 88.88  
شيخة جمال أحمد القلوشي 58.9١  
شيخة خالد خضر الشمري 87.9١  
طيبة حامد فيصل الفارس 97.9٢  
طيبة عبدالعزيز رياض حسن ١٤.89  
عائشة أحمد محمد الكحالني 8٤.٤8  
عنود عبدالناصÜÜر عبداهلل الهاجري   

88.٤5
غزالن سليمان محمد الوقيان ٤٢.87  
غفران وليد عيسى العود 9٠.٣9  
غال طالل يوسف احلسيني ٤9.95  
غنى سعود عبداهلل املقهوي 9٣.١٣  
غنيمÜÜة أحمد عبداللطيÜÜف بوطيبان   

8٣.٤7
غنيمة خالÜÜد محمد بن عيد املطيري   

9١.9٤
فاطمة حسني موسى بومجداد ٤٦.95  
فاطمة زيد غازي السمار ٣.88  
فاطمة جراح سعود اجلميع العجمي   

8٦.٠7
فاطمة خالد محمد السعيد 9٣.٦٦  
فاطمÜÜة عبدالرحمن مجعÜÜد العتيبي   

97.8٣
فريال طارق علي إبراهيم 8٣.9٢  
فوز إبراهيم فهد الراشد 5٤.9٦  
لولوة عبدالرحمن إبراهيم اجلاسÜÜر   

9٠.٤٦

لولوة علي حمد الرميح ٤9.98  
لولوة محمد خليفة املسكتى 9٣.8٦  
ليالى زيد محمد الغرابلى 9٠.٠5  
ليلى نبيل ناصر السعيد ٣١.85  
مرام علي يحي احلاشدي ٠٢.88  
مرمي يوسف عبدالرحمن املعود 9٢.١  
مزون فهد سعد النخيالن ٦١.85  
منيرة خالد خليفة الزعابي 9١.١5  
منيرة يوسف عبداهلل الشويع 77.9٠  
جناة حسن حمود العواد 7٣.7٦  
نور طارق حمود احلطاب 99.9٢  
نور وليد إبراهيم الضاعن 9٣.٣١  
نورا حامد فيصل الفارس 85.88  
نورة طالل جاسم األيوب 9٦.١٣  
نورة جهاد خالد الفريح 9٦.٣٤  
نوف خالد عياض اللميع 98.9٠  
نوف نايف قحطان حميد قاسم 9٢.٠5  
هاجر محمد صيوان الشمري ٣١.89  
هبة فواز حمد بوحمد 9٣.٢  
هديل انور أحمد األنصاري 9٤.٠٣  
هيا مساعد عادل السعيدي 55.9٠  
هيفاÁ حمد راشد الشويحان 8٠.١٢  

 اã احلاËÑ االنصاÑية الثانوية للبنات 
أسماÁ عبداهلل أحمد تركي 8٤.١7  
أسماÁ مزهر خلف جاسم 79.98  
أسيل أحمد عودة رحيم 7٤.8٣  
أنوار حديد صالح الرزيقيه 7٤.١5  
  85.٤5 Ôأوراد حميد مطر طار
أسماÁ جابر الشريفي ٠٦.87  
اشواق فليح فهد الشرارى ٤٢.95  
الهنوف مبارك جاعد قطامي 77.7  
ايالف محمد هالل العنزي 88.9٤  
بدرية عبداهلل فنيطل حمادي 8١.7٢  
بشاير فرحان رويان عواد 87.8٤  
حصة محمد عويض املطيري 8١.٤١  
حوراÁ عاصي حمد الشمري 85.57  
خديجة سعد ضايف الشمري 78.5٢  
دانة مساعد مضحى العنزي 8٠.٦5  
دالل هادي ثرثار العنزي 79.5٤  
دميه بدر احلميدي الرشيدي 8١.٢١  
دينا مصلح محمد العنزي 9٦.8٢  
رئام محمود أحمد العنزي ٠9.78  
رغد أحمد عطا اهلل جابر 89.87  

رغد عبود حمد الريس 8١.٤5  
رغد محمد سعيد مطلق 9٦.٤٣  
رغد محمود ثاني العنزي 5٦.7٦  
رقية ضيف اهلل عبدالكرمي خلف 89.7٣  
رهف عجيل سنعوس عرميش ٢8.89  
روان عايض محمد فهد العنزي 9٢.8٠  
رمي جمال تركي العتيبي 88.9١  
رمي حميد علي الشمري 8٠.٣٤  
رمي فايز غربي الشمري 7٤.١9  
زينب حسني عبداهلل علي 9٣.٣٣  
زينب فالح عيد جبر 79.59  
سارة عايد فياض العنزي 5١.9٢  
سارة ناشي عبداهلل الرشيدي 7٤.٤5  
سلمى محمد وقيان الشمري 89.8٤  
شهد سعد نواف رشيدي 9٢.٤٢  
شهد محمد سعود الشمري 8٢.٦١  
شهد هالل حمود الشريفي ٦.85  
شوق فليح فهد الشرارى 8١.9٢  
شوق مقبل دحيدح رشيدي 9٤.7٣  
طيف االدهم حمدان العنزي 9٤.٣٢  
طيف خالد تركي املطيري 97.7٣  
عالية عايض ضيف اهلل املطيري ١5.88  
عهود ناصر فضي الرشيدي ٦٢.88  
فاطمة إبراهيم حمد عابر 77.9٢  
فاطمة جديع مرضى الهذال 9١.٤8  
فاطمة سالم جابر شوكان 9٠.٣٣  
فاطمة شريدة املطيري ٢9.97  
فاطمة محمد طعمة الشمري 9٣.8٠  
فرح صالح فيصل خلف 8٠.٤٤  
فرح فهد حمود احلربي ٣9.89  
لولوة بندر هجرس الشمري 88.95  
لولوة حربي بجاد احلربي 7١.9٤  
ليالي حسني ختالن الودعانى 8٢.٤٢  
ليلى محمد شبلى العنزي 8٤.٢٦  
مرمي حامد لهيلم املطرفى 9٠.١7  
مرمي عبداهلل يوسف الشاجى 79.8٤  
مرمي فهد مالح الشمري ٤5.79  
مرمي مرزوق مسعود الرشيدي 95.89  
منار عادل غافل محسن 7٤.9١  
منار عالوى منفى عابر 78.75  
منار يوسف محمد الكندري ٠7.87  
مناير ناصر سرحان الشمري 8٣.٠7  
نادية علي فياض العنزي 95.79  
نور خضر محمد محمد 7٦.٤9  
نور كرم عودة الشمري 9٣.٦٣  

نوف عبداهلل علي الشمري ٠٦.95  
نوف علي رحيل الشمري ٤5.87  
هاجر عويد سعود الشمري 8٣.٢  
هجير مبارك مريبد الرشيدي 97.5٢  
هديل عبداهلل سالم الرشيدي 9٤.9٢  
هديل علي حمود حوران 9٢.٤9  
هيا داود سليمان الشمري 79.89  
هيا عواد عايد العنزي 7.8١  
وسمية خليفة عودة حطاب الودعاني   

78.١٤

 اã احلكم بنت ابي سفياä الثانوية للبنات
أسماÁ عادل فالح العازمي 59.9٦  
أسماÁ فرج علي املطيري 5.7٤  
أسيل أحمد جابر املطيري ٦٦.88  
أسيل حمود كعيد الظفيري 7٦.١7  
أسيل سلطان فهد العنزي ٤7.87  
أماني احلميدي سالم املطيري 79.9٣  
أمثال محيسن فرج املطيري 7٦.٠٢  
أمل خالد مرشد رشيدي 8٠.٠١  
أمل صالح فرج صالح فرج ٦٢.87  
أمل طالل معزى الرشيدي 9٣.٢٢  
  9١.٣٤ Úأمالك مشاري محسن در
أميرة عبداللطيف فرحان سعد سودان   

الرشيدي 9٠.٢7
أمينة حسن عبدالرحمن احملجل ٠7.95  
أنفال أحمد موسى القحطاني 9٦.٦9  
أوراد صالح مطر الشمري ٢٤.75  
البتول سالم مزهر غضبان ٠5.77  
البندري بندر دحيم الرشيدي 87.97  
البندري عبداهلل صغير الزعبي 9٢.١٢  
العنود بدر شعف عليان ٤١.89  
ايه السيد عبدالعزيز عطية 9١.9٦  
بدرية حسني أحمد االمير 5٤.9١  
تهاني محمد فالح الرشيدي 75.8  
جواهر مشعان سلطان املطيري ٠٢.79  
جوريه الفي حامد الرشيدي 9١.٢  
حصة فهد حزام املطيري ٣٤.88  
حنان فارس ماطر الديحاني ١.87  
حورية فرحان هندى العنزي 9٠.١٦  
دانة علي مسلم فياض 85.89  
دالل طالل فارس دبي الرشيدي 78.7  
دالل فهد مرزوق العتيبي 95.9٦  
دالل منصور محمد الديحاني 8٣.9٠  

دميا فواز فهد العدواني ٦٤.89  
رتاج عبداهلل صالح احلربي 8.9٣  
رجواÁ ملفي سعود الرشيدي ٦٣.89  
رغد أحمد بالل فرج 9٦.٠٢  
رغد أحمد فرحان العنزي ٤8.98  
رغد شاكر مسير اجلميلي 5.8٠  
رغد عبيد حسيان السهلي 85.7٢  
روان بدر عبداهلل الرشيدي 8٦.١9  
روان حمد مطر الهرشاني 9٢.٠٢  
روان سعدون حمود الشمري ١.78  
روان عدنان ناصر اجلاسر 9٦.٢8  
رمي سلطان ماجد عبداهلل 79.8٦  
رمي صالح عبدالعزيز احلربي 75.7١  
سارة علي حمود املطيري 8٤.٠٦  
سعاد نواف محمد العميري 5٢.8٤  
سلمى فهاد عايض العجمي 7٦.٦١  
شروق محمد عبداهلل القحطاني 88.9٤  
شروق مسلم خالد الراجحى 89.55  
شهد عبدالرضا سرور القالف 8٦.٠9  
شهد مشعل محمد الركيبى 9٤.١٦  
شوق زايد محمد املطيري ٣.77  
صيتة جاسر عبدالرحمن جاسر 77.5٤  
ضحى غازي حمود الرشيدي 8١.9٠  
طيبة محمد حسني العطية ٤7.78  
عائشة عبداهلل ظاهر العدواني ١٣.85  
عائشة فرج علي املطيري 8٤.٠8  
عالية أحمد علي املطرود 8٠.٣٦  
عبير سعود عقاب املطيري 9.9٠  
غالية طراد نهار العنزي 9٠.١5  
غزالن فيصل سالم طوقان 9٣.٢٣  
غال عوض ضاوي املطيري 88.97  
غال فالح مطر الديحاني 9٤.٠٢  
فاطمة مالك محمد الفضلي 79.7٢  
فاطمة أحمد سعيد شاكر ٢٢.97  
فاطمة عبداهلل محمد السبيتى 9٠.١9  
فاطمÜÜة عبدالهÜÜادي عاصÜÜي سÜÜمير   

الشمري ٠٣.95
فاطمة موسى جابر عيسى 8١.٣5  
فوز حمود ماجد املطيري 9٣.9٣  
كوثر سعد فرج العنزي 8١.٤٦  
لولوة خالد محمد الزمامي 7١.8٦  
مرمي طاهر عبدالوهاب الشمالي 8٠.١١  
مرمي عبداهلل عايد العازمي 8٢.٦8  
ملكوت صادق أحمد السبع 8٣.8٤  
منار يوسف سعود الظفيري 9٠.٦7  

منيرة فهد حمدان الرشيدي 8٦.٣٤  
منيرة يوسف محمد الغضوري 78.9١  
ميثه حسن اجلوي العربيد 77.7  
  8٤.٢٢ Úمحمد عبيد هزا Úنوار هزا
نوال فهد اعجمي املطيري 9٤.٣  
نور عايض رزيق العتيبي 7٤.١١  
نور مساعد مفضي الرشيدي 78.88  
نورا حمد محمد املطيري 7٣.٢١  
نورا سعود راشد الديحاني 55.9٦  
نورة بدر أحمد الرقم 9١.٤٦  
نورة تريحيب مبارك الرشيدي 85.89  
نورة حسن مشعل املطيري ٢.98  
نورة سعد عبداهلل املطيري ٦5.85  
نورة عبدالعزيز حمود البغيلى 9٤.٤٦  
نورة عبداهلل مرضى الرشيدي 9١.٤7  
نوف عبداهلل مرزوق املطيري 87.79  
نوير محسن عواض املطيري 85.98  
هاجر فهد راكب الرشيدي 8٦.٦7  
هاجر محماس مطلق العتيبي 95.59  
هاجر محمد Ðيبان املطيري ٠8.78  
هبة بندر سالمة الرشيدي ٣١.88  
هديل أحمد جابر املطيري 7٢.9٠  
هديل مبارك مصنت الرشيدي 7٦.9١  
هند ظاهر حمود الشمري 8٠.٦8  
هنوف صالح جمعان الرشيدي 85.8  
هيا بدر ناصر الطيار 77.55  
هيا خالد نهار املطيري ٢7.79  
وجدان راشد حمدان الرشيدي 9٣.٤9  
وجدان نايف حمود العتيبي 9٢.٣5  
وضحة عايش مجعد املطيري 8٣.٦  
وفاÁ مبارك نايف محمد 85.59  
وهج فهيد ادغيم املطيري 89.55  

 اã العالء األنصاÑية الثانوية للبنات
ÂالÁ خلف عبداهلل الفيلكاوي 9٢.٠9  
أمينة سعيد عبدالفتاح اسماعيل 97.9٦  
إسراÁ عبداللطيف عبداهلل االنصاري   
95.٦
اسيل فهد هادي الهاجري ٤٣.95  
اشواق سلطان سعود السبيعي 7٠  
اجلازي ناصر علوÔ العجمي 85.8٦  
اجلود محمد الفي السهلي 88.75  
بشاير محمد اكميخ العجمي 9٢.٣٣  
بلقيس حمد نعمة العنزي 95  

حصة محمد حمد العتيبي ٢٣.99  
حوراÁ منصور غلوم الدشتي ٠9.87  
خلود مبارك سلطان الناهض حمود   

السهلي 95.55
دانة بدر محمد فرحان ٣٢.85  
دانة فهيد سالم احليمر املري ٣.89  
دالل عامر محمد العجمي ٣7.99  
دميا خالد عبداهلل العويهان العنزي   

97.١8
رهف أحمد مطر العنزي 97.55  
رهف جابر محمد اجلعيديه 95.88  
روان عبداهلل حميد املطيري ٦.98  
رمي سالم صالح العجمي 7٤.9١  
رمي غنام محمد املطيري 58.9٠  
رميا علي سعيد العجمي 9٦.٠٤  
سارا جاسم محمد الكفيف 9٦.٠٢  
سارا متعب ضويحي السبيعي 9٤.٦5  
سارا معجب سعود العجمي 9٢.٢١  
سارة خالد محمد العويهان 8٤.9٢  
سارة صباح فالح اخلالدي 8٦.٦١  
سارة صويلح محمد املطيري 7٦.8٦  
سارة فراج عبداهلل املطيري 79.8٦  
سارة فهيد منصور العجمي ٢7.98  
شجون محمد نهار العجمي 9٤.٠٢  
شقراÁ مانع سعد العجمي ٤8.89  
شهد بدر فهد العجمي 8٤.١5  
شيخة مبارك علي شريف 9٦.٠7  
طيبة مشعل عيسى بندر 97.75  
عائشة خالد علي الكندري 7٦.9٣  
عائشة جايز محمد املطيري 9٤.٢5  
عائشة علي محمد سالم 9٣.٢١  
عائشة قطيمان فاضل السبيعي ٢8.88  
غادة نشاÁ محمد القحطاني 88.99  
غزالن خالد محمد صالح محمد رفيع   

9٣.85
غال حمود عبداهلل احلويله ٦٣.95  
فاطمة جابر محمد اجلعيديه 9٤.٦9  
فاطمة عبدالستار عناد مهنا 97.57  
فاطمة مشعل زيد الغصاب 8١.9٠  
فجر صويلح محمد املطيري 9١.٦١  
لولوة علي سعود صنيدح 95.8١  
لينا حسن حضرم السهلي ١9.95  
مرمي حسني هدروس 8٢.9٣  
مرمي عبدالرحمن عيد املجيبل 9٦.٠٤  
مرمي عبداهلل سيد أحمد هاشم 59.9٦  
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مرمي عبداهلل عبدالعزيز الشبيب 9٦.٤8  
مرمي فهد مفرح هشام 9٣.٣8  
مرمي هاجد ثامر العتيبي ٦١.98  
مزون حمود عبداهلل املطيري ٣٦.97  
مشاعل مشعل عايض العتيبي 98.7٢  
منار فهد محمد السهلي ٣٦.85  
منار مصطفى عايش السالمني 59.9٣  
منار وليد خالد الربيع ٤9.97  
منيرة بدر محمد العتيبي 9٤.٤٣  
منيرة جمال عبداهلل هجرس 57.7١  
منيرة سليمان عايض املطيري ٤7.95  
مها محمد علي الهاجري 57.9١  
موضي عبداهلل ناصر العقيلى 5٤.9٢  
موضي ناصر محمد السهلي ٦١.95  
نور سالم عبداهلل العجمي 9٤.٤٦  
نور يوسف فاضل الفضلي 95.77  
نورا طالل فهد الضفيري 85.9١  
نورا مبارك عبداهلل العنزي ٤7.97  
نورا محسن ناصر الكفيف 5٣.9٦  
نورة خالد الفي املطيري ٦9.97  
نورة فاصل منير القحطاني 8٤.١١  
نورة فالح محمد العتيبي 57.9٤  
نورة فهد هاظل العتيبي 98.9٣  
هاجر غصن محمد جحدل العجمي 9٢.١  
هاجر ناصر عبيد العجمي 97.9٦  
هيا غامن علي السهلي 7٦.8٦  
وضحة رباح سلطان العتيبي 8٦.٢٣  
وضحة حمد محمد املري 8٢.٣٢  
وضحة عبداهلل مبارك السهلي 9٤.٣5  

 اã الهيماä الثانوية للبنات
أسماÁ براك علي العجمي 87.7٣  
أسيل طالل محمد العتيبي ٣9.87  
أصايل عبداهلل راشد العنزي 5١.7٤  
ÂالÁ محمد ضويحي الهاجري ٢١.97  
أمل حمد ماجد املطيري ٦٦.95  
أبرار أسعد فراج احلربي 8١.٠٦  
اريج حمد سعد العازمي 8.9٢  
البندري مفلح محمد اجلفني ٠٣.79  
اجلازي سعد ضحوي احلربي 5.8٣  
الرميا طالب علي املري 9٢.٢٦  
العنود عايض حشان العجمي 95.8٣  
الغزيل فارس عبداهلل الشمري 8٣.١9  
املاس براك عبداهلل العجمي ٤5.88  

املها علي حمد الهاشمي العجمي ٠٤.95  
أمثال أحمد محسن العتيبي ٠٤.77  
أنفال مشعل مرزوق العازمي 7.8٠  
بتول يعقوب عبداهلل دشتي ٣٣.87  
بدريÜÜة خالد سÜÜعيد حبيÜÜب مناحي   

اخلالدي ١8.87
بدرية عبداهلل محسن العجمي 7٦.٣  
بشاير يوسف عبيد العازمي 9٦.١٢  
ترفه حمد عبداهلل الشمري 8٦.٠١  
جنان علي غنيم املطيري 9٣.٢5  
جواهر جابر صالح املري ٦١.87  
حصة عبداهلل غازي العتيبي 9٤.٠٦  
خلود سالم حمد العجمي ١٣.78  
دانة بدر ثابت العتيبي 95.5٤  
دانة بدر عوض العنزي 9٣.٢٦  
دانة سعود شداد العازمي 9٢.٤١  
دانة فهد نفاÚ الرشيدي 97.8٠  
دانة محمد حمد الدوسري ٤9.78  
دانة مشعل محمد العنزي 89.9٦  
دالل سيف حسني العجمي 7٢.9٠  
دميا سعيد جابر العجمي 9٢.٣٣  
دميه راضي عازم العنزي 8٦.٢5  
دميه رمثان محمد العازمي 9١.٠5  
دميه عبداهلل مبارك القحطاني 7٦.٦5  
دميه علي رومي موينع الفضلي 9٠.١٤  
دينا االمام حسن سعد محمد 9٤.٠9  
رتاج فايز تركي العنزي 78.8  
رتاج فهد حمد العجمي 8٠.٦٣  
رغد أحمد حسن العتيبي 9٤.٣٢  
رغد برجس مصلح الدوسري 98.98  
رغد شبيب محمد العازمي ٠9.89  
رغد منصور سعود العنزي 7٢.٢٣  
روان هادي نايف عامر العجمي 85.8٠  
رونق إبراهيم كاظم الفضلي 9٠.٢  
ريان فارس عمر العنزي 95.97  
رمي عبداهلل صالح العازمي 57.9١  
رمي ناصر نافع املطيري 7٤.8٠  
رمي نافل سعد العازمي 89.7  
رمياس عبدالعزيز متÜÜروك العنزي   

87.٢١
ريناد حمد فهد العجمي 87.9٤  
ريناد عثمان فواز العنزي 8٠.٦٢  
سارة تركي فرج الشمري 89.5٦  
سارة راكان معيفى املطيري 85.5٦  
سارة سعد مهنا العازمي 9٤.٣  

سارة طلق مريزيق الرشيدي 9٠.١٣  
سارة عامر مجرÔ العتيبي ٢7.89  
سارة عايض راشد العجمي 85.75  
سارة عواد عوض العازمي 97.98  
سارة محمد راشد العميري ٦9.77  
سدن محمد سالم العجمي 8٣.٣  
سدمي عبداهلل هزاÚ القحطاني 9٠.٣١  
سلسبيل نفاÚ محمد العنزي 78.78  
سلمى فيصل راشد العازمي ٤٤.88  
سلمى مرزوق مريشد الرشيدي ٦9.75  
شاهه فهاد ناصر فهاد العجمي 8٣.٣9  
شروق حمد حسني العجمي 9٢.٢7  
شعاÚ سعيد محمد الهاجري 8٦.8٤  
شهد سعود ساهر العنزي 5١.8٦  
شهد عبدالناصر مانع ال دريع ٣٣.97  
شوق حامد رحيم املطيري 87.9  
شÜÜوق عبدالرحمن مرزوق العجمي   

89.٢9
شوق فالح راشد العازمي 97.9٣  
صافيه بدر سعود العجمي 9٦.٣  
صيتة محمد علي العجمي 9٣.٤١  
صيتة مفلح غامن السبيعي 87.9٦  
ضحى ناصر صقر العتيبي 7١.8٤  
طيف ناصر سالم الهاجري 8٣.9٠  
عائشة زايد الهبى العازمي 9٤.8٤  
عائشة منير شديد السبيعي ٦.98  
عائشة ناصر سعد الهاجري 9٦.٤  
عائشة هادي حسن العجمي 87.79  
عالية محمد فرج املري 87.79  
عالية ناصر سيف العجمي ٠١.89  
عبير حامد ضحوي البدان 9٢.٢٦  
عبير سالم علي العجمي 8٦.٢٢  
عجايب يوسف عطا اهلل العازمي 85.8٣  
عفاف محمد رجب محمد توفيق 88.9٦  
عيدة عامر فهد القحطاني ٦8.78  
غدير سالم صالح العجمي 8٢.9٣  
غال محمد بداح العجمي 97.8٢  
فاطمة إبراهيم محمد العبيدى ١5.88  
فاطمة علي كاظم الفضلي 8٢.8٣  
فاطمة علي مفلح العازمي 9٢.٣9  
فاطمة فرحان هادي العجمي 9٦.٦7  
فاطمة ناصر شوردي الهاجري 9٣.٢٢  
فاطمة نايف نصار العازمي 9٢.٠8  
فجر صالح محمد العازمي 95.77  
فجر محمد عبدالهادي العجمي ١.87  

فرح محسن نهار محمد علي ٤٤.85  
فضة مزيد المى الفضلي 85.5٦  
فوز اهتيمى عبداهلل الهاجري 9٤.٦9  
فوزية إبراهيم محمد محمود 97.77  
في عبدالعزيز عبداهلل الرشيدي ٢9.89  
في محمد رغيان النومس 75.9٠  
كوثر محمد أحمد البلوشي 8٣.٠٤  
جلني علي عبدالرحمن محمود 9.9١  
ليلى فالح مبارك الدوسري 8٤.٢٢  
مرزوقه محمد محجان العازمي ٢٢.79  
مرمي سلطان عايض املطيري 8٦.٢٤  
مرمي عبدالرحمن هالل علي 5٦.9٦  
مرمي علي محمد سعد العجمي 5٣.9٦  
مرمي ناصر مبارك الدوسري 7٦.٣7  
مرمي ناصر مبارك العجمي 9٤.٤  
مسك حمد عبداهلل العجمي ١9.88  
مشاعل علي ناصر العازمي 95.9٤  
منار سعود عدوان محمد 88.9٢  
منال سالم Ðياب العازمي 9٤.٤  
منال عيد ناصر البداح 8٣.٤9  
منى ناصر عبداهلل العتيبي 85.9٢  
منيرة بندر محمد العتيبي 7٦.7٢  
مها نافع عبداهلل املطيري 8٤.١٦  
مهرå معوضه جابر العجمي 9٤.٤  
مى إبراهيم نفاÚ الرشيدي 7٦.١7  
مÜÜي مطلق مÜÜرزوق زاروط العازمي   

95.٦9
جند راشد عليان املطيري 97.8  
جند محمد عوض العجمي 7٤.٠7  
نشوå طلق فهد العازمي ١٣.87  
نوال سعيد مرزوق زومان 8٢.١٢  
نور حربي سالم العنزي 9٤.٣5  
نورا فهد سعد العازمي 9١.٤7  
نورة حبيب حنتوم العازمي 85.8٣  
نورة راشد محمد مشعل 9٤.٦٦  
نورة عايض عبداهلل العازمي 7٣.7٣  
نورة فالح عايض الرشيدي ٤١.88  
نورة فهد راشد العجمي 9٦.8٦  
نورة محمد خليفة العازمي 77.8١  
نورة محمد صالح املري 9٠  
نورة محمد نافل العازمي 99.8٤  
نورة منصور محمد سعد 95.9٢  
نورة منصور مسفر العجمي 9.8٦  
نورة ناصر حمد العجمي 88.8٦  
نوف جاسم عبداحملسن فرحان 5١.9٤  

نوف خالد سعد العجمي 9٤.٦9  
نوف سعد راشد الدوسري ٢7.97  
نوف فالح فهيد العازمي 88.9٣  
نوف معيران فهيد العجمي 98.8٤  
هاجر حمدان بركى العتيبي 89.9٤  
هاجر سالم محمد العازمي 8٦.٤  
هاجر عواد خلف الشمري 79.88  
هديل يوسف مرزوق الشريع العازمي   

88.٢7
هنادي حمد راشد املري ٣٤.77  
هند ناصر فالح العازمي 9٠.٦٢  
هنوف هادي علي العجمي 97.75  
هيا حسن عايض العجمي 8٣.١٤  
هيا ناصر مبارك العجمي 79.5٤  
وجد فيصل ناصر العجمي 77.75  
وجدان حمد محسن العجمي 7٤.٦٦  
ورود تركي مطلق العتيبي 8١.٠١  
وضحة سعيد منصور الهاجري 87.8٤  
وضحة ناصر عبداهلل العجمي 87.9١  
وضحى راشد تومي الهاجري 9٢.٦٦  
وضحى شافي سالم الهاجري 8٢.٣  
ياسمني أحمد مبارك اخلتالن 97.8  
ياسمني مبارك عايض الهاجري 8٢.٢5  

 اã عامر األنصاÑية الثانوية للبنات
 أسماÁ شرار حمود املطيري 9٢.٢٦  
أسيل مناحي سالم الهاجري 9٢.٠٦  
ÂالÁ مرشد عبداهلل الدويلة ٣8.98  
احلور عبداهلل حطاب الهيفى ٣.85  
تهاني ملفي صقر املطيري ٣8.95  
جوري خالد مصلط السند 95.9٠  
حور غامن علي العدواني 85.8٢  
خوله سليمان ناصر الشعيل 89.75  
دانة رشيد سالم مطبقي 7٠.٣١  
دالل خير اهلل فرحان املطيري 7٦.8٤  
دالل علي فهد الوسمي املطيري 5٦.8٦  
رغد عادل مبارك الهبيدة 95.7٦  
رهف عبداهلل عيد الدويلة 8١.٠9  
رهف عتيج بشير العدواني 8٢.١  
رهف فهد شفاقة العنزي ٤٦.95  
ريان رائد محمد القطان 9٣.9٤  
رمي عويد عبدي اجلسار 8١.7١  
زهراÁ باقر محمد كمال 95.88  
زهراÁ فيصل سامي طالب ٦٣.87  

زينب صادق محمد غلوم 9١.7٢  
سارا براك ناصر الصليهم الهاجري 79  
سلسبيل مبارك محمد الديحاني ٠7.88  
عائشة جاسم عبدالعزيز التورة ١١.98  
عائشة خالد عبدالرحمن احلسينان   

8٢.7٣
عالية علي ثامر العدواني 88.8٢  
عالية عيد صالح البرازي 89.98  
عالية ناصر حجي الهيفى ٢.89  
عهد ثامر مبارك املطيري 8٦.9٢  
فاطمة أحمد محمد حمدان الرشيدي   

7٢.٢٤
فاطمة مجبل راشد الرشيدي 75.78  
فجر عبداهلل حسني الكندري ٦٢.77  
في فهد عبداهلل املطيري 9٠.٠٢  
كامله سعود فيصل الشمري 7١.٤7  
مرمي مشعل عبداهلل املطيري 8٠.٦7  
مها أحمد محمد الرشيدي ٤5.95  
مها طالل نايف املطيري 87.89  
جند منصور سرور الرشيدي 8.7٦  
نورة ناصر عبدالرحمن املطيري 9٦.8٠  
نوف عادل حمد الرشيدي ٤٢.97  
وسن عبداللطيف محمد اخلليفي 75.5٢  
وصايف يوسف مطر العدواني ١٢.85  
يسرى جابر محمد املطيري 8٣.٠٢  

 اã مبشر االنصاÑية الثانوية للبنات 
أشجان عيد كرمي حسني 87.5٢  
أمار خالد ظاهر الظفيري 8١.٣٤  
أنفال محمد سالم فرحان 8٢.٤5  
اروى علي خلف العنزي 8٠.٤٦  
اصايل أحمد خليفة احليص 97.8١  
اصايل عناد دباس املطيري 7٦.8٤  
اجلازي عبدالعزيز حسÜÜني الظفيري   

9٦.٦٢
أمثال حمدان حمود الظفيري 8١.8٣  
اوراد عراك ادخيل العنتري ٢٤.98  
بدور عياط نومان العنزي 8٣.٢١  
بدور محمد رحيل ضاحي 5١.9٠  
تهاني يوسف محيالن الذايدى العنزي   

9١.85
حنني رافع عبيد العنزي 9١.٠٣  
خلود سعود خالد الظفيري 58.9٣  
دانة دهيمان عايد الشمري 9٠.١٢  

دانة عبدالعزيز مسهوج العنزي 77.8٠  
دانة نزال لبد الظفيري 85.89  
رتاج حمدان شخير ناصر ٦١.89  
رتاج زبن عبيد محمد 8١.٠٤  
رحاب هزاÚ ميس الشمري 95.9١  
رغد محمد افنس العنزي 7٦.٣٦  
رماس عايد نايف العنزي ١٣.89  
روان الزم محمد اجلشعمى 7٣.٤9  
رمي حامد حميد الرشيدي 9٢.9١  
زمزم زويحم عايد الشمري ٤5.75  
زينب راضي جواد راضي 75.9٠  
سارة عبيد عيادة الرشيدي ٠٣.95  
سارة مشعل رافع احلسيني 8٠.١٣  
شروق زيد راكان العنزي ٣١.79  
شموÎ نزال نهابه الظفيري ٣٦.88  
شهد سويلم عبداهلل الرشيدي 8٤.٠١  
شهد فهد سعد العنزي 88.79  
شهد نايف صقر الشمري 77.78  
شÜÜوق عبدالرحمن منسÜÜي الشمري   

99.٢8
ضحى فهد عجمي الوردان الشÜÜمري   

9١.٢٦
ضحى يونس صالح الشمري ٣٢.98  
طيف شجاÚ ماطر الظفيري 7٦.٤٢  
طيف فرج مسفر احلربي 8٦.٣5  
عائشة عبداهلل بنيان املطيري 8٢.٤١  
عائشة محمد سند احلربي 9٤.٢٦  
عائشة ناصر شبيب بدر 95.7١  
عذبه فارس طلب الشمري 85.77  
غالية طالل جفران العفتان ٠7.89  
غالية مغير معجون احلسيني 8٣.٠8  
فاطمة جمال حسني محمد 79.58  
فاطمة جمال سعد الظفيري 7٣.٤7  
فاطمة محمد زعل العنزي 7٢.٠8  
فجر فهد عجمي الوردان الشمري ٤7.95  
فرح زيد خلف الشمري 8٤.١٤  
فوز سعود فرحان مناور 8١.٠9  
لولوة جابر عياد عواد 5١.8٦  
ليماس مهرب مفضي العنزي 7٣.7٦  
مرمي عايد فرحان العنزي 9٦.٣٦  
مرمي عبداهلل محسن العنزي 88.9٣  
مسك نايف عوض العنزي ٤٤.97  
مضاوي عبداهلل حماد الشمري 95.7٣  
مضاوي فاضل Ðيبان الشمري 8٠.٠٢  
منار ثامر هندى بادي ٣٤.89  

منار عايش كساب الظفيري ٤٢.77  
منار عيدان عايف العنزي 8٠.٦7  
منار محمد حميم العنزي 9٠.٣  
منار محمد نهير العنزي ٤7.78  
منال فهيد سعيد السبيعي 95.7٣  
منال مهاوÔ عواد زراق 8٢.١٣  
مها مشرف نشمي الظفيري 89.8١  
جنالÁ سالم جديع الرشيدي 8٠.١9  
نوارå سعد عوض العنزي ٦9.75  
نوال منيف حمدان الشمري 8٣.٤٢  
نور زايد راوي العنزي 9٢  
نورة عدنان جاسر السعيدي 87.9٣  
نورة يوسف محمد الرشيدي ٢8.87  
نوف عايد بصرى املطيري ٠9.88  
هاجر خليل بورى عجاج 8١.٠١  
هديل ثاني عايد العنزي 8٠.١5  
هنوف مجيد عودة الظفيري 8٢.7٤  
وضحة فرج ثروي احلربي 8٤.٦٤  

 اã هاني االهلية الثانوية  بنات 
Âمنة ظاهر محمد الشمري 8.7٤  
Âيه عبداهلل الشخير 78.9٢  
أسماÁ محمد الرفاعي ٠٢.95  
اصاله عبدالرحمن شعار 77.8٦  
اليمامه محمود الدراوشه 9٠.٣7  
  89.9٣ åأمينة لؤي سالمة يوسف جود
ايات محمد العلي 7٣.٣٤  
ايه سليمان خلف العبداهلل 88.8٢  
بتول بالل القداح ٢8.99  
بيان حمزة الزعبي 8٤.9٤  
حبيبه هاني محمد كامل فؤاد شعراوى   

9٦.١5
حال صالح عبداللطيف املهيدي ٣.78  
حنني حسني محمد علي 7٦.١٢  
رغد زياد ماردينلى ٣١.95  
رنيم فراس اجلابي ٢7.85  
رهف فيصل سطم الشمري ١٢.88  
روان حمدان أحمد مرسى 7٣.8٣  
روان ناجي عبدالقادر 8٣.9١  
رمي خلف محمد الشمري 75.98  
رمي مشاري محماس العتيبي 7٦.8٠  
سارة عادل محمود عودة 9٢.٠7  
سلمى محمد أحمد سالم 8٢.٤5  
سلوي وائل سعيد الدويك 9٣.٤٢  
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سهام خليل إبراهيم احملمد 8١.١٣  
شام نشأت السيد ٦9.85  
عائشة عادل غربي الشمري 8٦.٢٦  
فاطمة محمد الرفاعي 95.5٣  
فاطمة محمد عبيد العنزي ٢9.87  
فاطمة وليد جابر عبداهلل 9٦.٢7  
فرح سامي محمد ابو سلمى ٣٦.85  
فرح نادر عبدالرحمن ابوقوطه 9٠.٣٢  
الريسا نايف عبداهلل 9١.٠5  
مرام حمود عناد نعمة ٦7.57  
مرمي محمد ابو زيد 8٣.9١  
مرمي محمد وليد ريا 89.9٤  
منى عبداملالك أحمد سعيد 7٤.١١  
مها عبداألحمد 7.9٦  
ميرام أحمد محمد عبدالغفار 9٣.٣٦  
ناردين زكريا عطية موسى 8٦.٤  
نسرين عبداهلل القحطاني ٦.85  
نور محمد جاسم بوحمد ٤٢.75  
نيرå أحمد محمد حسن 85.7٣  
هبة الرحمن أحمد السلومى 5٣.9١  
هدى علي حنيفه 9٠.٣٣  
هند جمعان ناصر العدواني 87.9٣  
يارå طارق علي سبع عبداملعطى ٤8.89  
يسرا غسان الراعي 8١.٢٦  

 امامه بنت بشر الثانوية للبنات
أريج فهد عباس حيدر 99.8٦  
ÂالÁ أحمد حسني الدسوقى 8٦.٤٦  
ÂالÁ ناصÜÜر منصور فÜÜرج اخلضري   

98.٢5
أماني اياد جعفر محمد احلمدان ٤١.97  
Âمنة حسني محمد املهنا 98.7٤  
أنفال أحمد حسني شرف ٦5.87  
أنفال عبدالهادي جابر محمد النعمة   

9١.5٣
إسراÁ أحمد راشد الشرف 8٤.9٤  
اوراد جاسم محمد اخلضر 9.8١  
بتول حسني اكبر حسني 7٤.9٠  
بتول محمد محمود كرميى 79.8٦  
بلقيÜÜس عبداملجيÜÜد عبÜÜاس جوهر   

شهاب 8٦.9٦
بيبي ناجح عبداهلل البغلي 97.5  
تسنيم محمود أحمد محمود موسى   

99.٠٦
جمانة عبداحملسÜÜن أحمد الشÜÜمالي   

8٣.٤٦
جنÜÜان اسÜÜماعيل إبراهيÜÜم عبÜÜداهلل   

البلوشي 7١.9٢
جنان عبÜÜداهلل علي عبÜÜداهلل العلي   

9٢.٢9
جنان محمد جعفر علي 5٤.9٤  
حصة عبدالوهاب جاسÜÜم السÜÜلطان   

9١.٢٣
حوراÁ حسن سÜÜيد محمد سيد علي   

اكبر السيد إبراهيم 9١.٦9
حوراÁ عبداهلل أحمد خضير 97.77  
حوراÁ عمار عبداحلسني علي ٦5.95  
حوراÁ فؤاد فهد الدريع 79.7١  
خديجة حسني غلوم جمال 8٣.٤٦  
خديجة كامل مصطفى محمد 8٦.٠٦  
خديجة محمد حسن علي حسن صفر   

99.١8
دارين وائل عبداهلل محمد اخلراز 9١.٤9  
دانة حامد عبداهلل احلبيب 98.59  
دانة فهد صقر فالح بن عيد ٠٦.95  
دانة يعقوب يوسف شهاب 9٢.٠٦  
رباب فيصل شهاب الفضلي ٣.85  
رتاج أحمد سيد حسني السيد قاسم   

العلوي 9١.٢9
رتاج حسني علي محمد علي 7٣.9٢  
رتاج صالح فهد احلربي 8١.٣٢  
رتاج مشاري عيسى الشطي ١٤.78  
رغد إبراهيم فهد العريج 9٦.٠٦  
رغد إبراهيم محمد اسماعيل فيلكاوي   

89.٠9
رقية علي محمد احملمد ١8.87  
رواÁ امين محي الدين الشوني 9٣.٤7  
روان حسني إبراهيم عرب 9٤.٣8  
ريان عادل محمد الرباب 9٤.٠٤  
  9٦.9٣ åرمي حسني يوسف حسني مدو
زهÜÜراÁ عبدالعزيز مندنى اسÜÜماعيل   

علي 88.8٣
زهراÁ هاشم عارفي ١١.88  
زهراÁ يونس عبداهلل املشموم 87.59  
زهرة عباس محمد الباÐر 9٠.٢8  
زينب أحمد جاسم محمد دشتى 8١.٤٦  
زينب حسن سيد محمد السيد إبراهيم   

9٣.٣٣
زينب حيدر عبداهلل بوزيد ٠9.77  
زينب محمد جاسم اخلليفة 89.7٦  
زينه خالد خلف الفرحان ٦7.89  
سارة عبدالعزيز عبداهلل دخيل 7٤.٤٦  
سارة فؤاد فاضل الشكري ٢٢.89  
سكينه محمد نائل العبد اهلل 7٦.9١  
شريفة شاكر عبدالكرمي الصالح ٦٣.88  
شما سالم مرضى عبداهلل االÐينه 9٢.١١  
شهد يوسف حسني القالف 5٤.9٦  
شيخة جمال أحمد حسن الغيث 78.5٢  
شيخة فهد صادق الفهد 8٦.٦7  
شيخة يوسف صالح البطي ٤5.87  
صبا أحمد عبداحلميد مال جمعة أحمد   

اخلطيب 97.9١
ضحى حسني جاسم علي 8٦.٢٦  
ضحى عادل عبداهلل غلوم 8١.١  
طيف سعد محمد السعيد 8١.٠8  
عائشة راشد عوض راشد اجلويسرى   
9٤.٣
عائشة أحمد إبراهيم حمد املفتاح 9٢.8٣  
فاطمة محمد صفر حسن علي الدمخى   

88.٦7
فاطمة اسماعيل يعقوب ماتقي ٤١.85  
فاطمة الزهراÁ أحمد فالح أحمد محمد   

87.٦٢
فاطمة راشد زنكي غلوم حسني زنكي   

98.88
فاطمة عدنان موسÜÜى علي بن صفر   

9٦.٢٤
فاطمة علي أحمد العلي 88.58  
فاطمة ناجي عبداهلل اخلرس 9٤.١  
فاطمة نبيل علي حسني عبداهلل 9١.٣٤  
فجر جمال عيسى القطان ٠١.99  
فجر مازن حسني محمد 8٢.٣٦  
فرح عدنان إبراهيم صادقي ١9.97  
جلني عادل عبداهلل غلوم صفر 9٤.٣١  
لولوة سعيد ياقوت مطر ٢.89  

لولوة ناصر محمد محمود 9٤.٢  
ليان يوسف عبداهلل محمد الصراف   

79.٣9
ليلى حسني عباس حسني 85.85  
ليلى نادر محمد محمد تقي ١١.97  
مرمي عصام صقر مبارك اجليماز 95.9٤  
مرمي عماد علي عبداهلل البحراني ٢.97  
مرمي نواف سالم عبداهلل الوزان 8٦.١  
مرمي يوسف حيدر سراج 8٦.١  
مالك جعفر عبداهلل جمشير أشكناني   

9٦.٢9
منار مجيد مال اهلل املتروك ٢7.88  
منار يونس أحمد فرس ٤٣.95  
منال أحمد مجبل الرميضى 9١.٠7  
منى صالح عطية بحيرى ٦٣.97  
مها وليد خميس اخلميس ٠٤.97  
نرجس جابر علي عبدعلي ٠7.95  
نرجس محمود علي أشكناني ٣٦.78  
هاجر عبداحلكيÜÜم عبداالمير احلداد   

9٦.88
هنا سليم عدنان دايخ 9٤.٦٦  
هنا محمد عثمان مطر 9٢.٠9  

 اميمة بنت Ñبيعة الثانوية للبنات
ÂالÁ وليد رجا الغضوري ٦5.89  
أنفال عبيد عبداهلل الرشيدي ٤٤.87  
  79.٠١ Ôأبرار عوض محمد منقو
ابيار علي حسن الفارس 8٠  
الشيماÁ عبدالرحمن عبداهلل العطوان   

8٦.١8
بتول مطلق محمد الرشيدي 8٦.٤٣  
جود مناحي سرور املطيري 99.9١  
دانة سعود بالى الشمري 9٦.٠8  
دانة نهر جدوÚ النمالن ٤٤.97  
دميا إبراهيم عبداحملسن بن رزق 85.9١  
رتاج يوسف محمد الغيص 9٣.٤9  
رغد أحمد سعد الفضلي ٦٤.97  
رهف مبارك سالم املري 98.7١  
رمي سعود بالى الشمري 9٤.٦٦  
رمي عبدالعزيز عبيد العنزي 79.7٣  
رمي فهد عويض املطيري 95.7١  
زهراÁ زهير محمد احلمود 9٤.١9  
زهراÁ عباس مختار باقر 9٣.9١  
زينب محمود حرسى خيري ٢١.88  
سارة خالد علي املطيري 7.8١  
سارة رشيد جدوÚ النمالن 8٣.9٦  
سارة سعد فهد العجمي 8٤.١  
سعاد وليد جعفر املنصوري 9.8٦  
سلمى عثمان جابر احلارثي ٤.78  
شاهة مبارك محمد الفريج 58.8٢  
شهد إبراهيم عبداهلل اخلليفي 9٤.٤١  
شوق حمود سلمان الناجم 88.8  
شيخة أمين عبداهلل الشرهان 77.8١  
شيماÁ محمد أحمد املشعان ٤9.87  
صفيه عبداهلل عبدالرحمن محمد 9٤.٢٤  
ضحى علي محمد املزين 5٢.9٦  
طيبة جمال عيد العصفور ١٢.98  
طيبة وليد خليل الراشد 9٣.٣٦  
عالية صالح رجعان اجلسار ٦١.87  
عايشة فالح حزام الدوسري 98.8٠  
علياÁ اسماعيل غلوم رئيس 9٤.١٣  
فاطمة عبدالرحمن محمد الرشÜÜيدي   

95.5٤
فرح حرمل فهد العجمي ٦١.78  
فرح نواف فالح الشمري 98.8٦  
فوز خالد عبداهلل احلربي 7٢.١8  
جلني فهد مشاري الرفدى 8٤.8١  
لولوة يوسف علي القنور 9٠.٤٣  
مرمي عبدالكرمي عادل صالح 5٦.9٢  
مزنة ناصر محمد املهوس 8٤.٢٤  
مضاوي وليد حسني الزايد 8٦.٤٣  
منى سعيد رشود اجلسار 9٦.٣9  
منيرة أحمد حسني كندري 89.5١  
منيرة راشد سعد صقر 9١.8٠  
موضي بدر حمد العجمي 98.8٦  
موضي حمد ناصر الفريج 98.7  
موضي خالد أحمد منا ١.85  
موضي سعد عادل السعيدي 9٢.١٢  
نورة رجا محمد النمران 98.8٦  
نورة عيد ماطر العصيمي 8٤.٦8  
نورة محمد بدر الرشيدي 7٣.8٤  
هاجر محمود عبداهلل سليمان 7٦.٦١  
هديل علي غنام العنقودي 95.57  
هيا محمد فالح الدلق ٤٣.97  
هيا يوسف راشد الراجحي 7٢.9١  
وضحة جمال خلف العالج ١7.89  
وضحة حسني قويعان املطيري 7٤.9٦  

 انس بن مالك الثانوية للبنني
أدهم رشاد أحمد رشاد ٦٢.97  
أنس محمد حافظ احلافظ 7٤.٣١  
أنس محمد كامل محمد 98.7١  
إبراهيم أحمد السيد سعد 98.97  
إبراهيم مصطفى سويلم ٤٣.99  
أحمد إبراهيم غريب عيسي ١٦.99  
أحمد عبداملنعم عبداملنعم 97.9٣  
أحمد ماهر ابوزيد منصور 9٣.٢5  
أحمد مجدى محمود العشماوى 9٣.٤٢  
أحمد محمود رجب السيد عبدالوهاب   

98.٠٣
أحمد نبيل أحمد حسن محمد ٦٣.98  
أسامة اسالم محمد بشار 95.59  
اسلم مناف اخليرات 7١.9٣  
الوليد طالل ياسني الشمري 9١.٦٢  
بÜÜالل صابÜÜر ابوالريÜÜش عبدالهادي   

محرم 9٣.٤8
بالل عبدالفتاح عبدالفتاح 9٣.9١  
جاسم عادل سليمان مال اهلل 7٤  
جون بولس جرجس رزق بشاى 8١.٣9  
حازم علي شحاته عبداهلل 99.89  
خالد إبراهيم السيد حسن طالب 8٢.8٦  
خالد علي مطلق الشالحي 57.9٦  
طارق محمد عبدالغنى حافظ 9٦.١  
عبد الرحمن ايهاب علي علي عبدالواحد   

شقير 9٠.٦٤
عبد العزيز محمد فهد املطيري 9٦.٢٢  
عبد اهلل سعود الشريعان ٦7.75  
عبدالرحمن أمين حسني 9٢.9٣  
عبدالرحمن أحمد عاشور كامل ٦9.99  
عبدالرحمن عزت كمال كامل 97.7١  
عبدالرحمن عماد املنير 9٦.٢5  
عبدالسالم محمد عبدى 87.9٣  
عبدالفتاح محمد عبدى 8١.٣٣  
عبداهلل اشرف أحمد السيد 99.59  
عبداهلل عبداحلميد بهنسى 99.8٦  

  9٤.8٣ Ûعبداهلل مسعود أحمد الصبا
عدي بشار رياض إبراهيم 95.75  
علي السيد محمد موسى بازيد 98.97  
علي حسن زايد الديثان ٦5.98  
عمار مرسى مرسى صقر ١.99  
عمر أسامة عبداحلميد صالح 98.98  
عمر محمد عبدالرحمن املطيري ٦١.75  
فهد مشاري فهد املطيري 98.8٠  
فيصل خالد فراج الدوسري 8٢.٤  
كرمي أحمد محمود صالح 8٢.8٦  
ماثيو ميشيل حنا فليب ٦8.99  
مازن أحمد محمد حسن درويش 99.79  
مازن وليد محمد عصمت أحمد 88.5  
محمد أشرف خميس تهامي 99.5٣  
محمد اباÁ غسان االشقر ١٣.99  
محمد ايهاب محمد شرف ٦١.99  
محمد عصام الدين فتوح 9٤.٤٤  
محمد عفيفى محمد عفيفى ١٣.99  
محمد مشعل محمد الغمالس 9.8٠  
محمد مصطفى سيد راتب ٦٣.99  
محمد ناصر رجب الليثى 9٣.١٣  
  99.١٢ åمحمود أحمد سيد محمد شور
مروان مدحت أحمد رمضان 75.9٤  
مصطفى أمين شريتح 5.9٦  
مصطفى أحمد شوقي جمعة ٦.87  
مصطفى كمال شحات عوض ٠٣.99  
مصطفى محمد املغاوري اجلزار 57.9٦  
منصور عبداهلل صالح الرفدى 8٣.8٠  
مهدي عبدالعزيز عبدالعزيز ١٦.99  
وليد خالد حسني غلوم 89.7٦  
  9٣.٣٢ åحسانني قنصو åوليد قنصو
ياسر حمود عبداالمير التميمي 9٣.٢  
ياسر عالÁ رجب الدسوقي بكر 9٠.٢9  
يوسف السيد صبري السواح ٦.98  
يوسف طالل يوسف العيدي 8٢.9٣  
يوسف عبدالناصر عبدالعال 98.5٦  

 انيسة بنت خبيب االنصاÑية الثانوية 
للبنات 

أروى أمين أحمد الشامي 58.9٤  
ÂالÁ اسماعيل علي حسني ٠5.95  
ألطاف طارق بندر اليوسف 5١.9١  
Âيه طارق فيصل العطير ٦8.95  
  8٢.٤8 Úاريج انور طبا
إسراÁ صبحي بكر سالم علي 99.9٦  
أسماÁ حسام التركاوي ٠٤.89  
اسمهان عادل عبدالرحمن ٤٢.98  
االÁ أحمد محمد رجب السيد ٦5.95  
االÁ عبدالرحمن محمود قرمد 8٢.٠٤  
اميرة اسامة السيد السيد ٦8.97  
ايه انور أحمد عبدالرسول ٤7.99  
بتول سعد صالح الشقيرات ٦٢.95  
بنان إبراهيم متولى ابو عطية ١٣.99  
تقى وفائى سعيد محمد الزيات ٣٤.99  
جهاد محمود عبداحلفيظ ٢5.99  
حبيبه إبراهيم علي السنباطي 99.95  
خلود وفيق مصطفى علي أبوزيد 8.9٢  
دانة أياد محمد بوهندي العلي 7٣.7٦  
دانة عابد حبيب 75.9٢  
دانة فالح مبارك العنزي 9٦.٣٢  
دميه خالد ناصر الزيد 8٦.٢8  
ÐكاÁ هيثم ابوشعر ٢9.97  
رئام حسن غنام ٢٤.99  
رتاج أحمد عبداحلكيم اسماعيل ١١.98  
رتاج رجا نافع احلربي ٦٦.89  
رضوå محمد محمد السيد سالم ١٢.97  
رغد عبدالكرمي رحال ٢.98  
رقية جابر أحمد عطية ٤9.79  
روان أحمد محمد أحمد 9٢.٠9  
ريناد ناجي محمد العجمي 8٠.٠١  
زينب خليل الشمري 9٣.٤٢  
زينب محمد محمد حافظ شرف 9٦.١  
سارة محمد محمد شتا 99.89  
سجى خالد مرزوق عبداهلل 8٤.٤٦  
سلمى عز الدين سعد أبو زامل ٦٤.99  
سما رضا صالح محمد جاد 98.79  
سما ياسر مصطفى امني رجب 88.55  
سميه ياسر سعيد محمد وهبة 9٤.٤9  
سنا عبدالباسط محمد الزعبي 9٦.٠5  
شام موسى جلود احلمادة 8٤.9٦  
شهد أحمد مختار الصراف 88.57  
شيخة مرزوق سالم العميري ٠٦.99  
عبير أشرف فهمي بشاى 78.77  
غدير غالي حمدان الشمري 9١.٤٣  
غدير محمد مبارك سعيد مبارك ٦٦.95  
فاطمة محمد مبارك سعيد مبارك 5.9٢  
فاطمة أحمد كمال محمد ٣٦.99  
فاطمة سالم خضر الشطي 9١.٦5  
فاطمة عامر أحمد الدخيل ٠7.79  
فداÁ امني وجيه امني الشافعى ٦٢.99  
فرح مدحت عبدالغني خليفة 99.7٦  
لطيفة ناصر عبداهلل احلمدان 9٢.٣  
لوجني أسامة محمد عطية 98.5٤  
مايا نعمان عبدالقادر مشعل ٦٤.99  
مروå صالح شاكر الشطي 87.8١  
مرمي أحمد جابر زكي فضل ٣5.98  
مرمي حجي راشد الغريب 5٦.9٣  
مرمي محسن علي امليت يزيدى 9٠.٠٤  
مرمي محمد اجلوهري 98.87  
مرمي محمود عبداحلليم محمود 9٣.٢9  
مرمي مسعود صالح املري 9٢.٣٤  
منة اهلل عصام علي حسن 59.9٣  
منيرة ناجي إبراهيم املسبحي 95.88  
ميسون محمد عبداهلل ٦٢.88  
نبيله ادهم سعد اجلوجري 98.7٣  
ندى االمام أحمد محمد البحيرى 58.9٠  
ندى الغريب عيد رجب ٠9.99  
ندى عصام عيد نصر ٢9.99  
ندي نوراهلل محمد الدسوقي 99.5٤  
نرمني نادى أحمد عبدالرحمن ٠٤.99  
نور فؤاد محمد اخلوالني 89.99  
نورهان امين انور السيد متولى ٣.88  
نورهان امين يوسف قطب ٢7.95  
نورهان بنت ايوب صابر الكعبى 9.8٤  
نوف عايد سعد السبيعي 5٣.8٦  
هاجر وليد محمد علي ابو زيد 95.5٣  
هيا علي حافظ 97.98  
وجدان محمد فهد العازمي 9٠.٠5  
ياسمني أحمد سعيد الغامدي 7٦.٦7  
مينى حمدي كمال العكل ٢٣.99  

 برقاä الثانوية للبنات
أحالم وايل محمد الوايل 8٢.9٢  
أروى عيسى عبدالقادر الستالن 8١.٦١  
أريج محمد سعد الصاهود 8٢.١5  

أسماÁ الفي سيف العازمي 89.9١  
أمجاد مبارك حسن العجمي 9٤.٢١  
أمل سطام مرزوق العازمي 9٣.٣5  
أمل مساعد عبدالعزيز املجمد 77.8  
أمينة وليد عبداهلل الصفران 9٦.8٦  
أنفال أحمد عباس االمير 79.8٦  
Âيه خالد جاسم جمعة 7٣.١٣  
اجلازي سعد صغير الدوسري 7٦.٤  
بدور ناصر عباس عيدان عباس ٢٢.79  
بيبي جاسم محمد بن نخي 8٦.١٣  
جواهر حسن علي البلوشي 79.5  
حوراÁ عبيد خنيفر الرشيدي 9٦.٢  
دانة طالل عدنان مال اهلل 85.8٢  
دالل فهد محمد العجمي ٤١.88  
دالل محمد علي العازمي 8٤.٦٦  
دميه شافي خالد العجمي 9٠.٣8  
راما أحمد عبدالكرمي نصار ٦8.99  
رتاج خالد حمد الدوسري ٦5.85  
رتاج صادق محمد الفضلي 95.9٤  
رتاج ضاحي عبداحلميد البندر 9٠.٦5  
رتاج نواف صالح املسباح 9١.٦٣  
رغد عبداهلل بدر محمد 8٢.٢٦  
رفعة سالم بداح العجمي 8٦.٣٢  
رقية جابر عبداجلليل أحمد ٦9.78  
رواÁ محمد سعد الصاهود 59.8٣  
روان محمد سعود الهاجري 8٣.٦9  
زهراÁ ناجي كاظم جعفر 98.8٢  
زينب أسامة مصطفى املوسوي 99.9٠  
زينب عبداحملسن بوشعبون 8٣.٠٤  
زينب فؤاد عبدالرضا احلداد 8١.٣٣  
سارة حسن محمد العجمي 89.9٠  
سارة علي عبدالرسول الصائغ 8٤.٣١  
سارة ناصر خلف العتيبي ٦5.95  
شادن محمد جاراهلل الشمري 58.9٠  
شريفة علي عبدعلي اإلبراهيم 7٢.9٣  
شهد خالد إبراهيم بو صلحه 7٦.٣٦  
شهد عادل مبارك العازمي ٦٢.88  
شوق بدر سلمان البلوشي ٦٣.77  
شيخة فهد جاسم احلساوى 7٦.٤8  
صبا نضير عبدالعظيم الزاهر ٦١.97  
عائشة بدر حسن الكندري 9٢.٤٢  
عائشة راشد عثمان املسيليم 7٦.9٤  
عائشة سعد راشد الفضلي 5١.7١  
عائشة محمد سعد الصاهود 7١.9٤  
غدير فايز صالح الشمري 98.8١  
فاطمة خليل إبراهيم االكرم 8٢.٦9  
فاطمة عصام عبداهلل الفودري 5٣.9٠  
فاطمة فالح محسن املطيري 8٦.9٣  
فاطمة مهدي خليل القالف 7٢.9٤  
فرح مبارك علي العازمي 9٠.٠٦  
فرح نايف مبارك العتيبي ١٦.85  
فوز مرزوق سعود العودة 95.9٤  
فوزية عادل حيدرى 75.9٢  
  9٤.87 Õكادي محمد فهد البو
كوثر محمد درويش صالح 8٦.٦٣  
ليالي ناصر سليمان سالم 95.5  
ليلى عبداللطيف البشير 97.7٦  
مروå نواف صالح املسباح 8٦.٣٦  
مرمي إبراهيم القطيفي 7٣.١  
مرمي سعد سعود العازمي 8١.١9  
مرمي عادل خليفة املطيري ٠7.75  
مشاعل مسعود مطلق السعيد 7٠.٦5  
مشاعل مشعل علي الهاجري 97.59  
مناير حمد برجوس العجمي 8٣.٠٤  
مها محمد عبداهلل العتيبي 9٦.٢٣  
جناة ماجد بشير العدواني 77.59  
ندى خالد محمد الكندري ٢٤.85  
نوال فهد فالح العجمي 7٣.٣٦  
نوال مانع محمد العجمي 78.7٦  
نور علي حسني القطان 85.8٦  
نورة علي سالم املري 7٢.8٣  
نورهان محمد إبراهيم اجلعفر 55.8٤  
نوف فرج خميس فرج خميس 8٤.٢  
هاجر فهد رفاعي الشمري 8٢.٢8  
هاله عبداهلل العزي الشيخ 89.59  
هيا فرج صالح املرزوق 78.57  
ود هادي نفل العجمي 9١.٠٣  
وضحى شافي سعد الدوسري ٢7.87  

 بالØ الشهداء الثانوية للبنني
أحمد بدر علي عباس 89.7١  
  8٢.٤5 åأحمد جمال خليفة العمير
أحمد سلمان مناحي العازمي 8٣.٠8  
أحمد محمد اسحاق العوضي 8٣.٣8  
أحمد نايف مرزوق الرشيدي 8٢.٤١  
أحمد يوسف شعيفان العتيبي ٤٦.77  
أسامة حامد لفتة الشمري 7٢.9٦  
إبراهيم محمد البطحانى 8٢.٠٣  
أحمد سعود عوض املطيري ٦9.77  
أحمد محمد صالح الشمري 88.9٣  
أحمد يعقوب يوسف مراد 8٦.١  
باسل كرمي عبدكرم 85.75  
بدر شريدة امعرى العازمي 57.7٤  
بدر طالل بدر العازمي 7٦.٤٦  
بدر فيصل قبالن العتيبي 79  
بدر يوسف محمد عبدالرحيم 9٦.٠٤  
بدر يوسف جنم الشمري 9٤.٠7  
براك مشعل براك الدوسري 8٤.٢١  
بسام نادر نايف احلربي 9١.7٤  
بندر نافع حالف احلربي 77.7٤  
تراحيب محمد تراحيب العجمي 5١.9٠  
تركي خالد تركي املطيري 8٣.8١  
جابر أحمد جابر الشمري 78.8٢  
حسني خالد محمد الدوسري 79.5٤  
حسني عبدالبارى جابر الهندال 8٠.١8  
حسني جنم عبداهلل الشمري 77.7٢  
حسني وليد حسني الغريب 7٤.٠٦  
حمد ظافر أحمد الهاجري 78.5١  
حمد عويضه جويعد العجمي 8٦.٤٣  
حمد ماجد خميس العجمي 8٢.٦٦  
حمد مبارك خلف الغريب 85.8٠  
حمود حمد عواض املطيري ٦8.75  
حمود مشعان فهد اخلالدي 85.5١  
خالد زيد عايض العازمي 77.9٣  
خالد طالل مبارك العازمي ١٦.78  
خالد علي سعدون العازمي 79.8٣  
خالد فهد صالح العتيبي 5٣.٠٢  
خالد فيصل سعود العازمي ٦٣.78  
خالد محمد اسحاق العوضي 8٤.٠8  
خالد محمد سعود العجمي ٦٢.87  
خالد ناجي فرج السالم 9٢.8٠  
خلف عبداهلل حوشان العازمي ٠٦.٦5  
راشد حمد خلف الغريب 7٢.8٣  
راشد شبيب فيصل الشمري ٣١.77  
راشد مبارك خلف الغريب 7٦.7٣  

رشيد عبدالعزيز رشيد العازمي 79.9١  
زايد سالم زايد العجمي ٢١.88  
زايد فيصل زايد الهاجري 78.9١  
زياد هشام عبدالباقى داهش ٤١.99  
سالم علي حسني علي حسني 79.7٦  
سالم محمد شبيب العجمي ٣9.88  
سالم ملفي غنيم ابو عنيج 5٣.8١  
سعد عبدالسالم سعد مزيد 55.7٤  
سعد علي أحمد البلوشي 75.5٤  
سعد مسلم سعد سعيد العازمي 9٦.8٢  
سعود أحمد صابر صيهود 8٦.٢  
سعود سعد حالف احلربي 7٦.٣8  
سعود عبدالعزيز أحمد الكبان 9٠.٠٢  
سعود محمد مطر العازمي 9٣.١١  
سعود مهدي عوض العازمي 55.8٢  
سلطان أحمد سعد الدوسري ٤٣.77  
سلطان شافي محمد العجمي ٤8.78  
سلطان عبداهلل ناصر العازمي 7٣.٢٢  
سلطان فهيد سلطان السهلي ٢١.79  
سلطان مزعل مهدي السبيعي 8٠.٤  
سلمان أحمد عياد املطيري 75.7٦  
سلمان جمعان سلمان العازمي 85.5٢  
سلمان محمد خلف القحطاني 7٣.١5  
سيد يس ضياÁ سيد يوسف 5.8٤  
صالح شافي حويل السهلي 9٢.٠9  
صالح عبداهلل حسني العجمي 8٣.٦٣  
ضاري عبدالعزيز العتيبي ٠٤.95  
طارق عبدامللك شريف الصديقى ٦.78  
طالل عادل راشد املسعودى 79.87  
طالل عبداهلل راضي أحمد 8٦.٣5  
طالل محمد دليم املطيري 5٢.8٢  
طالل ناصر مذخر العنزي 8٣.٠8  
ظاهر عبيد ظاهر العازمي ٦9.78  
عايد محمد عجاج الظفيري 8٢.٦8  
عباس سالم حسني الناصر 8.8٦  
عبد الرحمن أحمد فالح العازمي 8٣.٣٢  
عبد الرحمن بدر الدوسري 95.7٦  
عبد الرحمن جمال الرشيدي ٢٦.77  
عبد الرحمن خليفة العازمي 79.88  
عبد الرحمن عبداهلل العازمي 8٢.١  
عبد الرحمن فالح العتيبي 58.7٠  
عبد الرحمن فهد العوضي 8١.7٠  
عبد الرحمن فهد محمد البركة 9٤.8٠  
عبد الرحمن منيف الرشيدي 79.59  
عبد الرحمن ناصر العازمي 7١.7٤  
عبد الرحمن هايف املطيري 55.98  
عبد الرحمن وجيه فتحي رجب ٠٤.99  
عبد العزيز خالد الغنامي 8٢.٢٢  
عبد العزيز خالد فالح العازمي 75.87  
عبد العزيز سلمان علي الراشد 7٦.8٠  
عبد العزيز سليمان املروان ٤٣.78  
عبد العزيز سيف العتيبي 79.99  
عبد العزيز عبداهلل اجلمعة ٤5.79  
عبد العزيز محمد العازمي 85.95  
عبد العزيز مطلق العجمي 8٦.٦٣  
عبد اهلل أحمد سعد العازمي 8١.٢٦  
عبد اهلل أحمد فالح العازمي ٤9.85  
عبد اهلل حسن محمد عباس 77.9١  
عبد اهلل حمد عبداهلل الهاجري 9٢.8٦  
عبد اهلل راشد مطلق العازمي 8٤.٦٣  
  85.٣7 Ûعبد اهلل سلمان قطوان الصوا
عبد اهلل عردان فهيد العجمي ٢٣.85  
عبد اهلل غامن فيصل العتيبي 7١.٠٢  
عبد اهلل فهد سمير املطيري 8٤.7٤  
عبد اهلل فيصل مرضي العازمي 8٠.٢٦  
عبد احملسن فهد عبداهلل املعتقه 9٤.8٢  
عبد الهادي صنيتان العتيبي 58.7٦  
عبد الوهاب علي فالح العازمي 77.8٢  
عبدالرحمن عبداهلل علي سعد 89.8٢  
عبدالرحمن فهد هزاÚ العازمي 5٣.8٠  
عبدالرحمن محمد الهاجري ٣٤.95  
عبداهلل راشد عبيد اللميع 7٢.٣٦  
عبيد راشد عبيد اللميع 7.7٤  
عثمان ظاهر محمد الفضلي ٦٦.77  
عثمان ناصر خالد املطيري ٣١.79  
عذبي عوض أحمد احلقان ٢٢.79  
عسكر فراج عسكر املطيري 8.7٦  
علي بدر عبدالنبي الشمري 89.97  
علي حسني علي العجمي 5٢.7٤  
علي خالد جعفر الصفار 8٣.٠8  
علي صالح معيض مهدي 88.98  
علي فالح حمود الهاجري 8٠.٤٤  
علي فيصل عبداهلل الفارسي 8٠.٣5  
عمار محمد عمار العجمي 5١.9٠  
  8٦.١١ åعمر اسماعيل عبدالساد
عمر انور حزام امليع 8١.٢٢  
عمر طالل شهاب املطيري 8٤.٦5  
عمر ظافر مطلق السبيعي 87.9٦  
عمر عادل جعيدان العنزي 9١.١٣  
عمر عامر سيف العازمي 79.88  
عمر محمد راشد العازمي 8٤.8١  
عيد سعد مبارك الوسمي 8١.8٤  
غالب حسني غالب املطيري 79.59  
فارس عبدالعالي سعد اجلرى ١8.78  
فالح برجس فالح الهاجري 8٤.٦٢  
فالح مطلق فالح العازمي 58.8١  
فراس أحمد زيد املري ٦8.77  
فرحان وليد فرحان عويد 5.9١  
فالح أحمد منور الرشيدي 8١.٦5  
فهد راشد فهد العجمي 8٢.٦8  
فهد سعد فهد العازمي 8٠  
فهد سعود هادي الدوسري ٦8.77  
فهد طالل سفر العتيبي ٣7.89  
فهد عوض مجبل خلف 7٤.8٠  
فهد فارس اكنيفذ عوض اكنيفذ ٣٤.97  
فهد فيصل فهد الدوسري ٣9.85  
فواز عسكر بركات املطيري 5١.8٢  
فواز محمد ناصر العكشان 95.88  
فيصل بدر فالح العازمي 7٤.٢٦  
فيصل ماجد غليفص الدوسري 77.59  
فيصل محمد عبداهلل العجمي ٦١.78  
فيصل مشعل ناصر العازمي 8٣.٤  
فيصل يوسف حزمان امليع 78.57  
كمعان مشلح فالح العجمي 78.9  
ماجد صالح جهز العتيبي 8٢.٦9  
مبارك أحمد مبارك العازمي 55.8٣  
مبارك راسم بخيت العجمي 8٢.٣٤  
مبارك راشد فهد العجمي ٢9.85  
محمد أحمد فالح الوسمي 89.55  
محمد أحمد محمد العتيبي 95.7٦  
محمد بدر ستار العنزي 8٣.8١  
محمد بسام جايد طاهر الشمري 9.8٦  
محمد جاسم حسني الكندري 9٦.٤8  
محمد خالد خليفة الذوادى ٦8.79  
محمد خالد راشد العازمي 9٠.٦8  
محمد خليفة علي العازمي 8٠.٣٢  

محمد زياد محمد احلربي 9٣.٦٤  
محمد سالم عبداهلل احلجيالن 8١.٤٣  
محمد صالح عوض العجمي 7٢.8٢  
محمد عادل حسني اجلريدان 8٤.٣8  
محمد علي عبداهلل العازمي 8٤.٢٣  
محمد فهيد حمود العازمي ١٦.79  
محمد الفي محمد العازمي 7٤.٤  
محمد ماجد عبدالكرمي غلوم ٦٢.78  
محمد مبارك محمد القحطاني 7٦.٤٢  
محمد مساعد طلق العازمي 7٦.١١  
محمد مشبب محمد السهلي ٢9.87  
محمد مطلق محمد العازمي 8٢.٤٤  
محمد منصور زنيفر العجمي ١٦.78  
محمد موسى فرحان الرشيدي 78.8١  
محمد ناصر فهد العازمي 79.97  
محمد نايف محمد امليع 8٢.٢8  
مرزوق نواف مرزوق املطيري 5١.9١  
مساعد خالد مساعد الفزير 77.7٣  
مشعل خالد إبراهيم البطحاني 79.9١  
مشعل زبن محمد العجمي 9١.9٢  
مشعل محمد قبالن العتيبي ١7.78  
معاÐ وليد محمد الكندري 9٤.8٣  
منصور محمد سيف العازمي 8٤.٠٢  
  8٤.١7 Úمهدي هشام عبدالرزاق املطو
موسى مرزوق سعد الرشيدي 5٢.7٤  
ناصر بدر عبداهلل املطيري 8٣.7٤  
ناصر حمد فالح العازمي 8٣.٣5  
ناصر سالم فهد العجمي ٦7.75  
ناصر عبداهلل محمد العجمي 7٤.٣٤  
ناصر عمر ناصر الدوسري 8٦.٣٤  
ناصر فالح ناصر الدوسري 8٢.٣9  
ناصر محسن ناصر الدوسري 7٣.٠8  
ناصر محمد علي السبيعي 7٦.١٣  
ناصر محمد مهدي الشمري 75.95  
ناصر محمد ناصر العجمي 87.9٦  
ناصر محمد ناصر الهاجري 7١.8٠  
نايف خالد مانع العجمي 87.9٢  
نايف فالح مطلق العازمي 9.8٠  
نصار أحمد نصار العازمي 7٢.7٤  
نواف بداى مرزوق الضاوي 9٦.٦٣  
نواف عبداهلل راجح القحطاني ٤5.75  
يوسف خالد جديع العازمي 75.8٠  
يوسف فالح سعود العازمي 7٤.7٣  
يوسف مسلط سعد السبيعي 75.5٤  

 بياä الثانوية للبنات
أبيار علي مصطفى احملميد 88.9١  
أديبه مبارك عبداهلل عبدالكرمي 99.8٠  
أروى محمد غلوم الكندري ٢٢.87  
أزهار النادر جمعان احلريتى ٢7.85  
أزهار عبداحملسن علي سلطان 75.99  
أسماÁ حمد معتوق الوائل 9٤.١  
  9٤.٦١ Úأفراح زكريا يحيى الشما
أفراح يعقوب يوسف النداف 85.5٣  
ÂالÁ أحمد يوسف القطان 89.98  
ÂالÁ بسام محمد بجارى 88.9٤  
ÂالÁ حامت ضيف اجلدي 79.9٠  
أميرة رائد حسن مراد 5٤.9١  
أمينة علي حسني عاشور ٣٢.95  
أمينة مشعل علي عبداهلل 9٣.٣9  
أنفال خالد أحمد املطر ٦5.95  
أوراد محمد إبراهيم الصالح 9٠.٦١  
أوراد محمد حسني كرم 85.7٦  
Âيه حمد محمد بوحمد 5٢.9٠  
Âيه عبداالله محمد ال رشيد ٤5.87  
Âيه هاني حسني احلداد 9٤.٤١  
االÁ أحمد عبدالرسول امني 88.5٤  
اجلنات عادل عبدالرضا عباس 8٤.٤٤  
اجلود عبداهلل سعود الصباح 55.9١  
الزهراÁ جمال حسني الدريع 8٢.٢٦  
املها محمد أحمد الفارسي 5٦.9٠  
Âمنة حسن أحمد الصديقى 9١.٦5  
Âمنة علي عبداهلل العبود ٢٢.98  
أنفال موسى محمد العجمي 88.9٣  
إميان رضا محمد السلمان 8١.٢9  
بتول هادي يحيى بومجداد 95.9٤  
بشاير حسن أحمد عودة ٢8.99  
بشاير سعود رجعان العازمي ٦٦.88  
بلقيس حسن حسني حسن 97.9١  
بلقيس ناصر اسماعيل البناي 8٤.٢١  
جمانة علي محمود عبدالرحيم 9٤.٣٢  
جنان حسني أحمد ميرزا 8٢.٢7  
حصة ضيف اهلل العتيبي 9٣.٣7  
حور داود أحمد الدشتي ٣٤.97  
حور علي فاضل عبداهلل 59.9٣  
حوراÁ حيدر حيدر رضا 8٠.٣٤  
حوراÁ حيدر هاشم طاهر 99.95  
حوراÁ صالح حسني عبداهلل 9٣.١8  
حوراÁ فيصل عبداهلل اخلميس ٤7.89  
  89.٤5 Úخديجة جاسم محمد املطو
دانة خليفة يعقوب ربيعه 97.88  
دانة عادل شاكر حيدر ٣٦.95  
دانة عبداحلميد مساعد العتيبي 9.8٣  
دانة عيسى مجيد محمد 7.8٤  
دالل خالد عبداهلل القطان 97.9٣  
دالل خالد وليد العنزي 8٣.8٣  
دالل سند راشد احلملي 88.8١  
دالل عادل سيد شهاب القالف 5٣.9٢  
دينه أمني صالح سلطان ٠٢.95  
رايه مشعل حمود العرادة 9٦.٦9  
رتاج حسن مهدي اشكنانى 79.9١  
رتاج سعود عبدالعزيز املطرود 9٦.١٤  
رتاج فهد صالح العازمي 9٠.٤٤  
رتاج محمد حميد شهاب ١7.88  
رتاج مشعل العميري 85.98  
رحمة عبداهلل محمد العجمي 9٣.٤5  
رغد عدنان ميرزا عبداهلل 9٠.٢٣  
رقية عبداجلليل حسن اخلياط 9٠.١8  
رهف خليل إبراهيم رمضان 87.9  
روابي خالد إبراهيم الروضان 5٢.9٠  
روان عبداهلل خليفة دشتي 75.9٣  
روان عدنان إبراهيم السلمان 9٣.١  
روان عماد خالد املطيري 8٣.٦٦  
روان محمد علي احلمدان 87.9  
ريان حامد مجبل العازمي ٦٢.98  
ريان محمد عاشور محمد 5٦.9٤  
ريتاج محمد محمود السبيعي ٤.77  
رمي طالل أحمد الشطي 8٦.٤٣  
رمياس عبداحلميد اخلالدي 98.9١  
زهراÁ أحمد بدر جمال 9٦.٣7  
زهراÁ أنور عبدالرزاق حالوة 85.9  
زهراÁ عبدالوهاب حامد اكروف 97.9٦  
  75.٦١ åزينب امين علي النجاد
زينب حسن غلوم حسن 78.97  
زينب عادل ميرزا عبداهلل ٢8.99  

زينب عبداهلل صفر الدمخى 9٢.٣9  
زينب علي حسني القالف ٤٣.98  
زينب فؤاد عبداهلل القالف ٤٢.89  
زينب محمد جعفر غلوم جعفر 99.9٣  
سارة أحمد صالح العازمي 7٦.9٦  
سارة بندر عبداهلل الفوزان 9٦.٦7  
سارة سلطان اغنيم العصيمي 9٣.٤٤  
سارة عادل مبارك السحيب 9٢.٣5  
سارة عبدالعزيز رشود الرشود 5٤.8١  
سارة محمد عوض املهيميل 9٣.٦  
سارة موسى جابر العطوان 75.7٣  
سامية حسني سلمان جنادله 8٦.٤٣  
سبيكه وليد محمد احلربان ٠8.77  
شاهه عادل علي عبدالكرمي ٣٦.85  
شهد حمد سلطان املجرن 8٠.٣7  
شهد محمد فاضل الكندري 9٢.٢٢  
شيخة عماد عبداهلل سليمان 55.9٠  
شيخة مشعل حمد العجمي 7٢.9١  
صبيحه مساعد صالح الكوت 99.8١  
ضحى عبداهلل راجح العبداهلل 9٤.١٤  
عائشة بدر أحمد املضحى ٤٦.95  
عائشة وائل علي حسني 9٣.9١  
عزيزة جاسم محمد رجب ٣١.85  
عواطف ميسرå عوض الدرعى 7٦.٠١  
بÜÜدر عبداللطيÜÜف    عواطÜÜف ياسÜÜر 

عبدالرحيم النقي 8٤.8٦
غصون إبراهيم حسن العبري ٤٦.79  
فاطمة حيدر حسن القطان 8٤.١٣  
  89.59 Úفاطمة سيد أحمد جاسم الشما
فاطمة شاب 8٦.١٤  
فاطمة شاكر يعقوب حالوة 88.55  
فاطمة عادل أحمد دشتي 9٦.٣٣  
فاطمة عباس عبدالعزيز عبداهلل 8٣.٢١  
فاطمة عبدالعزيز رشيد الكاظمي ٦.98  
فاطمة عبدالعزيز شولي ٦٢.98  
فاطمة عبداهلل عيسى احلسن ١٤.87  
فاطمة علي حسني املال 9٠.٦8  
فاطمة هاني عبداحلميد حسني 95.99  
فاطمة وليد خالد عبداهلل ٢٣.99  
فاطمة يوسف احلمراني ٠7.87  
فجر رائد إبراهيم احلمود 9٦.٢٢  
فجر سعد اسماعيل اخلالدي 58.9٢  
في محمد جاسم الكندري 9٣.٢  
فيروزå عمر عبداهلل العمر 78.85  
قمر عدنان علي احلرز ٦7.97  
كوثر عبداهلل مبارك عبدالعزيز ٠٣.85  
لؤلؤة سليمان محمد القطان ١١.89  
آلليÁ نواف علي الدهش 97.88  
جلني عبدالرحمن اخلميس ٠8.98  
جلني مشعل كريستوفك 97.9٦  
لطيفة حامد إبراهيم مال اهلل 9٦.٣7  
لطيفة نواف تركي الوزان ٠7.89  
لطيفة وليد فرج السعد 9٤.١٦  
لولوة محمد إبراهيم الكندري 9٤.٦5  
لولوة مشاري أحمد محمدالعلي ٣٦.89  
ليلى مرزوق محمد العازمي 95.9٢  
مرمي أحمد عبداللطيف بوزبر 77.8٤  
مرمي أحمد يوسف الصايغ ٠8.88  
مرمي بدر هالل العطوان 9٤.٣5  
مرمي بشار هادي املرزوق 9٢.٣5  
مرمي حسن عبداهلل أشكناني ٣٦.95  
مرمي حمد جاسم املير 9٤.٠8  
مرمي محمد دخيل عودة 88.78  
مرمي محمد عبداهلل غريب رضا 98.8١  
مرمي محمد يعقوب بوشهري 9٠.٠7  
مرمي محمد يوسف السويدان ٢٢.89  
مرمي مشعل أحمد املالك 95.9٣  
مرمي مشعل يعقوب الصراف 8٤.٣5  
معالي فالح مبارك السبيعي ٤.79  
مكيه يوسف عبداهلل دوخى 8.8٠  
مالك سالم حربي العازمي 77.9٤  
مالك محمد فالح الزويد 7.9٤  
منار سعد سالم صعفاك العازمي ٠9.89  
منيرة حمد جاسم املير ٠8.98  
منيرة فيصل سعيد الغريب 99.5٦  
نسيبه طارق محمد الطواري 9٠.٦5  
نوار أحمد ياسني ابو عطى ٦8.88  
نور طالب جاسم املويل 97.7  
نور عادل عبداهلل العوضي 95.57  
نور عبداملجيد حيدر التميمي 79.79  
نورا مبارك بدر الغريب ١٤.99  
نورة سعد صالح العتيبي 5٦.9١  
نورة فؤاد حربي العازمي ٤٣.87  
نورة محمد عبداهلل عبدالرحيم 77.8٤  
نوف يعقوب اسماعيل محمد ٣9.98  
هاجر عبداهلل عبداملانع العجمي 9٢.١٢  
هبة مشعل راشد اخليال 88.8٣  
هديل فيصل صالح ملك 5٦.8٦  
هند صالح يوسف الصديقى 97.9٣  
هند محمد أحمد أمني 8٠.٣  
هند ناظم محمد املسباح 7٦.٦8  
ورود أحمد سعد العازمي 9٤.٤  
وضحة الفÜÜي عبدالرحمÜÜن العازمي   

7٦.٦٢
يارا محمد صالح العسعوسي 9٣.٤٦  

 بيبي السالم الثانوية للبنات
أبرار جابر عبداهلل الصفار ١٣.87  
أريج حمود احلاج 79.5٢  
ÂالÁ عبدالعزيز علي السليمان ٢7.95  
Âيه حسن غلوم قاسم 89.9  
اجلوري يوسف العريفان 7٦.٣7  
ايالف إبراهيم خليل القطان 9٤.٦٤  
ايه أحمد حسن سعيد 99.7٤  
بثينه خالد عبدالنبي االربش 8٤.٤  
تهاني أحمد سعد اجلريان 9٣.٢٤  
ثريا عبداهلل إبراهيم األربش 8٣.٤٢  
جنان حسن عبداهلل الكندري 98.97  
حنان حسن عبداهلل الكندري 95.99  
حور ناصر جاسم الصالح 78.55  
حوراÁ حسني أحمد احلمراني ١٦.88  
حورية عبداملطلب الصفار 9٦.٦٦  
حياة أحمد فاضل الصراف 8٤.9٢  
خديجة محمود نايف ٠5.99  
داليا أنور عمر البكر 5.8٤  
دانة عبداهلل علي العبد اهلل 99.9٣  
دانة يوسف اعسر 9٣.٣5  
درر راشد علي القالف ٣٢.99  
رتاج بسام يعقوب بو البنات 98.8  
رتاج علي حسن العوض 8٣.8٤  
رقية عبداحلميد محمد الشمالي 98.85  
  95.58 Úروان أحمد حبيب املطو
روان محمد حسني الدشتى 9٣.8٦  
زهراÁ إبراهيم عباس باقر 89.98  
زهراÁ أحمد عبدالهادي أحمد 97.5  

زهراÁ عيد علي العيد 85.9٦  
زهÜÜراÁ محمود هاشÜÜم سÜÜيد مندني   

رمضان 7٤.9٢
زهراÁ ناصر حسني بوحمد 7١.9٢  
زهرة جاسم أحمد القالف 85.8٤  
زينب علي عبداهلل الصفار 98.9١  
سÜÜارة عبداللطيف حسÜÜني شيشتر   

95.5٢
سارة أحمد حسني علي حسني 9٢.١9  
سارة محمد جاسم سبزالي 97.95  
سارة يعقوب حسني حسن ٣8.95  
سارة يعقوب يوسف عبداهلل 97.9٦  
سمو طالل فيصل العون 9٠.٦٢  
شريفة مصطفى حسني باقر 9٢.٣١  
شهد راشد أحمد الرشدان 9١.٢٢  
شهد سعد محمد بالم ٠٤.88  
شهد هاني محمد املصيليخ 85.9١  
شوق عامر ناصر املطيري ٠8.87  
عائشة أحمد حمدان الصويان 8٣.٤8  
عائشة فيصل فالح الهدية 7٢.8٦  
عالية محمد نايف محمد العجمي 8١.8٤  
غالية رامي حسني العوضي 89.57  
غالية عبداهلل صادق القطان 5٢.8٢  
غدير اسماعيل إبراهيم محمد 9٤.٢5  
غدير جاسم محمد صفر حسن 87.7٦  
غدير عصام حسني نور هاشم 9٦.١٢  
غدير علي حمزة الهزمي 9١.٦7  
غدير فاضل حاجية علي صغير 98.5٦  
فاطمة أحمد علي األنصاري ١7.99  
فاطمة سعود عباس الصيرفي 95.8٣  
فاطمة عبداللطيف أحمد القطان ١٣.95  
فاطمة علي مصطفى دشتي ٦5.79  
فاطمة محمد عبدالرضا حيدر 9٢.9٢  
فاطمة يوسف حاجية سنا 9٣.٦٦  
فاطمة يوسف مرتضى اخلباز 95.8١  
فجر محمد خليفة العطية ٠١.78  
كوثر عبدالرضا حاجي عبداهلل محمد   
9٦.5
كوثر عيسى محمد الراشد ٢٤.95  
جلني محمد خليفة القالف 8٣.٠9  
مرام حسني حسن جابر 98.5١  
مرمي حسني حسن جابر ٤١.95  
مرمي حسني محمد زين العابدين 99.78  
مرمي عكام فيحان املطيري 9.8٤  
  8٣.٢7 Ùمرمي ناجي عيسى احملفو
مالك عبداحلميد محمد محسن 9٠.٤٦  
منار رشود حمد احلميدة ٠9.97  
ندى محمد عبدالصمد االربش 88.5٤  
نورة راشد محمد الدرعاوى 89.8٢  

 تيماء الثانوية للبنات
أروى مرزوق سعود العنزي 8٣.8٤  
أريام شاهر شخير نزال 9٦.٣8  
أسرار مخلد أحمد الشمري 9١.١  
أصايل عطا اهلل خايف شبه ٢5.95  
أمل أحمد سطيح عاشى 8٢.١٤  
أمل محمد عايد الظفيري 75.9٣  
اريام عبداهلل هداد الفضلي ٤٦.89  
أسماÁ ناصر نزال سهو شداد الشمري   

97.٣٤
البنات صالح شنيف املاجدي ٦٣.78  
البندري سلمان فهد الظفيري 5٢.8٤  
اجلوهرå محمد عشوي فرج ١8.98  
املاسه عزيز حداد الظفيري 8٢.١9  
أنفال نواف ماشي الظفيري 8٤.٠٢  
أنفال ياسني محمد الشمري 78.9٦  
بدرية حبيب جاسم حسني 58.9٠  
بلقيس مهرب رشيد العنزي 8١.8٢  
حمدة مخلف حمود السليماني 8٢.٤7  
خلود سامي نواف الشمري ٣.79  
دانة بندر خالد الفالح 89.7٤  
دانة فالح عاني العنزي ٦7.95  
دانة هليل شوين بنواÁ الظفيري 77.5٤  
دميا حامد سعني العنزي ٦١.95  
رÄى سعد غنام الظفيري 5.9٦  
رتاج سامي خلف العنزي 9٤.7٦  
رحاب عبدالرحمن علي الشمري 87.78  
رغد شبلى صلفيق الظفيري ٣١.88  
رهف عواد جبر الظفيري ٠5.98  
رهف مجبل خدام الشمري 99.8٠  
روابي عبداهلل عكاÔ العنزي 88.9٣  
روان جابر رويان الظفيري ٣٤.88  
روان فرحان مزعل الشمري ٤5.78  
روان قعيد عبيد الشمري 97.55  
رمي حمود غدير الشمري ٣٣.97  
رمي مطر جفال الظفيري 9٠.٠٣  
سارة أحمد جهير الظفيري ٣٤.95  
سارة حمدان رعيد سلمان 8٢.٦  
سارة خليف حاكم الظفيري 97.85  
سارة زيد ماجد الظفيري ٣٣.95  
سارة محمد خضير حسني ٠٦.87  
سارة محمد شالح الظفيري 97.9١  
سارة ملفي سطام الفي 8١.٠٢  
سبأ منير محمد السبيعي 8٦.٢٣  
سمر دحام حداد العنزي 78.7٤  
سمر محمد خليف الشمري 78.8٢  
  97.٤ åسندس جميل علي سنان عبد
شاهه حماد مطيع الظفيري 97.8٤  
شاهه فالح مزعل السعيدي 9٠.٤٣  
شفاÁ أحمد عواد الشمري 7٤.٤١  
شهد علي رحيل عبداهلل ٢٢.75  
شهد نايف عطية العنزي 9٠.٠٦  
شوق اسماعيل خلف سالم 9٤.8١  
شوق سفاح هابس متعب 5٢.9٤  
شيخة جاسم غثيث مطر العنزي 87.99  
شيخة Ðياب كردي التمياط 7٤.8٦  
شيخة ساير صالح الشمري 87.89  
شيخة شريف فالح عبدالوهاب 7.8٤  
ضحى خالد مالح الظفيري ٦7.78  
ضي بدر صالح حماد 8٦.8٣  
ضى حماد فرحان الشمري 98.58  
طيف عبداهلل هيكل الشمري 77.5١  
طيف فرحان مطر العنزي 9٣  
طيف مجبل خدام الشمري 8٦.٦9  
عالية صالح شالل مديح 8٢.٠5  
عروب حمود عناد محمد 8١.٣8  
عهد صيوان صلبي عيد ٦9.5  
غادة أحمد عقيل السعيدي 75.8٢  
غالية حايف نشمي الظفيري 7٦.٠٦  
غرام دحام رحيل الشمري 8٣.٤  
غزالن حسني بكاى املطيري 95.8٦  
غزالن ناصر حسني الظفيري 9١  
فاطمة حمد سعيد ربيع ٣٦.89  
فاطمة ناصر نزال سهو شداد الشمري   

9٦.٤9
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فرح إبراهيم صابر الظفيري 9٣.٠9  
فرح فالح عتيق هديالن سعيدي 8.9٤  
في أحمد نايف الشمري ٤7.95  
كوثر ناصر عبداهلل العنزي 9٣.٢5  
لطيفة صلبي عايد الشمري ٤5.85  
مرام عياد حمدان املظيبري ٣٣.85  
مرام متعب حشاÔ علي ٠٣.79  
مرمي إبراهيم سلطان سدران 89.55  
مرمي صلبي عايد حمد الشمري 78.7٤  
مرمي مبارك نصار الظفيري 9٦.٢8  
مرمي منير عبداهلل السبيعي 89.75  
مضاوي حسن محمد الشمري 7٣.١٦  
مضاوي سÜÜلطان مشÜÜعان العنزي   

7٠.87
منال عايد سعني باطح 97.78  
مناهل متعب حشاÔ علي 57.9١  
منى محمد علي الشمري 8٢.٦8  
منيفه غافل منصور الشمري 8.9١  
مها جاسم محمد احلربي 88.55  
مها فرحان مخلف الشمري 7٤.١9  
مها نايف مقبل العنزي 9٣.٠8  
موضي عبدالهادي عوض الظفيري   

8٣.9٤
نورا محمد عطية العنزي ٦٢.88  
هاجر حمدان معتق احلسيني 9٣.١7  
هاجر عواد كساب العنزي 8٣.٠8  
هاجر عويد عبيد ثويني 8٢.9١  
هديل مشعل نهار احلسيني 7٣.8٦  
هناÁ سالم سايج نومان 8٤.٣٤  
هند السندي عويد الشمري ٦١.78  
هند كرمي مطر الظفيري 8١.٢7  
هند نواف عبداهلل العتيبي 8٢.٤٣  
هيا شرعان حاضر السعيدي ٣5.98  

 Ë. 2٥ فبراير الثانوية للبنات
أريج انور صالح بوصلحه 8٢.٤٤  
Âمنة اسماعيل حيدر مراد 87.7١  
Âمنة سامي حسني البحراني 9٤.٣9  
أيه سعيد سالم البدر 77.85  
إسÜÜراÁ عبداحملسن حسÜÜني املتروك   

7٤.7٣
البتول عيسى سيد عبدالرزاق سيد   

أحمد 95.9٣
الزهراÁ حسني عباس بخش ٦١.75  

Âمنة حسني أحمد بوعباس 95.8٢  
بانه غسان مصطفى حشري 5١.9٤  
بتول حسني غالم شريف 95.78  
بتول علي مهدي القالف 88.7٢  
بتول محمد مندنى علي 78.59  
بتول ناصر عبداهلل بن حسن 9٣.9٢  
جمانا علي محمد السويدي 5٦.8٣  
جنه بدر حسني احلداد 9٤.٠7  
جنى حبيب عبدالرضا قبازرد 9٦.٤8  
جود أسامة عبداحلميد البلهان 87.5٣  
جود محمد جواد دشتى ٢٦.85  
حور محمد جاسم التركماني 8٠.٠7  
خديجة إبراهيم حسني صادق 9٤.٤9  
خديجة اسماعيل درويش حسن 7١.٦٢  
دانة يوسف عبداهلل جوهر 87.55  
دالل يوسف صالح بويابس 8٢.٤٦  
رقية بسام أحمد القطان 79.57  
  98.١ åرمي خالد سيف بن عمير
زهراÁ عمار حسن رضائي ٣8.89  
زهراÁ محمد عبود املنصور 59.8٦  
زينب أحمد صادق الناصر 9٤.٠٣  
زينب معتوق عبداهلل املعتوق 79.8٠  
زينب هشام أحمد شير 7٣.٠٤  
سارة أيوب أحمد علي 9٣.٦٦  
سارة حامد إبراهيم البلوشي 9٣.٦٦  
سارة عمار عايش الشمالي 9٤.٤5  
سÜÜارة محمÜÜود مÜÜال اهلل أحمد مال   

اهلل ٣٤.95
شروق خالد صالح بوبشيت 87.89  
شهد محمد كامل حامد 7٢.9٦  
شوق خالد صالح بوبشيت ٣٣.85  
صديقه أحمد مهدي املوسوي 9٣.٤5  
عهد خالد حمد العازمي 9٤.١5  
غالية يوسف صالح احلسن 89.58  
غدير إبراهيم عبداهلل حسن ٠٢.85  
غدير عزيز عبداهلل علي 75.95  
غدير فاضل عباس دشتى 8١.٣8  
فاطمة الزهراÁ نزار عدنان موسوي   

87.١٦
فاطمة جاسم محمد علي 98.8٣  
فاطمة جعفر محمد بهزاد 7٦.٠٢  
فاطمة حسني فاضل عيسي الصايغ   

8٤.٢٦
فاطمة خالد عيسى أشكناني 9٤.٤٣  
فاطمة عباس غلوم اشكناني ٤٣.88  

فاطمة عبداحلسني الشرهان 9٦.٣5  
فاطمة عبداحملسن حيدر أحمد 88.85  
فاطمة علي أحمد بوعباس 9٤.٦٣  
فاطمة ناصر عاشور القالف 7٢.٣5  
فاطمة هاني حسني شمس 8٤.9٦  
فاطمة يوسف علي اليوسفي 9١.٢  
فرح حامد مبارك سلطان 87.9  
لولوة حامد مبارك سلطان 8٤.٤5  
لولوة علي حمزة دهراب ٢7.88  
ليلى داود محمد حسن 79  
مرمي عادل حسني عبدالرضا 98.9٣  
نور خالد علي الغريب 9٦.9٣  
نور صالح عبداهلل علي 88.98  
هاجر رضا جعفر شهيد 8٣.٦5  
هاجر محمد علي حسن صادق ٦7.75  
ياسمني عمار حسن غلوم حسن ٦٦.85  

 ثابت بن قيس الثانوية للبنني
أحمد عبدالغنى شنيار عبيد 79.8٣  
أنس مرزوق عطوان العنزي ٢٢.85  
إبراهيم محمد جوبان الشراري 8٦.٠9  
إبراهيم محمد عوض ودعان 78.57  
بدر سويد مجعوف العنزي ٠٢.٦9  
بندر محمد الهيلم غازي ٤٦.79  
جابر فالح راضي صادق فالح 5٣.8١  
جاسم محمد طعمة الشمري 7٤.٣7  
جعفر ربيع عجاج غليون ٤8.89  
حسن فالح عجاج غليون 9٣.١٢  
حسني أحمد محسن ضمد 78.58  
حسني عباس مبهر سلطان 78  
حسني فاضل عوض ودعان 97.8٦  
خالد عليوى شقير البطي 8.7١  
خليل إبراهيم خليل عيد 7٤.٤٤  
سالم عبداهلل مخلف العنزي 9١.٠9  
سعود بدر فاضل مقطوف 97.8٠  
سلطان عبدالرحمن الرشيدي 78.99  
سلمان سعود بردان العنزي ٢٦.79  
عبد الرحمن احلميدي حمود املطيري   

8٢.٤9
عبد الرزاق عطية سÜÜلطان العنزي   

7٤.٤7
عبد اهلل بدر احلميدي الرشيدي ٠١.87  
عبد اهلل حمد مطلق العنزي 78.58  
عبد احملسÜÜن سبتي عسكر العنزي   

8٢.9٢
عبدالرحمÜÜن عبÜÜداهلل ناصر احلمد   

9٠.٤9
عبدالعزيز عبداهلل سلمان الشمري   

8٣.٣٦
عبدالعزيÜÜز فواد عريفج الرشÜÜيدي   

8٢.١٦
عبÜÜداهلل عبطان هليل جابر عبطان   

8١.٦8
عبداهلل مطلق بنيدر املطيري 95.٢٤  
عثمان صابر سرحان الشمري 97.8٣  
علي راضي محمد املطرفي ١٣.89  
علي محمد عبداهلل العنزي 87.8٢  
عمر عايد مطر الفضلي 5٤.8٣  
عمر فهد هديرس لوقان العبر العنزي   

9٣.٠8
عيسى موسى عيد العازمي ١8.87  
فهد مطر راضي عواد احلسيني 8٠.٠٦  
فيصل علي احملمد البرك ٦٢.87  
محمد عبدسند نزال هندي العنزي   

8٢.٦٢
محمد علي جضيع جابر 8١.٢  
محمد عوض هالل علي 8١.٢٣  
محمد فرحان رمضان 95.5١  
محمد متعب مثكب العنزي 87.5  
محمد مصلح حمد العنزي ٣١.87  
محمد يوسف زيد اخللف ٢٦.88  
مساعد زيدان عكله االسود 87.79  
مشاري خضير زايد خلف 57.7٦  
معتز عالÁ الدين سÜÜيد عبدالوهاب   
99.٣
منصÜÜور مزعل منصور الرشÜÜيدي   

8٣.٢٤
يحيى فرج مسير خضير خلف 85.57  
يوسف إبراهيم فرحان العنزي 9٢.9٣  
يوسف احلميدي عشوي فرج 8١.٤5  
يوسف صالح جابر خلف 78.7٢  

 جابر األحمد الصباÍ الثانوية للبنني 
أحمد جاسم أحمد األمير 9٣.٦7  
أحمد جعفر أحمد سبتي 79.87  
أحمد عبدالوهاب يوسÜÜف البلوشي   

8٣.55
  8٠.٦8 åأحمد علي عيسى شمو

أحمد محمد أحمد عبدامللك رجب ٦٢.87  
أحمد محمد حمدان احلمدان 7٦.7٦  
أسامة محمد علي علوي 5١.7٢  
احلارË محمد عامر املسباح املريخي   

88.١8
ايوب عبداهلل جعفر حسني 8٣.٦٤  
بدر أحمد عبدالعزيز بوشهري ٦١.97  
جاسم محمد حسني القالف 7٤.٤٢  
جعفر عبداحملسن محمد احلبيب 9٦  
حسن أحمد جواد بوحمد 8٣.٣7  
حسن عادل حسن دشتى 88.5١  
حسن نايف حسني حامد 75.9١  
حسني حيدر عبداهلل احلداد 9٣.8٤  
حسني خالد موسى كاكولي ٠٦.87  
حسني محمد إبراهيم أشكناني 98.9٦  
حسني محمد خليفة البلوشي ٢5.78  
حسني نايف حسني البلوشي 8٣.٦١  
حسني يعقوب مهدي القالف ٤.79  
  9٠.7١ åحمد بدر موسى شمو
حمزة فاضل محمد جاولي ١١.79  
حمود بدر محمد صالح اسماعيل زيد   

محمد الفقيه 9٠.٢9
خالد رائد عبداهلل الرومي ٤.75  
زيد أسامة نافذ األدهم 8٢.8٤  
سعود إبراهيم يوسف اليوسف ١9.75  
سلمان Ðو الفقار محمد عريان 5٣.٢٣  
سلمان يوسف مراد جاسم ٤٢.95  
سÜÜليمان طارق يوسÜÜف العبد اهلل   

8٦.٣5
سÜÜليمان يوسف حسÜÜن بن أسرى   

89.5٣
سيد سÜÜلمان خالد حسن البحراني   
78.9
ضرار أحمد عبدالوهاب القطان 75.8٤  
عبد الرحمن بدر منصور اخلرقاوي   

7٣.٣٤
عبÜÜد الرحمÜÜن عبدالعزيÜÜز إبراهيم   

الفيلكاوي 8٣.٢١
عبد الرحمن فهد عبدالرحمن الناصر   

77.٤9
عبد العزيز بدر محمد العلي 75.9٦  
عبد العزيز محسÜÜن سÜÜعد عبداهلل   

8٦.٢9
عبد العزيز محمد مختار رجب 58.9٤  
عبد الكرمي صÜÜالح عبداهلل العطار   

8٣.١١
عبد اهلل أحمد إبراهيم عسكر سعود   

7٦.9٦
عبد اهلل جالل ساملني ساملني ٤١.78  
عبد اهلل سالم شعبان محمد 89.99  
عبد اهلل عامر الرفاعي 7.7١  
عبد اهلل عمار عبداهلل الصايغ 58.8٤  
عبد احملسÜÜن حسÜÜن درويش غلوم   

88.٤7
عبد احملسن طالل عبدالعزيز جمعة   

95.7٢
عبد احملسن عبداحلميد عبداحملسن   

العلي 89.9٦
عبÜÜداهلل فيصل عبدالكرمي الصراف   

9٠.75
عثمان عبداهلل إبراهيم السعد 9٦.٣5  
علي أحمد عباس حسÜÜني أشكناني   

9١.5٣
علي حسني كايد شهاب 85.85  
علي زيد طاهر الشمالي ٠7.98  
علي سمير باقر 8٦.٣8  
علي طالب عبدالرضا قاسم 9٢.٠7  
علي عبدالعزيز ما شÜÜاÁ اهلل حسني   

89.٦8
علي عبداهلل شعبان غلوم ٠5.79  
علي عبداهلل عباس تقي ١8.89  
علي عبداملطلب سردار فريدون 75.8١  
علي عمر محمد بن عمر باعمر ٤8.77  
علÜÜي فيصÜÜل خضير محمÜÜد أحمد   

العلي 88.8٣
علي قاسم عبداحلميد احملميد ٠٣.78  
علي محمد طاهر العطار 95.7٣  
علي محمد عبداهلل الدشتي 58.9١  
علي نايف علي البطي بوطيبان 7٠.٠٢  
علي نواف جابر حيدر 8٢.٦  
علي يوسف منصور اخلليفي 85.9٣  
عمر جهاد إبراهيم الياقوت ٤.85  
عيسى جالل عباس شيشتر 9١.8١  
فارس عبدالعزيز رضا حسني ٠٣.87  
فاضل حمزة حسني حمزاوي ١٢.79  
فراس أحمد عاشور محمد 87.9١  
فيصل عبدالرحمن عبدالهادي العبد   

الهادي 5٣.8١
فيصل محمد عبدالوهاب املفتي 7١.9٢  
محمد أحمد حسن علي ٤٤.87  

محمد أحمد حسني باقر ٢9.75  
محمد باقر حيدر سيد محمد املوسوي   

98.5١
محمد توفيق جعفر الكصيمي 79.7  
محمد حامد خليل سليمان 79  
محمد خالد محمد الفودري 89.79  
محمد سيف محمد البلوشي 8٠.٢  
محمد شاكر عبدالرسول العلي 99.9١  
محمد شاكر محمود غلوم 7٢.8٦  
محمد عيسى عبداهلل األستاد 8٣.8٠  
محمد جنف محمد علي 89.8٤  
محمد هشام جاسم القطان 9٣.٠١  
مشاري غازي مطلق املطيري 8٢.٠٢  
مشاري وليد عبداهلل املرطه 8٦.8١  
مشعل عادل حاجي عبداهلل 88.9٢  
مشعل عبدالرحمن محمد الفضل 5.9٤  
مهدي عباس عبداهلل الدشتي 9٤.٦5  
هاشم ماجد حميد القالف 8٤.١٦  
يعقوب يوسف حسن املزيدي 9.9٠  
يوسف بدر ناصر الغامن ٦٢.89  
يوسÜÜف بومديÜÜن أحمد جÜÜاد الرب   

سليمان 79.7٢
يوسف سمير محمد صالح علوي 8٣.٢  
يوسف عبداللطيف حسني Âغا محمد   

عباس 9٦.٠8
يوسف فاضل محمد الصراف 7٢.9٤  
يوسف محمد يوسف مراد ٤٢.98  
يوسف هاشم جواد القالف 95.9١  
يوسف يعقوب يوسف خلف 95.9٢  

 جابر العلي الصباÍ الثانوية للبنني 
أحمد أسامة مساعد العبيدان ٢٦.87  
أحمد ناصر أحمد املهنا 7٢.7٤  
أحمد جمال حلمي طه 87.8١  
احلارË صالح علي الكندري 8٦.8٤  
بدر فيصل صالح املطيري 77.7٤  
جابر بخيت بالل سليمان 9٤.7٣  
حسن علي حسن احلاظر 8٤.٢5  
  78.٢٦ Ùحسني طارق عيسى احملفو
حسني علي حسن احلاظر 8٢.٢٦  
حسني علي حسني الباÐر ٣٢.98  
حسني علي يعقوب ماتقى 98.87  
خالد اسماعيل جاسم شميس ٤.87  
خالد محمد أحمد ملك 8٣.٠٢  

راشد منر راشد بن شبعان الهاجري   
7٤.٠٢
رسالن عبدالرحمن يوسف عبدالسالم   

٦9.١7
سليمان حسني علي عيادة 8٢.١٣  
شاهني أحمد فالح املطيري 9٣.١١  
عبد الرحمن عبداهلل سعيد الزعبي   

77.٣٣
عبد العزيز عايد حمود العازمي 8٤.٤٣  
عبد العزيز فهيد شافي العجمي ٣٦.77  
عبد اهلل سعد محمد العرميان 8٠.٢5  
عبد اهلل محمد شريدة الشريدة 9٣.8٣  
عبد اهلل موسى عبدالرحمن البالول   

9٦.7٣
عبد احملسن محمد محسن العجمي   

85.٤7
عبد الوهاب محمد عبداهلل كنكونى   

9٦.٣٤
عبدالرحمن هاشم جنف بهمن ٦5.95  
عبدالرحمن سعد الفي العازمي 77.85  
  85.9٦ Ôعبدالرحمن عمر إبراهيم املوا
عثمان مشعان شويص علي ٤7.75  
عذبÜÜي حمود محمد عوض حسÜÜني   

85.٤5
علي حسن صالح العجمي 9.9١  
علي حسني علي الرامزي 5.7٤  
علي هادي علي العجمي 5٣.7٠  
  8٤.8٢ åعلي يونس علي حسن زاد
عمر طارق ناصر الهاجري ١١.85  
فالح هادي علي العجمي 95.7٦  
فواز محمد ناصر عشيمه ناصر 78.77  
فيصل سالم حنيف الهاجري 8٢.٢8  
فيصل مرزوق مشعان العجمي ١7.78  
قاسم عبدالرضا عامر البلوشي 8٣.١8  
محمد عبدالعزيز إبراهيم الهولي 9٢.٢  
  7٦.7 Úمحمد جراح ناجي بوربا
محمد سعد عثمان القحطاني 8٤.8٦  
محمد عبدالوهاب جابر اجلابر 59.7٤  
محمد يعقوب صباح العنزي ٣٤.77  
مشعل نادر مطر املطيري 8٠.٠7  
نادر فايز عايض العتيبي ٢١.95  
ناصر بدر ناصر العنزي 79.5٦  
نايف ياسر عبداهلل العتيبي ١9.9١  
هزاÚ بدر عبداهلل هادي العجمي 7٦.١5  
وليد خالد عبداحلميد السنى ٢١.95  
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Ñواالبتكا Íزة للنجا øميية محفÏبرامج وبيئة أكا .. » AUM «

 (AUM) ط األمريكيةÜÜرق األوسÜÜتطاعت جامعة الشÜÜاس
خالل مسيرتها التعليمية أن تكون مؤسسة تربوية فاعلة 
في حتقيق نقلة نوعية في التعليم العالي والتنمية البشرية 
وفي تقدمي خريجني يتمتعون بكفاÁات عالية وقادرين على 
إحداË تغيير حقيقي في املجتمعات وتطورها¡ بحيث تشكل 
اجلامعة اليوم مرفقا للتميز األكادميي والبحث العلمي في 

الكويت واملنطقة.
MBAة األعمال وÑاÏÅفي الهندسة والتكنولوجيا و ð1٣ تخصصا

تقدم كلية إدارة األعمال في AUM بكالوريوس العلوم في 
احملاسÜÜبة وبكالوريوس العلوم في إدارة األعمال مع أربعة 
تخصصات: التمويل¡ التسويق¡ إدارة نظم املعلومات¡ وإدارة 
املوارد البشرية¡ باإلضافة إلى برنامج الدراسات العليا في 

.(MBA) إدارة األعمال
فيما تقدم كلية الهندسÜÜة والتكنولوجيا سÜÜبعة برامج 
بكالوريوس في الهندسة هي: الهندسة الكيميائية¡ الهندسة 
املدنية¡ هندسÜÜة الكمبيوتر¡ الهندسة الكهربائية¡ الهندسة 
الصناعية¡ الهندسة امليكانيكية¡ والهندسة املعمارية الذي 
مت طرحÜÜه مؤخرا¡ باإلضافة إلى برامÜÜج البكالوريوس في 

التكنولوجيا هو نظم وتقنية املعلومات.
تخصصات معتمدة من قبل هيئات االعتماÏ الدولية

وألن AUM حرصت على اعتماد برامج أكادميية تستوفي 
أعلÜÜى معايير جودة التعليم الدولية وتنافس بتميزها أهم 
اجلامعات العاملية¡ فقد حازت برامج بكالوريوس هندسÜÜة 
الكمبيوتÜÜر¡ الهندسÜÜة الكهربائيÜÜة¡ الهندسÜÜة امليكانيكية¡ 
الهندسة الصناعية¡ والهندسة الكيميائية في كلية الهندسة 
والتكنولوجيا¡ االعتماد الدولي من مجلس اعتماد الهندسة 
 Accreditation Board for Engineering and) اÜÜوالتكنولوجي
Technology - ABET) في الواليات املتحدة¡ الذي يعد اجلهة 

املعترف واملوثوق بها عامليا العتماد برامج الكليات واجلامعات 
في العلوم التطبيقية والعلوم الطبيعية واحلوسبة والهندسة 

والتكنولوجيا الهندسية.
بينما أصبحت كلية إدارة األعمال في أبريل ٢٠١8 مرشحة 
رسميا للحصول على االعتماد من قبل الهيئة الدولية العتماد 
كليات إدارة األعمال (AACSB)¡ وتواصل الكلية العمل على 

مسعاها االستراتيجي للحصول عليه.
AUM مصنفة ضمن أفضل جامعات العالم

QS-) «يموندزÜÜي سÜÜة «كواكواريلÜÜف مؤسسÜÜتصن
Quacquarelli Symonds) العاملية جامعة الشÜÜرق األوسÜÜط 
األمريكيÜÜة ضمÜÜن أفضÜÜل ١٠٠٠ جامعة في العالÜÜم الصدار 
 QS فÜÜر تصنيÜÜويظه .World Top Universities ٢٠٢١/٢٠٢٠
جامعة AUM في املرتبة الثالثة عامليا واألولى محليا من حيث 
مؤشر هيئة التدريس الدولية¡ أي في طليعة أرقى اجلامعات 
فÜÜي العالم. ويؤكد هذا التميز أن AUM هي الوجهة األفضل 
للطلبة الذين يبحثون عن جتربة تعليمية عاملية املستوى.
هذا¡ وجتدر اإلشارة إلى أن منهجية التقييم التي تعتمدها 
QS World University Rankings تستند إلى ٦ مؤشرات: السمعة 
 Ëمعة اجلامعة في سوق العمل¡ عدد األبحاÜÜاألكادميية¡ س
العلمية املنشÜÜورة ألعضاÁ هيئة التدريس ومعدل النشÜÜر 
والتأثير¡ باإلضافة إلى نسبة أعضاÁ هيئة التدريس إلى عدد 
الطلبة¡ نسبة أعضاÁ هيئة التدريس الدولية¡ ونسبة الطلبة 
الدوليني. ويعتبر تصنيف QS من أهم التصنيفات اجلامعية 
املوثوق بها على مستوى العالم من حيث األهمية والتأثير.

AUM حتقق جتربة منوÐجية في التعليم عن بõعد

في ظل الظروف االستثنائية التي سببتها أزمة كورونا¡ 
كانت AUM في صدارة املؤسسÜÜات التعليمية التي واجهت 
التحديات املفروضة وباشرت تلقائيا بتطبيق التعليم عن بõعد 

من خالل مبادرة E-Ready¡ التي حظيت بتجاوب كبير من 
قبل الطلبة بحيث وضع نحو ١٠٠٠٠ طالب ثقتهم باجلامعة 

واختاروا استكمال دراستهم عبر األونالين.
وإلجنÜÜاح عمليÜÜة التعليÜÜم عن بعد اتبعÜÜت AUM خطة 
عمليÜÜة متطورة بحيث قامت بإنشÜÜاÁ وجتهيÜÜز العديد من 
األنظمة واملراكز واالسÜÜتديوهات االفتراضيÜÜة منها: مركز 
التميز للتعلÜÜم االفتراضي مزودا بتقنيÜÜة اللوح الزجاجي 
 Ôللمحاضرات والور (Learning Glass Technology) للتعلم
التدريبية¡ باإلضافة إلى املختبرات االفتراضية. كما حرصت 
اجلامعÜÜة على توفيÜÜر خدمات الكترونيÜÜة متنوعة أبرزها: 
 (Academic Advancement Center) يÜÜمركز التقدم األكادمي
لتوجيه الطلبة وإرشادهم خالل مسيرتهم األكادميية¡ نادي 
الكتابة (Writing club) لتحسÜÜني أسلوبهم بكتابة التقارير 
واملشÜÜاريع األكادميية ومسÜÜاعدتهم على التدقيق اللغوي¡ 
نادي التقوية الدراسية (Tutoring center) لدعمهم أكادمييا 
بسبل تعليمية مختلفة منها التدريس الفردي أو اجلماعي¡ 
 (Tawteen Career Center) خدمات مركز التطوير الوظيفي
 ¡(Mockup Interviews) جيةÐاإللكترونية منها: املقابالت النمو
 ÁاÜÜير الذاتية¡ وإنشÜÜالعمل اإللكترونية¡ تطوير الس Ôور
الE-portfolio Ü. كما وفرت اجلامعة أيضا مكتبة الكترونية 
 Soft Skills ا¡ ومنصةÜÜن 77٠ ألف مرجع إلكترونيÜÜر مÜÜألكث
AUM التÜÜي متكÜÜن الطلبة من الوصول إلÜÜى أكثر من ٦٠٠٠ 

ڤيديو لدورات تدريبية إلكترونية.
مختبرات ومراكز علمية حديثة لتجربة متطوÑة وتفاعلية

وتوفر AUM لطلبتها حرما جامعيا متكامال يعد من األكبر 
واألجمÜÜل في الكويت واملنطقة¡ ويضÜÜم العديد من املرافق 
التعليميÜÜة واحليوية منها: أكثر مÜÜن 5٠ مختبرا علميا مت 
جتهيزها بأحدË املعدات والتقنيات والبرامج الرقمية املتطورة 
لكافة برامÜÜج ومجاالت الهندسÜÜة والتكنولوجيا والعلوم. 

باإلضافÜÜة إلى مركز البحوË والتطوير الذي يشÜÜمل مركز 
الروبوتات والذكاÁ االصطناعÜÜي¡ مركز أبحاË تكنولوجيا 
النانو¡ ومركز كابسÜÜتون الهندسÜÜي¡ مركÜÜز ابتكار األعمال 
الذي يسعى إلى خلق بيئة محفزة وجاÐبة لالبتكار وريادة 
األعمال ويضم نادي إدارة املوارد البشرية¡ نادي إدارة نظم 
املعلومات¡ نادي التسويق¡ نادي احملاسبة¡ نادي التمويل¡ 
نادي ريادة األعمال¡ مركز استشارات األعمال¡ ومركز كابستون.

CMS- CERN عضو في AUM

وبهدف املسÜÜاهمة في تطوير التعليم والبحث العلمي¡ 
 Compact Muon Üعلى العضوية الكاملة في ال AUM حصلت
Solenoid(CMS) فÜÜي املنظمة األوروبيÜÜة لألبحاË النووية 
 Áم لفيزياÜÜر في العالÜÜم أضخم مختبÜÜي تضÜÜالت ¡(CERN)
اجلسÜÜيمات¡ وتعد منصÜÜة رائدة عامليا في مجÜÜال االبتكار 

والتقنيات احلديثة.
خريجو AUM كفاءات مميزة لسوÞ العمل وÑياÏة األعمال

علÜÜى صعيÜÜد Âخر¡ حتÜÜرÕ اجلامعة على بنÜÜاÁ عالقات 
وطيدة ومتميزة مع الشركات في سوق العمل من خالل مركز 
التطوير الوظيفي (Tawteen)¡ وبناÁ عالقات شراكة مع جهات 
عامليÜÜة لتطوير ريÜÜادة األعمال مثل عقÜÜد اتفاقية تعاون مع 
كلية «بابسÜÜون» العاملية لتصبح بذلك AUM أول جامعة في 
الكويت حتصل على عضوية في بابسون لتعليم ريادة األعمال
.(The Babson Collaborative for Entrepreneurship Education)
ويعتبر خريجو AUM األكثر طلبا في سوق العمل نظرا 
للمستوى األكادميي واملهارات العلمية التي ميتلكونها¡ والتي 
متيزهم عن غيرهم من الطلبة واخلريجني. وقد أشاد العديد 
من ممثلي الشÜÜركات احمللية والعاملية الرائدة مبسÜÜتواهم 
األكادميÜÜي ومبهاراتهم وقدراتهÜÜم في مختلف التخصصات 

واملجاالت.

فريق كرة السلة للطالبات يحقّق املركز األول في دوري اجلامعات اخلاصة في الكويت لعام ٢٠١٩

مركز ابتكار األعمال

طالبات يعملن داخل أحد املختبرات

مكتبة مجهزة بتقنيات عالية

ورشة عمل افتراضية

مركز البحوث والتطوير

توطني يقدّم خدماته أونالينكلية إدارة األعمال
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يوسف أحمد فالح البادي 8١.٢٣  
يوسف أحمد يوسف الراشد 78.8٠  

 جابر مباßÑ الصباÍ الثانوية للبنني 

أحمد حمد أحمد القديري 88.75  
أحمد خالد محمد الشيبة 8٣.٣8  
أحمد شهاب عبداهلل الشهابي 88.8٦  
أحمد صادق حبيب الزيدي ١٣.88  
أحمد عبدالعزيز عبداحلي الشÜÜاهر   

8٦.٠5
أحمد عمر أحمد العبيد 9٦.١٣  

بدر خالد وليد البحر 9٣.٣9  
بدر عبدالوهاب حمد العسعوسي ٢.98  
براك إبراهيم مصطفى املرزوق 87.9٣  
براك حمد عبدالعزيز الريش 85.9٤  
حسن ايوب يوسف الشطي ٤٦.85  
حسن خالد جاسم العطار 88.8٤  
حسن علي خليل الكاظمي 8١.9٦  
حسني عادل حسني الصايغ 97.59  
حسني عادل حسني رمضان 55.9٤  
حمÜÜد عبدالرحمن عبداهلل العميري   

87.97
حمد علي حمد الشطي 88.97  

حمد يعقوب أحمد احلامت 75.57  
خالد إبراهيم خالد اإلبراهيم 9٤.٦9  
خالد فهد عبداحملسن الصعب ٠٣.79  
سالم عبداهلل علي الكندري 88.7  
سعد علي سعد ابوكلى 79.8٢  
سعود سليمان عبداهلل جابر ٤7.89  
سعود عذبي سعود الشطي 87.9٣  
سليمان بدر محمد الشايجى 8١.١9  
ضاري ناصر إبراهيم الهويدي ٣٣.89  
طالل سبتي عيسى بوغيث ٦٤.77  
عبد الرحمÜÜن أحمد راشÜÜد العمران   

9٢.٢٢

عبد الرحمن سالم علي نظر 89.8٤  
عبد الرحمن فتحي سالم الراشد 77.77  
عبد الرحمن محمÜÜد خزعل العنزي   

8٣.85
عبد العزيز فهد عبداللطيف الرباح   

8١.7٢
عبد اللطيÜÜف مسÜÜاعد عبداللطيف   

الكندري ١9.97
عبد اهلل اميÜÜن عبدالعزيز العمران   

9٠.9١
عبد اهلل براك عبداهلل العبيد 8٦.٦١  
عبد اهلل جاسم مصطفى اخند 8٣.8٦  

عبد اهلل حسن محمد بوعباس 9٣.١  
عبد اهلل خالد عبداهلل اخلباز 95.9٣  
عبد اهلل مشعل عبداهلل الهولى ١٢.78  
عبد احملسÜÜن محمد معيÜÜوف رضا   

8٣.٠9
عبÜÜد الوهÜÜاب عثمÜÜان عبدالوهÜÜاب   

كنيمش ٤٤.95
عبد الوهاب علي محمد علي 9١.٦١  
عبدالرحمن محمد عبدالقادر الهاشمي   

9٢.٣8
عبدالعزيز جاسÜÜم يوسÜÜف الهاشل   

99.٠8

عبداهلل نواف عبداهلل البناي 97.8  
عبداحملسن يوسف محمد زيد الراشد   

85.٢7
عثمان محمد مبارك القعود 9٠.٢٦  
علي عدنان علي محمد 97.8٣  
علي مهدي علي حسن 9٠.٤١  
الفيلكاوي    عمر عبدالعزيز حسÜÜني 

98.٤٣
عمر عبدالعزيز مبارك احليدر 9٠.١5  
فهد أحمد خزمي اخلزمي ٦9.79  
فهد سليمان مطر اخلالدي 9٣.٠٣  
فهد عبدالعزيز مناحي الدغيشم 9١.٠٤  

فهد مبارك إبراهيم الرويح ٣٤.75  
فواز عبدالسÜÜالم أحمد العبد الكرمي   

99.٤9
فيصل عبداهلل سفاح املال 97.7٢  
ماركو رافت سدرة سعيد ٣7.97  
مبارك سالم مبارك اخلنه 85.9١  
محمد أحمد حميد علي 8٤.9٤  
  87.٦5 åمحمد أحمد أنور البشار
محمد ثامر فيصل الناصر 77.59  
محمد جاسم محمد أحمد علي ٢٢.97  
محمد جاسم محمد علي 9١.٣5  
محمد جمال محمود الكندري 8٠.٢7  

محمد خالد بدر ناصر طميان مخلف   
8٣.٤٣
محمد خالد محمد العجمي 9٢.٣5  
محمد شاهني ياسني احلواج 97.8٤  
محمد صالح علي اجلطيلى 8٦.٦9  
محمد عبدالعزيز محمد التناك ٣5.85  
محمد عدنان حسن الكندري 85.9٦  
محمد مشعل عبداهلل الرويح 97.77  
محمد يوسف محمد الفرهود 88.87  
محمد يونس محمد العوضي 8٤.9٢  
مرزوق فرج مرزوق الزاحم 88.59  
مشاري فوزي بخيت الرقم 8٣.١9  
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مشاري مساعد عبداهلل بوحيمد 99.9٠  
ناصر بشار حسني القطان 89.9٣  
نواف طالل عطية الشويحان ٣.85  
يوسف أحمد عبداهلل اخلباز 9٣.8٢  
يوسف اسماعيل رمضان اخلباز 99.9٣  

 جاسم محمد اخلرافي الثانوية للبنني

 أحمد عبداهلل الفي املطيري 8٣.8٣  
أحمد عبدالرحمن أحمد القبندي 9٤.١5  
أحمد محمد فهد الزعبي ٣٤.85  
أحمد محمد مطلق املطيري ٢٤.87  

أحمد نواف سالم العتيبي 8٤.١9  
أحمد وائل أحمد املطر 5٤.8٢  
أحمد وائل أحمد الهنيدي 87.5  
أحمد يوسف سالم املالك 9٤.8١  
أسامة عبداحملسن أحمد الكندري 9١.٠5  
أسامة وليد ربح العنزي ٢٦.95  
إبراهيم عبدالعزيز عبداهلل ٦٣.95  
أحمد صالح أحمد السعيد 8٤.٢9  
الشاهني عبداهلل محمد الدرباس ٣5.79  
بدر سليمان حسني عبداهلل الفودري   

9٢.٦٦
بدر ناصر فهد العبيد ٢9.75  

بدر نبيل حسني الراشد 95.9٣  
بدر هيثم حمد العجمي 75.85  
جاسم راشد جاسم بوراشد 9١.٤٢  
جاسم محمد علي اخلليفي ٦5.85  
جراح خليفة عبداهلل الشطي ٣٦.88  
حبيب رياض حبيب قمبر 8٠.٣8  
حمد بدر عبداهلل الذربان 95.9٢  
حمد حامد حمد بن عيسى 8٦.٣8  
حمد عبداللطيف صالح احمليالن 9٦.٢  
حمد عبداهلل عطيÜÜة محمد العتيبي   

8٣.٠٣
حمد عيسى محمد الرويح ٣١.85  

حمد فوزي علي الرميح ٠7.98  
حمزة عبسي حمامي البو 8١.٢١  
خالد محمد مانع العجمي 95.5  
خليفة أحمد خليفة اجليماز ٢٤.87  
سعود صالح أحمد النمش 9٢.٣8  
سعود عبدالعزيز عبداهلل 9٤.٣9  
شمالن فهد عبدالرحمن الشرف 5١.7٢  
صالح الفي محمد الهاجري 9٤.9٢  
صقر خالد صقر الربيعان 9٣.٦٦  
صقر فهد محمد الدغيشم 7٢.7٣  
ضÜÜاري أحمد عبدالهادي السÜÜدحان   

9٢.١9

طاهر محمود علي إبراهيم ٤٢.99  
عادل حسن وادى العنزي 9٤.١٢  
عباس عبدالرحمن خضير الفرج 7٦.٣١  
عبد الرحمن بدر سعدون عبداهلل 9١.٤١  
عبد الرحمن شريف محمد العوضي   

95.78
عبد الرحمن عبدالرحيم عبدالعزيز   

عبداهلل 9٢.9٣
عبÜÜد الرحمÜÜن عبدالناصر حسÜÜن   

التويتان 9١.7٦
عبد الرحمÜÜن علي إبراهيم العمران   

77.98

عبد العزيز بدر محمد الفيلكاوي 9٣.٠7  
عبد العزيز دخيل عيد املطيري 85.8٤  
عبد العزيز فيصل عبدالرحمن العبد   

العزيز ٦8.85
عبد العزيز وليد يعقوب البعيجان   

95.٢٦
عبد العزيز يعرب فؤاد اليحيى 9٦.٠٣  
عبد القادر خليفة سÜÜلمان الشاهني   
9٦.٢
عبد اهلل جمال سليمان الفوزان ٣5.77  
عبد اهلل عبدالرحمن إبراهيم الدعيج   

99.١٦

عبد اهلل عبدالعزيز عبداهلل اإلبراهيم   
9٦.٦5
عبد اهلل علي فهد اخلضاري ١٣.78  
عبد اهلل علي ناصر املنيخ 8٤.8٢  
عبÜÜد احملسÜÜن عبدالعزيÜÜز سÜÜامي   

املخيزمي ٦٣.79
عبد الوهاب سعود علي العرادة 7٦.8٣  
عبد الوهاب ناصر سÜÜرور العتيبي   

88.١٢
عبدالرحمن فهد القطان 7٤.٠٣  
عبدالعزيز فهد عبدالعزيز السÜÜنان   

95.٣7

عبدالعزيز فيصل إبراهيم الغضفان   
98.78
  9٤.٣٤ åعبدالعزيز وليد علي الطرارو
عثمان طÜÜارق عبدالوهاب الفودري   

97.٠5
عثمان عبدالرحمÜÜن خضر العنزي   

85.5٣
عثمان مهدي مبارك املطيرات 79.99  
علي جاسم محمد الرويس 9٦.٣٦  
علي عبداهلل عاشور حسن 85.88  
عمر طارق عبداهلل احلوطي 9٦.٤١  
عمر محمد أحمد السهو ٣٢.89  
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عيسى عبداهلل عيسى الزايد ٢9.88  
فارس صالح الدين الدخيل 5٣.9٣  
فواز محمد جعفر املويل 9٣.9١  
فيصل عبداللطيف مزعل البحر ٣7.95  
الفي محمد الفي املنديل 9٠.٣  
محمد أسامة محمد النجدي 89.5١  
محمد أحمد عبداهلل العنزي 78.5١  
محمد بدر حمد اإلبراهيم 9٣.٢7  
محمد خالد سعود الشايع 79.9٢  
محمد خالد محمد الرويح 7٦.٦9  
محمد خالد مخيزمي املخيزمي 95.8١  
محمد سليمان عبدالنبي عبداهلل ١5.87  

محمد عادل محمد احلسيني ٢٢.99  
محمد عصام عيسى العيسى 8١.٣٤  
محمد علي عبدالعزيز اللهو ٤8.78  
محمد علي عبداهلل احلوال 9٠.٢  
محمد نزار صالح الشخص 87.8١  
مشاري عبدالرحمن الدارمي 97.79  
مصطفى محمد مصطفى محمد 97.7٣  
ناصر عبدالرضا قاسم دشتى 87.98  
ناصر عبداحملسن عفيفي ٦٦.98  
يوسف عبداهلل أحمد مال اهلل 88.8٤  
يوسف عبدالناصر الكندري 9٢.١7  
  77.97 Îيوسف عدنان يوسف الشار

جليب الشيوÎ الثانوية للبنني
أحمد حمود محمد الزعبي ١٦.89  
أحمد دبيس حسن الدسم 8٢.٦7  
أحمد ياسر محمد السعدني 99.7٣  
إبراهيم علي غالب املطيري 87.8٢  
بدر احلميدي بدر املطيري 9٢.٢٢  
بدر مشعل عايد املطيري 8٢.١٤  
ثامر فيصل ثامر املطيري ١٣.78  
جاسم يوسف جاسم فهد 8٦.١9  
جبل عبداهلل عبدالرب صالح 98.7٢  
جراح مشعل عبيد الديحاني 8١.٤8  

حمود باتل حمود املطيري 79.98  
خالد حميدي شوردى املطيري ٤5.79  
خالد عيد صياح الرشيدي 8٤.١٦  
خالد فواز مجبل التويس 7٦.٢8  
خالد نواف نهار املطيري 8٤.٣٢  
راشد خالد راشد املجاوب 8٤.٢٣  
راشد محمد عرهان الرشيدي 9٠.٤٦  
رامي رمضان حافظ السيد 9٤.٤9  
رباح محمد رباح املطيري 9٣.٦٦  
سالم بدر رفاÚ املطيري 5١.8١  
سامر منديل العبداهلل 97.75  
سعود جمعان حمد الشمري 8١.٣  

سعود محمد ناصر هميم 9١.٣٢  
سلطان حمد محمد الدوسري 8١.٢7  
ضاري مشعل مخلف اجلنفاوي ٢٢.85  
عبد الرحمن عبداهلل املطيري ٢٣.88  
عبد الرحمن علي السبيعي 9٣.٠٤  
عبÜÜد الرحمن محمÜÜد عايد املطيري   

7٢.٣١
عبد اهلل أحمد مناحي املطيري 9١.٣٣  
عبد اهلل خالد فهد الشالحي 7٤.8٠  
عبد اهلل زيد محسن الدوسري 9٠.١٦  
عبد اهلل شجاÚ نداÁ الديحاني 89.55  
عبد اهلل فرحان محمد املطيري 8٦.١8  

عبÜÜد اهلل محمد مجبل علي فجحان   
اجلبيري 85.55

عبدالرحمن يحيى كامل رشدان 98.7  
عبداهلل جاسم حسني مطلق 7٣.7٢  
عبداهلل عمرو محمد احلسيني ابو   

ستيت ٠5.99
عبداهلل محمد العلي 7٣.٠5  
عبداهلل نايف عبداهلل املهمل 9٣.٤٣  
علي حسني شعبان غلوم 9٢.١9  
عمر جلوي محمد الديحاني ٤٣.79  
عمر دوخى يوسف املطيري 9٢.٢  
عمر عبدالعزيز عوض العنزي 8٣.١٦  

عيسى نافع عايض الديحاني ٦.78  
فايز رباح قويزان املطيري 5٦.8١  
فهد نايف مزيد املطيري 7٦.٦7  
فواز حسني تركي املطيري 7٦.9٤  
فواز حمود مبارك الشمري 7١.8٢  
مبارك محمد حماد العدواني 87.9٣  
محمد إبراهيم محمد جاد ٤١.95  
محمد أحمد محمد سليم ٤٤.98  
محمد بدر مناحي املطيري 9٤.٣٣  
محمد بدر ناصر العدواني 8١.٢١  
محمد حسني الكسار ٤٦.77  
محمد خالد حمود حريش 8١.١7  

محمد سامي سالم محمد حسني ٤5.95  
محمد سعيد سعد القحطاني 9٠  
محمد مشعل قالط الديحاني 9٢.٣٢  
ملهى مرزوق ملهى املطيري 8١.٢١  
منصور ناصر فيحان املطيري 9٣.٣8  
منصور هادي ناصر الرشيدي ٦7.75  
نواف مشعل محمد العنزي 8٦.8٢  
نواف يوسف سالم الديحاني ٦5.87  
وائل محمد زحام العنزي 7٣.٤٣  
وليد خالد مجبل علي اجلبيري 77.9٠  
يحيى سعد عبداهلل مراد زايد ٤.95  
يوسف محمد هايس املطيري ١٤.79  
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 جمانة بنت احلسن الثانوية 

للبنات أريام محمد ناصر العتيبي ٨٣٫٥٥٭ 
أريج يوسف حسن العتيبي ٩٣٫٣٥٭ 
أسيل يوسف سعد العتيبي ٨٦٫٧٢٭ 
أمل محمد بداح سعد العازمي ٧٧٫٦٣٭ 
أميمه سليمان عيدان احملمد ٩٦٫٢٭ 
أنفال عبداهللا مناور شرى سعد ٨٩٫٩٨٭ 
آيه عبداحلميد محمد فيلكاوي ٩٦٫١٭ 
آيه مشعل عبداهللا صقر العتيبي ٨٧٫٢٥٭ 
اريج عبداهللا صالح علي عبداهللا ٨٦٫٧١٭ 
البندري سعود عبداهللا املري ٨٢٫٣١٭ 
اجلازي منصور منيخر االصقه ٨٩٫٩٧٭ 

الغالية فهد سيف حصني الهاجري ٧٥٫٧٨٭ 
إميان يعقوب يوسف اليوسف ٨٩٫٤٩٭ 
بسمه بدر ساير الزعبي ٩٣٫٢٧٭ 
بشاير حمود عبداهللا طينان العجمي ٨٠٫٤٭ 
بشاير عبيد حمود عايد املطيري ٩٧٫٣٧٭ 
بشاير محمد عبدالهادي سيف الهاجري ٭ 

٩٢٫٠٤
جميلة محمد طالب الهاجري ٨٨٫٦٨٭ 
جورى جراح محمد الهزانى ٧٩٭ 
حزوى علي بطي فهيد العجمي ٨٥٫٦٢٭ 
حصة شــليويح عبداهللا منير العتيبي ٭ 

٨٢٫٣٧
حور علي فاضل الكندري ٨٠٫٤٥٭ 

حوراء عبدالسالم توفيق الهندال ٨٣٫٨٥٭ 
حيات بدر عادل عبدالعزيز املسفر ٨٠٫٥٥٭ 
خلود فيصل تركي العازمي ٧٩٫٢٭ 
دانة سالم عيد العازمي ٧٢٫٩٧٭ 
دانة سلطان عزيز مقبل امليموني ٧٣٫٥٩٭ 
دانة عيد نصار مدغش العازمي ٧٦٫٩٥٭ 
دانة مبارك ناصر صالح السدره ٩٠٫٥٢٭ 
دالل مسفر ناصر سالم الدوسري ٨٤٫٢٥٭ 
دميه أحمد قنبر محمد احلسني ٧٥٫٣٧٭ 
رايه ناصر شجاع غازي العتيبي ٩٥٫٣٦٭ 
رتاج صالح نغيمش العازمي ٧٥٫٤٩٭ 
رغد أحمد محمد جمعة ٩٦٭ 
رغد ثامر راشد دسمان ٨٦٫٤٩٭ 

رغد خالد عبداهللا اخلوالده ٨٦٫٧١٭ 
رغد محمد مبارك خميس دواس ٨٦٫٠٧٭ 
رفعة بدر سالم العجمي ٧٥٫٣٦٭ 
رهف جمال حميد اخلالدي ٨٤٫٤٤٭ 
روان محمد جاسم السنى ٨٠٫٩٭ 
روز مشعل تركي محروت الهذال ٩٥٫٤٥٭ 
رمي سعد غنام غافل العتيبي ٩٢٫٦٥٭ 
رمي عبداهللا مناور سعد ٩٠٫٢٣٭ 
رمي عوض ضيف اهللا املطيري ٧٣٫٨١٭ 
زينب محمود عبداحلميد الشطي ٧٩٭ 
سارة عبداللطيف وسمي الفضلي ٩١٫٨٭ 
سارة فالح عايض هادي العازمي ٩٤٫٥٦٭ 
سارة فهد سيف حصني الهاجري ٧٣٫٩٨٭ 

سارة فهيد مفلح العازمي ٩٠٫٣١٭ 
سارة مطلق بداح عبداهللا ٩١٫٧٥٭ 
سارة ناصر مبارك الشقير ٩٤٫٣٩٭ 
سارة نايف سعود فنيطل العازمي ٩٤٫٠٦٭ 
سارة نواف راشد صنح العازمي ٨٩٫٣٧٭ 
شهد عبدالعزيز عوض الرشيدي ٩٥٫٩٦٭ 
شوق ذياب عبداهللا السبيعي ٩٠٫٥٧٭ 
شوق عبداهللا ناصر العجمي ٨١٫١٨٭ 
شوق علي عبداهللا سالم احليان ٩٣٫٦٥٭ 
شيخة حمد علي فالح الهاجري ٩٣٫٠٩٭ 
شيخة سعود علي شبيب العجمي ٨٨٫١٨٭ 
شيخة فالح عضيب الهاجري ٩٢٫٧٩٭ 
شيهانه منصور محمد الهاجري ٩٤٫١٥٭ 

طيبة وليد عبداهللا حسن البلوشي ٨٧٫٩٩٭ 
عائشة عبداللطيف مطلق العازمي ٧٩٫٦٥٭ 
عائشة مليس صالح مليس ٨٢٫٤٣٭ 
عفره محمد ناصر سعد العجمي ٩٣٫٦٥٭ 
غادة محمد سالم سليمان الدوسري ٧٨٫٦٢٭ 
غالية مشعل عبداحملسن الشمري ٨٥٫٥٢٭ 
غدير عبداهللا خميس العازمي ٧٨٫٤٣٭ 
غزالن ذيب طالب محمد الهاجري ٩١٫٦٢٭ 
فاطمة صالح عبداهللا النتيفي ٧٦٫٧٧٭ 
فاطمة الزهراء عبداهللا حسن املطوع ٨٠٫٦٭ 
فاطمة بدر ناصر علي الرجيبه ٨٤٫٠٧٭ 
فاطمة بسام علي قاسم درويش ٧٢٫٧٢٭ 
فاطمة سعد محمد هادي العجمي ٩١٫٧٣٭ 

فاطمة عبدالعزيز جمعة أشكناني ٧٨٫٩٧٭ 
فاطمة مشعل ابجاد العتيبي ٨٥٫٣٤٭ 
فجر حسني علي الفردان ٨٨٫٢٤٭ 
فجر خالد عبداهللا عيد العتيبي ٩٣٫٠٩٭ 
فجر علي حميد القالف ٩٥٫٤٢٭ 
فرح حمد عايد الشمري ٨٤٫٥٢٭ 
كاميليا فهد فهيد فهد الشغبان ٩٣٭ 
كوثر أحمد عباس آتش ٨٥٫٨٭ 
جلني أحمد عبداهللا يعقوب يوسف ٧٤٫٣٨٭ 
لطيفة سعود شقران العتيبي ٩٥٫٤٩٭ 
لولوة ســالم جعيدان مــرزوق العنزي ٭ 

٩٨٫٨٥
ليان فيصل بداح محسن العجمي ٩٧٫٩٢٭ 

مراحب فالح عبيد العتيبي ٨٢٫٠٦٭ 
مرمي حامد علي عبداحلسني حسني ٧٦٫٩٧٭ 
مرمي حمد ظاهر نهار ٨٤٫٥٤٭ 
مرمي رجا خير اهللا الصواغ العازمي ٧٨٫٤٨٭ 
مرمي علي راشد سليمان الرشيد ٨٥٫٩٥٭ 
مرمي ناصر محمد قربان علي ٩٥٫٤٭ 
مضاوي فهيد بني فهيد العجمي ٧٩٫٢٧٭ 
مالك موسى جعفر كمال ٧٧٫٤٩٭ 
منار جابر أحمد محمد الفيلكاوي ٨٧٫٥٭ 
منال أحمد عتوان الفليج الفضلي ٨١٫٥٥٭ 
مناير خالد محمود الشويربات ٩٠٫٢٦٭ 
مناير عبيد حمود عايد املطيري ٨٩٫٤١٭ 
منيرة حمد عيد الزعبي ٨١٫٤٧٭ 

منيرة صالح مسعود املري ٨٥٫٧٧٭ 
موضي فهد حزام ملفي السبيعي ٩٤٫٩٥٭ 
موضي محمد بادي صالح الرشيدي ٩٢٫٢٢٭ 
جند شايع عبداهللا عبداملجيد ٩٥٫١٦٭ 
جنود أحمد عبداهللا سليمان الديكان ٨٣٫٤٨٭ 
نصره هيثم يعقوب الشاهني ٨٣٫٣٥٭ 
نور الزهراء عبداهللا خليل مراد ٩٤٫٢٦٭ 
نور عدنان علي سالم الراشد ٨٥٫٢٭ 
نورا نابي جايز صالح الهاجري ٩٣٫١٥٭ 
نورة دمشــق منصور دمشــق العجمي ٭ 

٨٦٫٠٥
نورة أحمد عبداهللا رميضي العازمي ٩١٫٥٥٭ 
نورة حسني عبداهللا سالم الهاجري ٧٨٫٨٩٭ 
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نورة خالد سلمان محمد الهدهود ٨٦٫٥٦٭ 
نورة سالم فرحان الديحاني ٨٤٫١٤٭ 
نورة سعد ناصر منصور الدوسري ٩٦٫٤٢٭ 
نورة صالح عواد صالح العازمي ٨٩٫٧٩٭ 
نورة عادل مرزوق فارس العازمي ٨٧٫٩٭ 
نورة فالح فارس السبيعي ٩٩٫٦٣٭ 
نورة مشعل ساير العجمي ٨٢٫٥٢٭ 
نوف حسن صالح العجمي ٨١٫٩٤٭ 
نوف عادل سعد العازمي ٩٣٫٦٢٭ 
نوف مانع مبارك العجمي ٩١٫٧١٭ 
نوف نايف غزاي نافع املطيري ٩٦٫٦٩٭ 
هاجر محمد عبدالغفار فهيم منصور ٩٣٫١٩٭ 
هدى إبراهيم عبدالشمري ٧٦٫٣٢٭ 
هديل حمود منصور سعيد العازمي ٨٤٫٥٤٭ 
هديل فهد نصار العازمي ٨٨٫٩٦٭ 
هند أحمد سعد املطيري ٩٧٫٣٤٭ 
وسمية رسم منصور العجمي ٧٨٫٥٦٭ 
وضحة محمد سالم راشد املري ٩٦٫٥٢٭ 
وضحة محمد نقا جزاع الضفيري ٩٦٫٥٢٭ 
وضحة ناصر حمد املري ٨٦٫٥٧٭ 
وضحة هادي خالد الهاجري ٩١٫٦١٭ 
وضحة هادي صالح السهلي ٨٦٫٠٢٭ 
وضحى عبداهللا ناصر العجمي ٩٤٫١٨٭ 

 جمانة بنت ابى طالب الثانوية للبنات 

أروى فهد صالح اخلنه ٩٩٫٣٩٭ 
آالء مشعل حمود الظفيري ٩٥٫٥٭ 
أمل عبداهللا كريدي الشريفي ٩٦٫٣٥٭ 
آمنة بكري حسني العزام ٩٩٫١٧٭ 
أوراد فيصل عودة العنزي ٩٠٫٠٦٭ 
ابتهال خالد محمد الصيخان ٨٢٫٣٭ 
بتول عدنان عبدالرسول الشواف ٨٨٫٠٥٭ 
حصة فيصل عبداهللا املسعود ٩٠٫٩٥٭ 
حصة محمد أحمد احملبوب ٩٣٫٣٤٭ 
خديجة عبدالرحمن سالم البكر ٩٦٫١٨٭ 
دالل عاهد حسني العياضي ٩٧٫٠٨٭ 
دالل مشعل هزاع العنزي ٨٨٫٤٩٭ 
رتاج حسني علي عبداهللا العلي ٩٦٫٧٥٭ 
رفاع فواز هاشم الرفاعي ٨٧٫٥٢٭ 
زينب أحمد عبدالصاحب الصالح ٩٦٫٠٩٭ 
سارة عبداهللا فهد املهيني ٩٣٫٥٤٭ 
سارة علي خالد الزمامى ٨٣٫٩٤٭ 
شهد صالح فهد الشطي ٩٤٫٤٩٭ 
شوق نواف سمير السعيد ٩٧٫٠١٭ 
شيخة حسن عبداهللا الرشيدي ٩٥٫٣٤٭ 
شيخة فهد أحمد العيسى ٧٨٫٦٤٭ 
شيخة مشعان راضي العنزي ٩٧٫٤٨٭ 
صبا حميدان نعمان احلميدان ٩٣٫١٨٭ 
طيبة عادل إبراهيم الراشد ٧٧٫٥٩٭ 

عطور حمدان عبدالهادي العجمي ٨٨٫٦٥٭ 
غالية وليد جاسم الوهيب ٩٨٫١٭ 
فاطمة خالد يوسف الشطي ٨٤٫١٦٭ 
فرح مشعل سليمان الكوح ٨٧٫٥٧٭ 
فضة أحمد خالد املشعل ٨٢٫٩٭ 
في عبداللطيف عبدالرحمن الدعي ٩٢٫٨٦٭ 
مايا سعود صاهود املطيري ٩٧٫٠٩٭ 
مرمي أسامة يوسف اجلار اهللا ٨٦٫٢٦٭ 
مرمي حمدي عبدالعزيز خليل ٩٨٫٠٣٭ 
مرمي عبداهللا محمد الراشد ٩٠٫٥٩٭ 
مرمي مؤيد عبداللطيف الرفاعي ٩٩٫٣٭ 
منيرة سليمان جاسم الكليب ٨٤٫٥٦٭ 
منيرة ناصر بدر احلقان ٩٧٫٣٣٭ 
نور فاضل عيدان اخلليفة ٨٦٫٩٣٭ 
نور مساعد محمد الزامل ٩٩٫٨٧٭ 
نوف خالد جمعة اخلراز ٨٧٫٧٦٭ 
هيا عبدالرحيم علي زمان ٩٥٫٨٤٭ 
ود فيصل محمد علي أبااخليل ٨٥٫٩٤٭ 

 جوهرة الصالح االهلية للبنني 

أحمد عامر العلي ٨٥٫٥٧٭ 
أسامة حسني علي احلسني ٨١٫٠٧٭ 
إبراهيم خلف فرحان خليف ٩٠٫٨٦٭ 
إبراهيم سعد كاظم عباس ٨٩٫٩١٭ 
أحمد لطفي أحمد أحمد املنزالوي ٩٩٫٣٩٭ 
باقر فهد صليبى ٧٦٫٤٧٭ 
جابر حمد عاصي علي ٧٤٫٢٧٭ 
جابر سالم جابر مارد ٧٦٫٥٧٭ 
جراح فالح عالوى هراطه ٧٩٫٧٤٭ 
حامد فاضل محمد العنزي ٨٢٫٨١٭ 
حسن حبيب محمد حبيب ٧٢٫١١٭ 
حسن سعد هالل لفتة الشمري ٧١٫٥٤٭ 
حسني شايع عودة تركي ٩٠٫٤٥٭ 
حسني علي يحيى عبداللطيف رامح ٧٩٫٣٦٭ 
حسني محمد طعمة زبن ٨٦٫٧٥٭ 
حسني نافع جبار عجيل ٧٩٫٣٦٭ 
حسني نعيم سالم محمد احلربي ٨٠٫٤٣٭ 
حمود راغب الواجع ٩٦٫٤٧٭ 
خالد إبراهيم خليفة املصطفى ٨٢٫٨٩٭ 
خالد محمد محمد السباعى ٩٩٫٦٤٭ 
رضا خير اهللا كوين مهدي ٩٤٫٢١٭ 
سعود عبدالعزيز فارس اجلربا ٧٧٫١٭ 
سلطان محسن علي ظاهر ٧٦٫٩١٭ 
سلمان أحمد خليفة العبد اهللا ٩٣٫٧٦٭ 
سلمان سويد حسن مناع ٧٧٫٤٣٭ 
ضاري ثامر الغنام ٨٠٫٨٨٭ 
ضاري حمد ضاحي مطير ٦٩٫٩٢٭ 
ضاري رحيم عبدكالى ٨٥٫٢٭ 
طالل حامد جميل صالح ٧٦٫٨٧٭ 

عبد العزيز مبارك رحيل جفيل ٧٧٫٧٢٭ 
عبد العزيز محمد الفنتش ٨٠٫٦٦٭ 
عبدالعزيز بسام حمد احملمد ٧٠٫١٤٭ 
عبداهللا عوض عطية البرغوث ٧٨٫٨٢٭ 
عبداهللا غافل مشرف جابر ٨٠٫٠١٭ 
عبداحملسن ظهر زغير الشمري ٧٤٫٨٩٭ 
علي أحمد عبداجلليل ٩٦٫١٦٭ 
علي ظهر زغير الشمري ٨٢٫٠٣٭ 
علي فيصل شحاذه اجلاسم ٧٧٫٤٥٭ 
علي مبارك ادريس جنم ٨٩٫٣٧٭ 
عماد خالد ثويني ٧٩٫٧٭ 
عمر صباح فالح فرحان ٨٢٫٥٩٭ 
فهد أحمد دراخ ٧٦٫٣٤٭ 
فيصل كمال مصطفى املصطفى ٨٣٫٣٩٭ 
فيصل الفي خفيف مطلق ٨٩٫٣٥٭ 
فيصل محمد الصلبي ٨٢٫٩١٭ 
مبارك خالد بشير كامل السبيعي ٧٩٫٨٧٭ 
مبارك عبدالستار سالمات ٧١٫٨٭ 
محمد أحمد الرفدان ٨٦٭ 
محمد حسن راشد محمد اخلالدي ٧٢٫٧٢٭ 
محمد حسني علي احملمد ٧٦٫٢٣٭ 
محمد سعود خليف عيد ٧٣٫٩٭ 
محمد صالح صياح محمد ٨٠٫٩٢٭ 
محمد عيد فرهود حسني ٨٢٫١٤٭ 
محمد محسن طياح قناص ٦٩٫٨٣٭ 
محمد منصور املسمار ٨٣٫٠٤٭ 
محمد نايف محسن الشمري ٨٥٫٩٨٭ 
محمود فزع العليوي ٨١٫٩٢٭ 
مشعل راشد جابر البدرى ٨٠٫٧٥٭ 
مصطفى يوسف أحمد ٨٠٫٦٩٭ 
مهدي رحيم معود عويد ٧٩٫٥٣٭ 
مهدي فاضل سعود الشمري ٨٥٫٨٧٭ 
مهند جاسم احلسن ٧٣٫٠٩٭ 
يوسف سلطان مصطفي ٨٨٫٣٣٭ 
يوسف مفرح قطامي خلف ٩٢٫٢٥٭ 

 حبيبة بنت شريق األنصارية الثانوية 

أسيل عبدالرحمن عيد العنزي ٧٨٫١٩٭ 
آالء محمد عواض املطيري ٨٣٫٥١٭ 
آيه عودة رخيص الضفيري ٨٠٫٢٢٭ 
ازدهار طارق فخري العنزي ٩٤٫١٥٭ 
الزين حسن محمد حسن الدمخى ٨٨٫٤٦٭ 
الشيماء فيصل شاهني احلمادي ٩٩٫٠٧٭ 
انوار محمد عوض احلربي ٨٢٫٢٩٭ 
بدرية عامر حمد العجمي ٨٢٫٥٣٭ 
بشاير عدنان عبيد العنزي ٩٨٫٩٭ 
بشاير محسن مشعل مرزوق ٨٤٫٩٦٭ 
جوزه فالح علي العجمي ٩١٫٢٢٭ 
حوراء خليل حمود الشمري ٧٨٫٩١٭ 

دانة محمد علي عبدالسالم ٩٤٫٨٭ 
دانة محمد يوسف عيسى ٨١٫٨٩٭ 
دالل عادل غنيم العتيبي ٧٩٫٤١٭ 
دالل محمد مصلح الرشيدي ٧٨٫٤٣٭ 
دميه فوزي عتيق املاجد ٩٨٫٣٧٭ 
دميه محمد كدموس الديحاني ٩٧٫٤٧٭ 
رتاج علي فاضل دوسري ٨٩٫٩٩٭ 
رهف زيد مطلق السهلي ٧٩٫٤٭ 
سارة جمال محمد الشمري ٩٠٫٤٥٭ 
سارة عيد مطلق الديحاني ٩٧٫١٦٭ 
سارة فهد عواض املطيري ٩٦٫٤٣٭ 
سارة يوسف محمد الكندري ٨٣٫٣٦٭ 
سهام فهد غازي املطيري ٩٣٫٨٭ 
شهد زيد مطر الظفيري ٩١٫٥٥٭ 
شهد عبداهللا علي الكندري ٩٧٫٢٥٭ 
شوق خالد عبداهللا محمد ٨٤٫٤٭ 
عذاري سعود عبدالعزيز حمادي ٧٩٫٠١٭ 
فاطمة أحمد سيف بن عميره ٩٨٫٣٭ 
فاطمة محمد غالب املطيري ٩٦٫٧٦٭ 
فاطمة مشعل هذال الهاجري ٨٦٫٧٨٭ 
فجر سلطان مبارك املطيري ٩٥٫٤٥٭ 
فرح فارس محمد العتيبي ٩٧٫٧٤٭ 
لورا محمد دعيج اخلليفة ٩٤٫٨٨٭ 
مرمي فيصل حمد الشمري ٩٦٫٤٤٭ 
مرمي ماجد مرضي الشمري ٩٤٫٠٥٭ 
مرمي مساعد سعود املطيري ٨٧٫٤٭ 
مرمي وليد عبدالهادي البحيري ٨٩٫٨٩٭ 
مالك عبداجلليل عطية صغير ٨٦٫٧٨٭ 
مالك عبدالرحمن محمد عبدالكرمي ٩٧٫٧٧٭ 
مالك عبدالعزيز سعد الرشيدي ٨٤٫٨٤٭ 
منال جمال ناصر املجاوب ٩٣٫٠٩٭ 
منى مزيد عايض الضفيري ٨٤٫٩٥٭ 
منيرة رشيد بلور البلوشي ٨٨٫٥٦٭ 
منيرة عمر سليمان محمد ٨٤٫١٣٭ 
مها عايد عبداهللا الشمري ٧٧٫١٣٭ 
جنالء حسني عبداهللا املطيري ٨٢٫٥٣٭ 
نفلى محمد هندى العجمي ٨٧٫٤٦٭ 
نور علي عبداحملسن درويش ٩٢٫٩٩٭ 
نورا سالم عبدالعزيز الشمري ٧٦٫٤٩٭ 
نورة خالد إبراهيم علي ٧٣٫٩٦٭ 
نورة علي بندر خالد ٩٠٭ 
نورة فهيد سعود املطيري ٨٧٫٥١٭ 
نورة مبارك عبداهللا العجمي ٨٠٫٨٣٭ 
نوير رشيد مصنت الرشيدي ٩٨٫٤٧٭ 
هدى عبدالعزيز راجح القحطاني ٩٤٫٨٢٭ 
هدى ناصر سعد احلمضان العتيبي ٨٤٫٩٩٭ 
هدية حمد خالد اخلواري ٩٥٫٤٤٭ 
هند فايز عايض الرشيدي ٩١٫٣٩٭ 
هنوف نواف الفي الرشيدي ٩٠٫١٨٭ 
هيا بدر ناصر املعيلي ٧٢٫٦٧٭ 

وسمية مطلق محمد السبيعي ٨٩٫٩٤٭ 
وصايف سعود مرزوق الغريب ٩١٫٤٤٭ 

 حمد عيسي الرجيب الثانوية للبنني 

أحمد جاسم عبدالرحمن الكوح ٨٢٫٥٭ 
أحمد جمال يحيى اليحيى ٩٠٫٦٩٭ 
أحمد فهد حسني بوعباس ٨٥٫٣٣٭ 
بدر أحمد سعد العليوي ٨٠٫٦٨٭ 
بدر حمد بدر الغريب ٨٠٫٤٤٭ 
بدر عبدالرحمن عبداهللا عبدالكرمي ٧٧٫٩٧٭ 
بدر فارس عبداهللا الكندري ٩٠٫٦٣٭ 
بدر ياسني سيف السيف ٩٠٫٨٣٭ 
بسام عبدالعزيز محمد الشاهني ٨٩٫١٧٭ 
جاسم عبدالعزيز جاسم ماحسني ٩٦٫٢١٭ 
حمود مشعل مالك حسني ٧٩٫٩١٭ 
خالد حامد حسني اخلنفر ٨٧٫٦٩٭ 
داود صالح حسن العلي ٨٣٫٦٥٭ 
داود محمد ياسني الزيدان ٧٩٫٦٦٭ 
راشد خالد عبدالوهاب التمار ٩٧٫٤٨٭ 
راشد عهدي علي الدعيج ٨٢٫٧٢٭ 
روضان فواز جاسم األرملي ٨٢٫٧٭ 
زياد طارق محمد الغنام ٩٤٫٧٣٭ 
سالم أنور عبداحلميد عبداهللا ٨٦٫٢٢٭ 
سالم عبداهللا سالم املطير ٨٨٫٨٤٭ 
سالم غنيم سالم السالم ٧٥٫٠٩٭ 
سليمان عباس عبدالرزاق اخلياط ٧٦٫٥٧٭ 
سليمان عبداهللا يوسف الصالح ٨٦٫٦٦٭ 
شمالن عدنان عبداهللا الشمروخ ٧٥٫٧٭ 
صالح علي محمد الصدر ٩٥٫٨٥٭ 
عبد الرحمن أحمد علي السلطان ٩٥٫٠٧٭ 
عبد الرحمن محمد توفيق الطحنون ٨٧٫٠٨٭ 
عبد اللطيف طالل النجدي ٦٥٫٨١٭ 
عبد اهللا خليل حبيب عريان ٩٣٫٨٨٭ 
عبد اهللا طالل عبداهللا العميم ٦٩٫٩٣٭ 
عبد اهللا عادل جاسم القالف ٩٢٫٤٦٭ 
عبد اهللا عبدالوهاب صالح الصالح ٩٣٫٦٥٭ 
عبد اهللا مبارك سالم املسند ٨٧٫٢١٭ 
عبد اهللا محمد يوسف البارود ٨٢٫٢٧٭ 
عبداخلالق عادل مطلق الشطي ٨١٫٦١٭ 
عثمان فهد عبدالرحمن التنيب ٩٤٫٤٦٭ 
علي إبراهيم علي اخلضر ٨٨٫٢٩٭ 
علي هالل عبدالوهاب الهالل ٩٠٫٥٢٭ 
عمر طارق عبدالعزيز املانع ٨٨٫١٤٭ 
عمرو محمد أحمد محمد يوسف ٨٥٫٩٨٭ 
غفران نواف أحمد عبدالرحمن ٧٤٫٨٧٭ 
فيصل إبراهيم عبداهللا الشطي ٨٠٫٦٩٭ 
ماجد سامي ماجد بورسلى ٨٩٫٢٦٭ 
محمد بدر علي املرزوقى ١٩٫٠٤٭ 
محمــد عبدالســالم محمــد عبداجلليل ٭ 

الرندي ٨٢٫٣٨
محمد عبدالعزيز جاسم احليدر ٨٩٫٦٩٭ 
محمد عزت فايق جويد ٨٩٫١٥٭ 
محمد ميثم أحمد االمير ٨١٫٧٢٭ 
محمد ناصر ياسني الظفيري ٩٨٫٠٦٭ 
مشعل جاسم محمد مال علي ٨٩٫٧٥٭ 
نايف أحمد صالح املكيمى ٨٨٫٣٨٭ 
نورالدين امجد رجب احملتسب ٨٨٫٧٢٭ 
يوسف خالد علي العليان ٨٤٫٦٩٭ 
يوسف صالح حمد الصقر ٧٢٫٧٨٭ 
يوسف عبداهللا يوسف العصفور ٨١٫٤٩٭ 

 حمود اجلابر الصباح الثانوية للبنني 

أحمد عالء رسول حسني بخش ٨٣٫٠٧٭ 
أحمد محمد أحمد احلمدان ٨٥٫٢٣٭ 
أحمد موسى إبراهيم حسن ٨١٫٢٢٭ 
أمني ياسر أمني اخلرس ٩٣٫٣٢٭ 
بكر محمد أحمد املال ٩٤٫٧٧٭ 
جبريل سعيد جبريل محمد ٨١٫٩٤٭ 
حازم وليد فوزي علي ٩٣٫٠٨٭ 
حسني شالش مبارك احلجرف ٧٩٫٧٭ 
حسني محمد حسني الكندري ٩١٫٩٭ 
حمد طالل فهد الطويل ٧٦٫٨٤٭ 
حمد عبدالرحمن عوض العتيبي ٧٧٫٧٨٭ 
حمد عبدالعزيز حمد العجمي ٨٣٫٨٨٭ 
حمد عدنان سليمان السلمان ٨٣٫٩٣٭ 
حمود نواف محمد الغنيم املطيري ٨٦٫٢٣٭ 
راشد مبارك راشد املاص ٧٢٫٣٨٭ 
راشد مساعد أحمد الصفران ٨٠٫٠٦٭ 
راكان مساعد محمد العتيبي ٨٩٫٣٩٭ 
راكان مسفر فهيد العجمي ٩٠٫١٨٭ 
سعد عبدالرحمن محمد الزعبي ٧٥٫٩٤٭ 
سعود ضويحي مطلق الضويحي ٨٦٫١٧٭ 
سيد يعقوب علي صادق الزلزله ٩٣٫١٧٭ 
صقر محمد مطر العدواني ٧٥٫٨١٭ 
ضاري سامي محياء العيباني ٨٢٫٣٥٭ 
طالل باتل ملفي املطيري ٨٧٫٤١٭ 
عامر فواز عامر عبداهللا الهاجري ٩٤٫٢٥٭ 
عبد الرزاق جاسم محمد علي ٧٨٫٣٭ 
عبد العزيز أحمد عبدالرحمن ٧٤٫٧٨٭ 
عبد العزيز عبداهللا أحمد احلصني ٨٥٫٤٢٭ 
عبد العزيز ناصر ثامر العتيبي ٩١٫٥٧٭ 
عبد العزيز ناصر حسني الصايغ ٨٦٫٨٦٭ 
عبد اهللا خالد عبداهللا حبيب ٨٤٫٩٤٭ 
عبد اهللا طالل عبداهللا جويزي سعدون ٭ 

العتيبي ٨٣٫٠٨
عبد اهللا محمود عبداهللا الشطي ٨٩٫٧٢٭ 
عبد اهللا هشام محمد السباعى ٨٧٫٢٨٭ 
عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز احملمد ٩٠٫٣٨٭ 

عبدالعزيز محمد عبدي ديريا ٨٢٫٥٭ 
عبداهللا ملحان عويضه العجمي ٩١٫٣٥٭ 
عثمان محمد راشد العثمان ٨٠٫٢٧٭ 
علي أحمد علي األنصاري ٧٥٫٨٢٭ 
علي فهد محمد احليان ٨١٫٥٤٭ 
عيسى عبدالعزيز سبتي الكندري ٨١٫٣٤٭ 
فهد سعود مناحي العتيبي ٨١٫٣٥٭ 
فهد طالل مقعد العتيبي ٧٦٫٥٭ 
فهد مبارك خالد املزعل ٨٩٫٩٧٭ 
فهد ناصر فهد الرندى ٩٢٫٥٢٭ 
فواز علي محمد عثمان حريري ٨٢٫٧٩٭ 
فواز فهد سعد العجمي ٨٠٫٦٥٭ 
فيصل محمد حسني الكندري ٨٩٫٠١٭ 
محسن جاسم قاسم الصراف ٨٧٫٠١٭ 
محمد إبراهيم جاسم دشتى ٨٦٫٤٥٭ 
محمد خالد عبيد العتيبي ٨١٫٠٧٭ 
محمد سالم محمد العتيبي ٩٧٫٥٦٭ 
محمد طارق سعود الهاجري ٨٥٫٢٣٭ 
محمود محمد يوسف حسني ٨٧٫٨٢٭ 
مشاري أحمد راشد العثمان ٨٩٫٠٨٭ 
مشاري يوسف صالح العتيبي ٨٥٫١٭ 
مشعل خالد عبداحلميد عبدالرحيم ٧٦٫٦٣٭ 
مشعل محمد صلبي العتيبي ٧٥٫٥٣٭ 
مشعل ناصر خلف الشمري ٨٤٫٢٨٭ 
ناجي غالب ناجي املطيري ٧٨٫١٢٭ 
ناصر فهد محمد عبيد ٨١٫١٨٭ 
وليد خالد عبيد الرشيدي ٨٤٫٠٩٭ 
وليد فيصل أحمد املريفع ٧٧٫٢٩٭ 
يعقوب وائل حسني حسن ٩٠٫٢٭ 
يعقوب يوسف نصار الشريعان ٨٢٫٦٤٭ 
يوسف فيصل علي الصايغ ٧٥٫٥٣٭ 
يوسف مشعل نادر العتيبي ٨٤٫٢٥٭ 
يوسف ناصر مفرج الشريعان ٩٠٫٦٦٭ 

 حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية للبنات 

أبرار أحمد مصلح الدين الرفاعي ٧٧٫٤٩٭ 
أبرار منصور سلطان الفضلي ٨٤٫٥٣٭ 
أسماء توفيق صالح ابورزق ٩٩٫٨١٭ 
أشواق فهد دخيل احلربي ٩٤٫١٭ 
أفنان عبدالعزيز الرفاعي ٨٧٫٦٥٭ 
أمار سامي مرضى اخلالدي ٩٨٫٠٧٭ 
أمثال خالد حمود احلصم الرشيدي ٩٠٫٦٧٭ 
أنفال هاني عبداللطيف الدعي ٨٣٫٦٤٭ 
أسماء إبراهيم محمد احلبيشي ٩٥٫٩٣٭ 
البندري خالد سعيدان الشمري ٧٨٫١٭ 
اجلازي نايف مسيهيج الدملانى ٩٣٫١٤٭ 
بيبي علي علي العنزي ٩١٫٤٨٭ 
حصة خالد حسن حسني ٩٢٫٠٨٭ 
حصة عادل مطر الشمري ٨٥٫٤٧٭ 

حنني عبدالعزيز محمود الصالح ٨٣٫٥٦٭ 
حنني علي خليفة الضفيري ٩٠٫٥٢٭ 
دانة فهد ذعار املطيري ٨٦٫٨٣٭ 
دانة محمد علي الكندري ٨٦٫٠٥٭ 
دميه غريب عبداهللا الرشيدي ٩٥٫١٣٭ 
رتاج خالد محمد الذيباني ٨٣٫٣٩٭ 
رزان سيف حنس العتيبي ٨٩٫٠٢٭ 
رزان عجيل مجالد الضفيري ٨٨٫٥٥٭ 
رغد عبدالرحمن عياد العتيبي ٨٩٫٦٦٭ 
رناد عبداهللا كامل الفضلي ٨٧٫٦٢٭ 
رهف إبراهيم مطر الشمري ٩٥٫٥٭ 
رهف خالد زيد الصانع ٨٢٫٣٦٭ 
رهف محمد نصار الشريفي ٨٣٫٩١٭ 
زهراء سالم علي املطوع ٩٦٫٨٨٭ 
زهراء عدنان جابر عبيد ٩٣٫٩٭ 
زينب حامد حسن الفضلي ٩٧٫٢٭ 
سارة برجس راجح فهد ٩١٫٥٧٭ 
سارة سامي مشهور الطيار العنزي ٩٥٫٧٣٭ 
سارة فيصل حسن باقر ٧٤٫٩٣٭ 
سارة محمد مهدي املطيري ٨٨٫٧١٭ 
سبيكه عبداهللا صالح الشايجى ٩٤٫٢٭ 
شهد ربيح مفرح الرشيدي ٨٦٫٠٢٭ 
شوق فالح عبدالهادي املطيري ٨٩٫٣٣٭ 
شيخة خالد مطلق الظفيري ٩٣٫٧٨٭ 
شيخة عبداهللا تركي املطيري ٩٠٫٠١٭ 
ضحى راشد عبداهللا اخلضر ٨٦٫٣٦٭ 
ضي أحمد علي الشمري ٩٦٫٢٩٭ 
ضي أحمد جاسم العنزي ٩٥٫٣١٭ 
عائشة مشاري رشيد العازمي ٩١٫٩٤٭ 
عزايز محمد حمود ابو شيبة ٩٧٫٧٣٭ 
عواطف نواف حامد الفضلي ٩٠٫٦٣٭ 
غدير فيصل دخيل احلربي ٩٥٫٢٥٭ 
غال سعد مطلق بوسمري ٩١٫٤٨٭ 
غال فيصل عطا الفضلي ٧٩٫٠٤٭ 
فاطمة بدر راشد العنزي ٨٧٫٩٨٭ 
فاطمة علي يعقوب الغدانية ٨٧٫٠٧٭ 
فاطمة الزهراء عبداهللا الصالح ٩٥٫٦٥٭ 
فاطمة عبداهللا عيسى الفيلكاوي ٧٤٫١٢٭ 
فاطمة فهد مشرف الظفيري ٩٤٫٦٨٭ 
فرح نواف عويد العنزي ٩٦٫٢٦٭ 
فى أنور مضحي اخلالدي ٩٤٫٢٩٭ 
لطيفة سالم مهنا العدواني ٩١٫٩٩٭ 
لطيفة فهد مطلق الظفيري ٨٨٫١٥٭ 
ليلى علي اسماعيل آتش ٨٩٫٨٦٭ 
مرمي أحمد محمد العنزي ٩٢٫٢٥٭ 
مالك سلطان عبداهللا املهيلب ٨٥٫٣١٭ 
مالك مخلد حامد الشمري ٩٤٫٥٧٭ 
مناير سالم صقر املطيري ٧٧٫٦٣٭ 
نسمه غامن حاشوش اخلالدي ٩٤٫٢٭ 
نور جمال سليمان العبيد ٨١٫٧٥٭ 

نورة عبداهللا عبدالعزيز النصر اهللا ٩١٫٦١٭ 
نوف راشد عبداهللا العدواني ٨١٫٨٧٭ 
نوف سالم عبداهللا السعيد ٧٦٫٨٥٭ 
هاجر فهد ناصر العنزي ٩٤٭ 
هاجر مشعل باني املطيري ٩٠٫٤٦٭ 

 خالد بن سعيد الثانوية للبنني 

أحمد حمد مفرح الشمري ٧٦٫٨٥٭ 
أحمد خفيف معدي ضاحي ٧٦٫٩٧٭ 
أحمد سعود مسفر العنتري ٨٤٫٩٩٭ 
أحمد نايف فهد العالطي ٧٨٫٦٥٭ 
إبراهيم علي عضوب اجلميلي ٧٥٫٩٤٭ 
إبراهيم منور صعفق الظفيري ٧٩٫٠٥٭ 
أحمد خالد سالم العالطي ٧٧٫٥٣٭ 
أحمد علي سمير الشمري ٨٠٫٠٣٭ 
أسامة عايد فهد الظفيري ٨٨٫٥٣٭ 
باسل مبارك عبيد الشمري ٩٠٫٩٩٭ 
بدر أحمد نواف الشمري ٨٧٫٠٥٭ 
بدر حمد عجيل صالح ٧٨٫٥٨٭ 
بدر عايد شيحان العنزي ٨٦٫٣٩٭ 
بندر طالل طراد العنزي ٩٠٫٤٦٭ 
بندر غامن فهيد الشمري ٨٢٫٥٦٭ 
تركي أحمد شنوف املاجدي ٧٧٫٣١٭ 
تركي سعد علوش احلسيني ٨٤٫٠٢٭ 
ثامر علي جبر محمد مغير ٨٣٫٠٢٭ 
ثامر هابس عشوي العنزي ٨٢٫٠١٭ 
جابر ضاحي زيد خلف املطيري ٧٩٫٧٧٭ 
حجاج فوزي حجاج الشمري ٧٩٫٦٢٭ 
حسن جليدان هاجد الظفيري ٧٨٫٢٣٭ 
حسني محارب سكر الشمري ٩٠٫١٥٭ 
حمد عبدالهادي عبداملنعم الشمري ٩١٫٩٨٭ 
حمد وائل مطلق العنزي ٨١٫١٦٭ 
حمود فارس حمود السليماني ٧٦٫٨٩٭ 
خالد حمدان عشوان العنزي ٨٧٫٤٣٭ 
خالد حمدان علي الظفيري ٨٩٫٥٭ 
خالد علي سمير الشمري ٨٤٫٧٣٭ 
داوود سليمان دخيل سلمان دخيل ٧٦٫٥٨٭ 
راشد حربي نهار الظفيري ٧٩٫٦٩٭ 
رشيد غنيم رشيد الصلبي ٨٨٫٦٨٭ 
زيد ضاحي زيد املطيري ٨٥٫٥٩٭ 
سالم محمد علي الشمري ٧٧٫٠٨٭ 
ساير سعد ساير الظفيري ٧٧٫٨٨٭ 
سعد حمود دغيشم الشمري ٨٧٫٤١٭ 
سعد سامي سعد طالل ٩٦٫٢٨٭ 
سعود قادر شافي طليح ٩٧٫٣١٭ 
سلطان بندر خالد الفالح ٧٣٫٧٥٭ 
سلطان خالد زبن فرحان ٨٧٫٨٨٭ 
سلطان سعدون سميح السعيدي ٨٣٫٤٢٭ 
سلطان محمد الرقعي السليماني ٧٧٫٠٤٭ 
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سلمان بندر عبدالهادي احلربي ٨٥٫٩٧٭ 
سهو محمد مطلق الشمري ٨١٫٩٩٭ 
صالح عبدالرحمن حامد عبيد ٨٥٫٨٦٭ 
ضاري بدر صالح مخيلف العنزي ٨١٫٨٭ 
طالل حميدي مزنوك العنزي ٧٩٫٨٢٭ 
ظاهر شاهر ظاهر تركي ٨٠٫٩١٭ 
عبد العزيز سعود رشيد الشمري ٨٩٫٨٧٭ 
عبد العزيز محمد سلمان احلسيني ٨٢٫٨٦٭ 
عبد العزيز نايف فرحان الشمري ٨٥٫١١٭ 
عبد الكرمي جمعان غالي الظفيري ٨٥٫٣٥٭ 
عبد اهللا راشد مدلول جزاع ٨١٫٨٢٭ 
عبد اهللا ســالم ثوينــي غازي الظفيري ٭ 

٨٢٫٨٦
عبد اهللا عايد شباب الهاجري ٩١٫٠٥٭ 
عبد اهللا محمد دغفق الشمري ٨٠٫٣٤٭ 
عبدالرحمن ظاهر نهير الشمري ٩٣٫٠٥٭ 
عبدالرحمن مشجر رافع عبطان ٨٣٫٣١٭ 
عبدالرحمن نافع سكران العنزي ٧٧٫٢٦٭ 
عبدالرحمن هادي سماوى العالطي ٨٠٫٢٨٭ 
عبدالعزيز زبن حماد الشمري ٧٦٫٨٣٭ 
عبدالعزيــز عبداهللا صياح احلســيني ٭ 

٩٣٫٤٦
عبدالعزيز علي متعب الشمري ٨٤٫٣٢٭ 
عبدالعزيز كياد عودة الظفيري ٨٠٫١٩٭ 
عبداللطيف زيدان عراك العنزي ٨١٫٧٤٭ 
عبداهللا حزام حطامان الظفيري ٨٤٫٢٭ 
عبداهللا حمود سلمان احلسيني ٨٥٫٢٥٭ 
عبداهللا حمود مغثى العنزي ٨٩٫٧٨٭ 
عبداهللا حميد ثروى الشمري ٧٩٫٠٤٭ 
عبداهللا راشد خليف الظفيري ٨٧٫٧١٭ 
عبداهللا سعود فهد الظفيري ٨٢٫٠٧٭ 
عبداهللا عائش عبداهللا الرشيدي ٧٧٫٥٤٭ 
عبداهللا عايد محمود الشمري ٩٣٫٤٣٭ 
عبداهللا عقاب نهار عايد ٨٢٫٧٧٭ 
عبداهللا علي محمد العنزي ٧٧٫٧٨٭ 
عبداهللا عيد عبداهللا الرشيدي ٩١٫١٭ 
عبداهللا كاسب جبر سايس ٨٦٫٢٣٭ 
عبداهللا الفي مزعل الظفيري ٨٧٫٠٨٭ 
عبداهللا مبارك هزاع العنزي ٩١٫٥٣٭ 
عبداهللا محمد جاعف شبيب ٩٠٫٢٣٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا سعد ٧٥٫٨٩٭ 
عبداهللا محمد عذال العنزي ٨١٫٨٦٭ 
عبداهللا مرزوق حداد الظفيري ٨٧٫٧٥٭ 
عبداهللا مضحي احبيب الفضلي ٨٣٫٢٥٭ 
عبداهللا ناهض براز املطيري ٨٥٫٢٤٭ 
عبداملجيد خلف قبالن خلف العنزي ٩١٫٥٣٭ 
عبدالهادي محمد غالى داعوس ٩١٫٣٢٭ 
عثمان حمود هالل الظفيري ٧٧٫٤٢٭ 
عثمان مساعد عبداهللا منفي محمد ٨٢٫٨٦٭ 
عذبي صالح راضي صالح الشمري ٨٠٫٠٩٭ 
عذبي فيصل غالب غالب ٨٤٫٠٩٭ 
عطااهللا محمد عطااهللا العنزي ٩٣٫٨٥٭ 
علي جمعة علي عيسى ٧٨٫٧٤٭ 
علي حمد الزود اجلميلي ٧٨٫٣٩٭ 
علي محمد شديد الشمري ٨٤٫١٨٭ 
عمر جريد العاصي السويط ٨١٫٤٦٭ 
عمر حطاب زوينى الظفيري ٨١٫١٩٭ 
عمر عبدالعزيز مجمى الضفيري ٩٠٫٨٣٭ 
عمر عقيل مجيبل العنزي ٨٥٫٧٩٭ 
عمر فايز محمد العنزي ٧٦٫٤٥٭ 
عمر قعيد خليف الظفيري ٨٤٫٤٥٭ 
عمر مساعد عوض العنزي ٩٥٫٠١٭ 
عمر موسى مياح الشمري ٨١٫٤٢٭ 
عيسى جالل جعفر الصفار ٨٤٭ 
فارس مظهر ضحوي سلطان ٨٣٫٨٧٭ 
فالح ناصر فالح العنزي ٩١٫٢٤٭ 
فهاد محمد فهاد العنزي ٨٢٫٣١٭ 
فهد حميد فرحان العنزي ٨٣٫٣٨٭ 
فهد راضي دعسان الشمري ٨٧٫٢٥٭ 
فهد عبداهللا صياح احلسيني ٩١٫٥٢٭ 
فواز عبداهللا هادي العنزي ٩٤٫٠٢٭ 
فواز فيصل فضل مقطوف ٩٠٫٢٣٭ 
فيصل أحمد غثوان الشمري ٧٨٫٩٤٭ 
فيصل بندر مضحي العنزي ٩١٫٨٦٭ 
فيصل خالد ثاني العنزي ٩٠٫٧٥٭ 
فيصل رياض احلميدي العنزي ٧٥٫٤٣٭ 
فيصل عبدالعزيز سطام العنزي ٦٨٫٤٩٭ 
فيصل محمد عشوان العنزي ٨١٫٣١٭ 
فيصل ناصر بكاى املطيري ٨٠٫١٧٭ 
الفي باجى مطر الظفيري ٧٦٫١٭ 
مبارك خلف مطر الشمري ٧٦٫٨٭ 
محمد حسني بكاي املطيري ٧٨٫١٧٭ 
محمد حلو جفال مضحي ٧٨٫٩٢٭ 
محمد حميد رجا الظفيري ٨٢٫٨٨٭ 
محمد خالد مران العنزي ٨٦٫٣١٭ 
محمد راجس دغيم العرفاني ٨٧٫٣٤٭ 
محمد صالح شالل مديح ٨٤٫٦٭ 
محمد عبدالعزيز خلف العنزي ٧٩٫٥٥٭ 
محمد عبداهللا سالم الشمري ٧٨٫٣٢٭ 
محمد عدنان تركي سويدان ٧٦٫٩٭ 
محمد فايز كليب العجمي ٩٤٫٠٨٭ 
محمد نايف باني الظفيري ٧٩٫٣٨٭ 
مساعد حسني مساعد العنزي ٧٧٫٥٥٭ 
مساعد خلف عبود الشمري ٧٢٫٨٦٭ 
مشــاري عبدالعزيز شــعيل القاســمي ٭ 

الظفيري ٨١٫٤٢
مشاري عفات عايد ساير ٨٥٫٧٩٭ 
مشاري محمد نداء الظفيري ٨٨٫٣٣٭ 
مشعل أحمد غالى داعوس ٩١٫٥١٭ 
مشعل مظهور عبداهللا الظفيري ٧٩٫٠٢٭ 
معاذ حسني صيوان اخلالدي ٩٣٫٥١٭ 
معاذ منيف عجيل هادي ٩٢٫٩٭ 
منصور بندر ناصر رويعى ٨١٫٨٦٭ 
منصور محمد منصور العجمي ٨٨٫٦١٭ 
منيف عنيز علوم الظفيري ٨٢٫٩٤٭ 
ناصر سامي مرضي العنزي ٧٧٫٦٧٭ 
ناصر نايف ماطر السعيدي ٨٨٫٩٦٭ 
نايف حمود مطر العنزي ٧٧٫٦٨٭ 
نايف خميس فليح الشمري ٨١٫٧٢٭ 
نايف سلطان نايف املرشد ٩٠٫٠٧٭ 
نايف محمد رمضان املطيري ٨٤٫٠٧٭ 
نصار عريبى ملبس العنزي ٧٧٫٥٨٭ 
نواف خليف حسني الشمري ٨٧٫٢٩٭ 
نواف سعود زائد الشمري ٨٣٭ 
وليد عودة رخيص الضفيري ٧٣٫٤٨٭ 
يحيى إبراهيم عايد الذايدى ٨٢٫٨٥٭ 
يعقوب سبتي عجاج العنزي ٧٨٫٠٥٭ 
يعقوب يوسف جزاع العنزي ٨٤٫٦٨٭ 
يوسف جاهل عيسى ضيف ٨١٫٤٤٭ 
يوسف محمد فروان ونيس ٨٠٫١٧٭ 
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أحمد خليفة علي احلشاش ٧٧٫٥٭ 
أحمد سعد معجون حمود ٨٣٫٣٣٭ 
أحمد سعود علي العنزي ٩٢٫٣٧٭ 
إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الراشد ٧٩٫٥٨٭ 
أحمد حسن حمود التميمي ٧٦٫٧٭ 
أحمد خالد سمير احلربي ٧٦٫٣٥٭ 
أحمد صباح سائر العنزي ٧٢٫٨١٭ 
اسالم عماد الدين محمد مصطفى عفصه ٭ 

٩٨٫٢٤
بشار يعقوب يوسف فرس ٧٧٫٢٭ 
بندر عبداهللا فالح الهاجري ٨١٫١٧٭ 
حسن خليل عبدالوهاب القطان ٧٢٫٩٦٭ 
حسن عبداهللا عبدالرحمن كمال ٨٨٫١٥٭ 
حسن فيصل عبداهللا السرهيد ٨٢٫٩٧٭ 
حمد جبر بركة النومس ٧٥٫٥٭ 
حمد عبدالعزيز عبداهللا البناي ٨٠٫٤٩٭ 
حمود فهد حمود الشمري ٨٢٫٥٩٭ 
حيدر عقيل عبدالرسول الوزان ٧٩٫٢٣٭ 

خالد سالم مزلوه الظفيري ٧٩٫١٣٭ 
خليفة سلطان عبداهللا الزوير ٨٩٫٨٩٭ 
داود محمد يوسف األنصاري ٩٣٫٩٣٭ 
راجح مطلق راجح العبد اهللا ٩٣٫٤٥٭ 
راشد محمد عبدالعزيز ابداح ٧٩٫٥٢٭ 
زياد ناصر صالح العتيبي ٨٢٫٥٦٭ 
سالم خالد جاسم الدوسري ٨٠٫٤٥٭ 
سالم فواز مزعل احلربي ٧٧٫٦٦٭ 
سدانى مشعل محمد السدانى ٩٢٫٢٧٭ 
سعد ناصر بداح الهاجري ٧٥٫٣٧٭ 
سعيد محسن خميس العجمي ٨٢٫٣٣٭ 
سعيد هادي سعد الطعان ٨٣٫٨٧٭ 
سلطان فهد حنيتم العتيبي ٨٦٫١٣٭ 
سلمان أحمد حسن البلوشي ٨٠٫٩٦٭ 
سلمان وليد علي املصيليخ ٩٥٫٧٦٭ 
سليمان إبراهيم السيد محمد السيد ٨٢٫٢٢٭ 
ســيد عبداحملسن محمد ســيد الرفاعي ٭ 

٨٩٫٤٥
صالح أحمد صالح القالف ٨٩٫٣٤٭ 
صالح أحمد صالح املرزوق ٧٥٫٨٢٭ 
صالح أحمد ماجد البطي بوطيبان ٧٤٫٠١٭ 
صالح حمد صالح احلمود املطلق ٩٠٫٥٤٭ 
صالح محمد جاسم بوحمد ٨٠٫٣٧٭ 
صالح مدعث لفتة الضفيري ٩٤٫٨٥٭ 
صالح يعقوب يوسف روح الدين ٩٥٫٧٢٭ 
طالل عيسى لفتة الضفيري ٨٦٫٨٨٭ 
طالل فالح محمد القحطاني ٧٧٫٨١٭ 
طالل مبارك محمد العجمي ٨٤٫٢٧٭ 
عادل ناصر عبداهللا الشيحة ٩٧٫٥٭ 
عباس حسني عباس محسن ٧٩٫٤١٭ 
عبد الرحمن عايد خليفة العازمي ٩٢٫١٨٭ 
عبد الرحمن عبداهللا الكندري ٩٤٫١٤٭ 
عبد الرحمن علي بشير سلمان ٩٠٫٢٤٭ 
عبد الرحمن غامن ناصر العتيبي ٧٨٫٤٣٭ 
عبد الرحمن فيصل مال عواد ٧٨٫٩٩٭ 
عبد الرحمن محمد األنصاري ٨٠٫٢٦٭ 
عبد الرضا جاسم عثمان محمد ٨٠٫٢١٭ 
عبد العزيز خليفة علي احلشاش ٨٥٫٢٥٭ 
عبد العزيز علي سلطان الشجاعى ٩٧٫٤٤٭ 
عبد الكرمي حسني بطي العتيبي ٧٧٫٤٤٭ 
عبد اهللا حمد شنيفى العجمي ٨٥٫٤٩٭ 
عبد اهللا سالم فهيد العجمي ٨٨٫٨٣٭ 
عبد اهللا سلطان طاحوس العجمي ٧٥٫٩٭ 
عبد اهللا عبدالعزيز يوسف عبداهللا ٧٩٫٨٣٭ 
عبد اهللا عبداهللا علي اجلمل ٨٩٫٣٭ 
عبد اهللا عقيل عبداهللا رضا غالم ٩٥٫١٢٭ 
عبد اهللا محمد راشد اجليماز ٩٥٫٦٥٭ 
عبد اهللا محمد عبداهللا الكدادي ٧٦٫٤٨٭ 
عبد اهللا محمد عمير الهاجري ٧٩٫١٤٭ 
عبد اهللا مساعد أحمد الرامزي ٧٤٫٣٢٭ 
عبد اهللا مسعود مسفر العجمي ٧٧٫٦٩٭ 
عبد اهللا هزاع عيد العتيبي ٨٢٫٩٣٭ 
عبد الهادي محمد حسن حسن ٨٠٫٩٢٭ 
عبد الوهاب حمزة عباس عبداهللا ٧٩٫٢٢٭ 
عبدالرحمن محمد صحن املطيري ٧٣٫٩٩٭ 
عبدالعزيز خالد ملفي امليموني ٧٤٫٢٨٭ 
عبدالعزيز نايف عبداهللا الديحاني ٧٨٫٧٢٭ 
عبدالكرمي محمود الشيحة ٧٩٫٢٩٭ 
عبداهللا حمد فهد العجمي ٨٣٫٣٨٭ 
عبداهللا عبدالهادي بدر الزيادى ٧٣٫٠٣٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا الدبوس ٧٤٫٨٥٭ 
عبداهللا محمد مبارك فهيد ٧٨٫٣٩٭ 
علي خالد عبدالعزيز الرباح ٨١٫٨٩٭ 
علي خلف شداد شنات ٨٣٫٧٧٭ 
علي عادل زهير الكروف ٨٤٫٦١٭ 
علي عبدالرسول علي اخلليفي ٦٨٫٦٤٭ 
عمر أحمد حسن حسن احلمادي ٨٣٫٨٨٭ 
عيد عبداهللا ناصر الرميضى ٩٢٫٤٦٭ 
عيسى عدنان عيسى علي ٩٤٫٠٤٭ 
فارس مالك علي الهزاع ٨٢٫٢٣٭ 
فالح نفاع رجاء الرشيدي ٧٨٫٩٧٭ 
فالح خالد حامت املطيري ٧٦٫٠٢٭ 
فهد سعد ناصر العجمي ٨٦٫٨٭ 
فهد شافي ابداح العجمي ٨٩٫٣٦٭ 
فهد عبداللطيف عبداهللا فتح اهللا ٧٧٭ 
فهد مخلد فهد الديحاني ٧٧٫٥٤٭ 
فهيد سعد فهيد العجمي ٨٠٫٨١٭ 
فواز طالل فهد املراغي ٨٢٫٨٦٭ 
فواز فهد ناصر العتيبي ٨٦٫٩١٭ 
فواز فيصل حسني العجمي ٨٥٫٢٢٭ 
فيصل عيدان سعد الطعان ٨٠٫٢٭ 
فيصل مهيل فيصل اخلالدي ٧٥٫٩٦٭ 
فيصل نوري محمد الهولى ٨١٫١٭ 
مبارك طارق معتوق اخلشمان ٨٠٫٩٢٭ 
محمد أحمد محمد رسالن ٩٩٫٦٩٭ 
محمد خالد سليمان القطان ٨١٫٠٨٭ 
محمد شارع ناصر العجمي ٨٦٫٦٩٭ 
محمد عبدالهادي محمد العجمي ٨٢٫٣٧٭ 
محمد فالح عبدالهادي احلجيالن ٧٩٫٠١٭ 
محمد مطلق الطرقي الرشيدي ٩٧٫٦٢٭ 
محمد مطلق بطي العتيبي ٨٤٫١٤٭ 
محمد ناصر بادي العتيبي ٧٨٫١٨٭ 
محمد ناصر محمد السبيعي ٨٩٫٩٢٭ 
محمد جنيب محمد السياغى ٩٥٫٣٦٭ 
محمد وليد الفي املرجتى ٧٧٫٥١٭ 
محمد يوسف عبداهللا الدعى ٩٦٫٠١٭ 
مساعد محمود مختار إبراهيم ٨٤٫٤٨٭ 
معاذ حمد محمد العلي ٨٤٫٤٨٭ 
منصور أحمد منصور العطار ٧٧٫٢٥٭ 
مهدي أحمد عبداهللا الفرحان ٨٣٫٢٤٭ 
ناصر بدر عبدالرحمن العثمان ٨٠٫٤٥٭ 
نواف عبــداهللا الصديق قبالن العجمي ٭ 

٧٥٫٤٩
نواف منير مهدي العجمي ٧٩٫٩٢٭ 
هاشم صقر أحمد االستاذ ٧٥٫٠٥٭ 
هشام طه روتو ٩٩٫١٭ 
وليد فريــد عبدالعظيم عبدالعزيز فتح ٭ 

الباب ٨٩٫٥٧
وليد محمد وليد اجليران ٧٧٫٠٨٭ 
يعقوب راشد حسني الفودرى ٧٢٫٢٭ 
يوسف أحمد محسن احلربي ٧٩٫٦٭ 
يوسف سلمان داود القالف ٨٤٫٩٭ 
يوســف عبدالعزيز يوســف الضليعى ٭ 

٧٩٫٣٣
يوســف عبداللطيف عبداحلميد صالح ٭ 

٧٩٫٣١
يوسف علي صالح الياسني ٧٦٫٩٨٭ 
يوســف محمد الفي العميــري العازمي ٭ 

٧٤٫٦٤
يوسف محمد يوسف الشراح ٧٤٫٩٨٭ 
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أسماء أحمد مصبح اخلياط العازمي ٩٧٫٤٧٭ 
أسماء وليد صالح الصالح ٩٦٫٩٧٭ 
آسيا جاسم محمد الرميضي ٨٢٫٣٤٭ 
أفنان أحمد عبداهللا اجلزاف ٨٣٫٨٨٭ 
آمنة مشعل علي اخلتالن ٨٩٫٦٭ 
أنوار علي رضا القالف ٩٦٫٤٭ 
أسماء مسعد عامر احلشان ٩٦٫٤٭ 
إميان وليد أحمد املجرن ٩٤٫٦٧٭ 
باسمه محمد سعد املجرب ٩١٫٠٧٭ 
بسمه سالم مطلق املتساوى ٩٤٫٧٭ 
جميلة يوسف مساعد املجرن ٨٩٫١٨٭ 
جنان محمود جنم الطراروه ٧٩٫٣٭ 
جود طالل أحمد املاجد ٩٠٫١٢٭ 
حوراء أحمد حسني نوشاد حسني ٩٨٫٠٣٭ 
خديجة عادل حسني البحراني ٩٣٫١٩٭ 
خزنة سالم عبدالعزيز الهران ٩٦٫٤٥٭ 
خلود سامي محمد محمد فرج ٩٨٫٥٦٭ 
داليا مساعد خلف احلماد ٩٧٫٢١٭ 

دانة فهد راشد العازمي ٩٢٫٢٧٭ 
دالل راشد معزى امليع ٩٣٭ 
دالل سلمان مصبح الشبو ٩١٫٢٦٭ 
دالل ماجد سعود اخلتالن ٩٦٫٩٭ 
دالل محمد زيد الشتلى ٩٣٫٧١٭ 
دالل يوسف خليفة الدوسري ٩١٫٥٩٭ 
دميا بدر محمد احلشان ٩٣٫٣٭ 
رتاج زكريا علي العسيري ٨١٫٢٢٭ 
رتاج محمد طاهر العامر ٧٩٫٢٧٭ 
رغد يوسف فهيد احلريتى ٩٤٫٥٥٭ 
روان حمد جمعان املصيليت ٧٨٫٢١٭ 
ريان محمد عبدالهادي اجلبعه ٩٤٫٤٥٭ 
رمي بدر حمود الغوينم ٩٩٫٧٭ 
رمي حمود مبرك احليص ٨٧٫٣١٭ 
رمي عمر حمدان العازمي ٩٦٫٧٩٭ 
زهرة هيثم علي بوعباس ٨٣٫٨٣٭ 
زينب علي حسن الوايل ٨٩٫٢٦٭ 
زينب محمد صالح مرادى ٩٧٫٧١٭ 
سارا مبارك نصار احلريتى ٩٠٫٣٣٭ 
سارة تومي ناصر العجمي ٩٠٫٤٨٭ 
سارة خالد فهد اجلافور العازمي ٩٤٫١٢٭ 
سارة راشد فرحان الرشيدي ٨٢٫٣٩٭ 
سارة سعد عبداهللا احلبيب العازمي ٩٧٫٠٢٭ 
سارة علي راضي العازمي ٨٣٫٢٢٭ 
سارة يوسف محمد احلشان ٩٥٫١٥٭ 
سدن فاضل حمود اخلليفة ٩٢٫٩٤٭ 
سلسبيل صالح العلي ٩٢٫٨٥٭ 
سلوى علي سالم الدواى ٩٢٫٦٭ 
شجون ماجد إبراهيم العليمي ٨٤٫٨٣٭ 
شوق مساعد حجي اخلياط العازمي ٩٦٫١٭ 
شيخة جاسم محمد العازمي ٨٨٫٤٤٭ 
شيخة عادل إبراهيم الرميح ٩٠٫٠١٭ 
طيبة عبداهللا جاسم نصيب ٨١٫٧٣٭ 
عائشة بدر مرضى االذينه ٨١٫٧٤٭ 
عائشة محمد سعيد العامري ٨٩٫٤٨٭ 
عائشة محمد عبدالرحمن كندري ٩١٫٩٦٭ 
عائشة وليد يحيى الذوادى ٨٩٫٥٥٭ 
غالية سامي خيران املعيوف ٨٢٫٥٭ 
غالية عادل عيد الرومي ٩٣٫٦٨٭ 
فاطمة أحمد الفي الشريعان العازمي ٨٧٫٥٥٭ 
فاطمة الزهراء أيوب يعقوب حيدر ٩٧٫١٢٭ 
فاطمة بدر محمد العليوي ٩٣٫٩١٭ 
فاطمة ضرار صالح اجلويسرى ٩٣٫٩٨٭ 
فاطمة علي ناصر الوسمي ٨٥٫٣٥٭ 
فاطمة فيصل جاسم ابو عجل ٩٣٫٠٢٭ 
فرح راشد مطلق الشبو ٨٨٫٤٥٭ 
فرح سالم مروي الهدية ٩٨٫٨٨٭ 
فوز عايض فالح الغريب ٩٦٫١٥٭ 
كوثر أيوب يعقوب حيدر ٩٣٫٨١٭ 
لولوة بدر مصبح الشبو ٨٥٫٣٭ 
مروه محمد أحمد شبانه ٩١٫٨٥٭ 
مرمي أحمد عبدالعزيز الهران ٨٩٫٧١٭ 
مرمي جعفر موسى صالح ٩٨٫١٤٭ 
مرمي فهد محمد بو عركى ٧٧٫٠٦٭ 
مضاوي خليفة عقيل العقيل ٨٨٫٩٧٭ 
مفــاز عبداهللا نصار احملــرول العازمي ٭ 

٩٠٫٢٩
مالك ماجد عبدالرحمن جراغ ٩٠٫٧١٭ 
مالك محمد عبداحلميد الصايغ ٩٢٫٢٭ 
منار فهد سعود الغريب ٧٧٫٧٭ 
منى ماجد عبداهللا احلربي ٨٥٫٢٥٭ 
مها سالم محمد مطيران ٩٧٫٣٩٭ 
جنله سعود مطلق العازمي ٨٤٫٣٣٭ 
نرمني محمد محمد سياه ٨٩٫٩٦٭ 
نورا سعد يعقوب الغريب ٨٨٫١٦٭ 
نورا مشعل محمد العميره ٩٤٫٢٤٭ 
نوران عباس علي املتروك ٨٣٫٣٦٭ 
نورة خالد فهد الغامن ٩٥٫٥٢٭ 
نورة مشعل عيد العليوي ٨٤٫٣٢٭ 
نورة يوسف مخلد الصواغ العازمي ٨٤٫٣٤٭ 
نوف براك ملفي الهدية ٨١٫١٤٭ 
هاله محمد علي العازمي ٩٧٫٣٨٭ 
هبة عبدالعزيز سعود العازمي ٨٩٫٦٤٭ 
وديان مشاري فالح الشمالى ٩٤٫٥٦٭ 
وضحة أحمد مبارك العازمي ٨٢٫٨٣٭ 
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أسيل طالل مخلد الغامن البريعص ٩٧٫٦٥٭ 
أسماء يحيى كامل رشدان ٩٩٫٥٤٭ 
اسيل حامد صالح السالم ٩٧٫٨٭ 
اجلازي بدر غزاي العتيبي ٨٠٫٧٭ 
الدانة ردن مخرب ردن الدويش ٧٤٫١٢٭ 
آمنة أحمد محمد سليم ٩٧٫٥٩٭ 
ايه السيد محروس حسني سلطان ٩٩٫٠٧٭ 
بدور بدر محمد املطيري ٩٥٫٤٥٭ 
بشاير ضيف اهللا غدير الشمري ٨٩٫١٢٭ 
جوري سعود حمود املطيري ٨٥٫٣٥٭ 
جوري عايد داهوم الرشيدي ٩٥٫٧١٭ 
حنان فواز ناصر املطيري ٨٥٫٩٩٭ 
حنني أسامة إبراهيم مدكور ٩٥٫٧٦٭ 
حنني السيد جابر محمد خليفة ٩٨٫٩٭ 
دالل فهيد فهد املطيري ٩٥٫٧٧٭ 
دالل مضحي نيف اخلالدي ٨٩٫٠٤٭ 
دميا أحمد حمود الطشه ٨٨٫٠١٭ 
دميا أحمد محمد الغريبه ٨٨٫٦٧٭ 
رتاج خالد سالم املطيري ٨٩٫٧٩٭ 
رهف بدر علي الديحاني ٩٠٫٥٤٭ 
رهف مبارك سعد املطيري ٩٥٫٩٥٭ 
روان خليف العلي ٩٨٫٠٧٭ 
رمي بدر سعود احلريص ٩٥٫١٨٭ 
رمي فيصل فهد املطيري ٨٨٫٦٣٭ 
زهرة جابر مؤذن بطي ٨٣٫٣٭ 
زينب عبدالكرمي الفي الشمري ٧٩٫١٥٭ 
سارة خالد صالح عواد ٩٤٫١٭ 
سارة صالح رجب اخلياط ٨٧٫٤٭ 
سارة مجدى عبدالعظيم عوض علي ٩٩٫٧٢٭ 
سارة مزيد مانع الديحاني ٨٧٫٦١٭ 
سجى طالب اكبر حسني ٧٦٫٥٣٭ 
شمايل مصلح عويد اليح ٧٥٫٦٨٭ 
شهد عبداهللا حسني القالف ٩٣٫٠١٭ 
شهد مثيب محمد املطيري ٩٥٫٠٢٭ 
شيخة نبيل عيسى عبداهللا ٨٣٫٠٩٭ 
طيف عقاب صياح املطيري ٨١٫٠٣٭ 
عالية حسني علي الديحاني ٨٣٫٤١٭ 
عذوب مسعود عبيد الديحاني ٩٤٫٧٭ 
غزالن عبداهللا عطشان البطاح ٩١٫٦٣٭ 
غزالن عيسى جاسم جاسم السهيل ٨٤٫٩٦٭ 
غصون أحمد ســيف اجلامع الرشــيدي ٭ 

٩٣٫٠٣
غال مفلح بداح املطيري ٩٧٫١٥٭ 
فاطمة علي عطية عريبي ٧٦٫٨٧٭ 
فاطمة محمد سليمان علي ٩٧٫٣٢٭ 
فاطمة طالل علي مرشاد ٨٩٫٣٢٭ 
فاطمة عالء رسمى اخلواجه ٩٩٫٨٭ 
فجر مشعل عيد الشهري ٩١٫٨٥٭ 
فرح مرزوق عطا اهللا متعب ٧٩٫٤٧٭ 
فرح هشام علي طه سالم ٩٣٫٧٧٭ 
فوز مشعل مخلف اجلنفاوي ٧٩٫٤٤٭ 
فيحاء مشعل احلميدي املطيري ٩٤٫٢٩٭ 
ليلى دخيل حمد القحطاني ٩٤٫٨٧٭ 
مرام ناصر محمد كامل الرمادى ٩٩٫٠٢٭ 
مروه شعبان جمال شعبان ٩٩٫٤٥٭ 
مرمي جمال محمد املجرن ٧٧٫٩٧٭ 
مرمي فايز شايع املطيري ٨٩٫٢٦٭ 
مرمي محمد حازم مصطفى فوده ٩٩٫٧٨٭ 
مسك مشعل فراج اسميران ٨٩٫٩٤٭ 
مضاوي غنيم مطيران السعيدي ٨٤٫٣٨٭ 
مالك متعب رشيد الشالحي ٩٣٫٣١٭ 
منار سعد مطلق املطيري ٩٢٫٦١٭ 
منيرة نواف حنس الديحاني ٩٤٫٦٦٭ 

موضي أحمد عبداهللا املطيري ٩٦٫١٤٭ 
موضي بدر كميخ الديحاني ٨٩٫٠٨٭ 
موضي جمال رباح املطيري ٩٧٫٠١٭ 
مي خالد سعد املطيري ٨٣٫٢١٭ 
مي سفاح عيد الرشيدي ٨٣٫١٭ 
نادين سيف الدين عوض محمود ٩٩٫٨٧٭ 
جناة ماجد عوض الرشيدي ٨٢٫٤٦٭ 
نور طلق عيد الرشيدي ٩٤٫٩٢٭ 
نورا حمد محمد الديحاني ٩٠٫٢٦٭ 
نورا عبداهللا شمروخ العدواني ٩٠٫١٨٭ 
نورة فهد محمد العجمي ٩٠٫٩٩٭ 
هاجر أحمد دخني العدواني ٩٦٫٢٧٭ 
هناء صالح عبداهللا صالح ٩٦٫١٢٭ 
يارا مشعل ناصر املطيري ٩٧٫٩٣٭ 
مينى ممدوح مسعد عبدالباقي اجلمل ٩٩٫٨٭ 
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أسماء نايف خالد الرشيدي ٩٣٫٥٢٭ 
أسيل رصد محمد املطيري ٩٤٫٣٢٭ 
أشواق يوسف مطلق الرشيدي ٨١٫٩١٭ 
آالء سعد راشد الديحاني ٨٠٫٣٦٭ 
أميرة جمال شليويح املطيري ٩٦٫٩٨٭ 
أنوار صالح زقم الظفيري ٩٣٫٦٭ 
العنود خالد صالح العنزي ٩٦٭ 
العنود عقلة غيث الظفيري ٨٤٫٠٣٭ 
العنود مشاري غالى الرشيدي ٧٨٫٧٤٭ 
بدور أحمد فرج احلربي ٨٢٫٩٤٭ 
بدور عبداللطيف سعود الفجي ٨٢٫٣٦٭ 
جواهر مد اهللا جريدي الرشيدي ٩١٫٦٤٭ 
حمدة رحيل فالح الرشيدي ٧٣٫٤٣٭ 
خلود فهد علي املطيري ٨٤٫٢١٭ 
دانة أنور مشعل الرشيدي ٨٧٫١٥٭ 
دانة سعيد يحيى الرشيدي ٨٥٫٦٧٭ 
دانة عبداهللا محمد املطيري ٨٨٫٦٥٭ 
دانة علوان علي العتيبي ٩٣٫٠٤٭ 
دانة معيض باني املضيبرى ٧٥٫٧٣٭ 
دالل عوض عبداهللا املطيري ٨٦٫١٢٭ 
دالل وليد منصور اخلرقاوي ٩١٫٥٤٭ 
دمية عبدالرحمن محمد القبندي ٨٤٫٣٤٭ 
دميه فهد عبدالرحمن العنزي ٧٣٫٤١٭ 
رتاج نواف محمد العوضي ٧٦٫٢٦٭ 
رحاب رشيد غصاب فرحان ٨٦٫٥٤٭ 
رزان ناصر فالح عزام ٨٥٫٨١٭ 
رهف سالم جاسر الرشيدي ٩٦٫٠٥٭ 
رهف عبداهللا ضبيب الرشيدي ٨٦٫٩١٭ 
روان أحمد محسن املطيري ٨٧٫٧٩٭ 
روان موسى محمد العازمي ٨٣٫٧٩٭ 
رمياس منصور جاسم العنزي ٧٩٫٨٤٭ 
زينب بدر معيوف الهندال ٧٩٫٥٭ 
سارة جمال هادي الرشيدي ٩٣٫٣٤٭ 
سارة سعد عودة مشعل ٨٤٫٧٣٭ 
سارة مشعل زيد العميره ٨٧٫٩٢٭ 
شهد رشيد عبداهللا الرشيدي ٩٧٫٣٨٭ 
شهد سرور مرزوق الرشيدي ٧٦٫٧١٭ 
شهد عبداهللا يوسف العتيبي ٩٤٫١٥٭ 
شوق غامن غنيم املطيري ٧٨٫٩٧٭ 
شوق مشاري محمد املطيري ٩٣٫٢٣٭ 
شيخة رشيد متيعب الديحاني ٩٤٫٧٦٭ 
شيخة صالح نواش الديحاني ٩٤٫٠٧٭ 
شيخة فيصل سعيد عابد سعيد ٩١٫٣٧٭ 
شيخة مطلق مشعل املطيري ٨٥٫٦٩٭ 
شيماء هذيل نافع الرشيدي ٨٥٫٠٦٭ 
ضحى الفي سعد الرشيدي ٩٢٫٤٥٭ 
عائشة مرعى عبداحملسن املطيري ٨١٫٧٭ 
عائشة مشاري مشعل املطيري ٩٣٫٥٩٭ 
عالية سالم صالح العنزي ٨٧٫٤١٭ 
عالية علي صالح الرشيدي ٩٠٫١٦٭ 
عبير طليحان هزاع الديحاني ٩٠٫١٩٭ 
عذاري مطلق مذكر املطيري ٩٤٫٠٨٭ 
غادة عبداهللا محمد مسيح الكندري ٩٦٫٤٤٭ 
غال عايض سلطان املطيري ٩٢٫٨٩٭ 
فاطمة بدر ناصر البلوشي ٩٤٫٧٧٭ 
فاطمة محمد نابي الرشيدي ٨٤٫٦٢٭ 
فاطمة نايف صالح العنزي ٧٥٫٩٩٭ 
فاطمة يوسف علي املطيري ٩٦٫٤٩٭ 
جلني مضحى عواض الرشيدي ٨٨٫٧٦٭ 
لطيفة ناصر مشعان املطيري ٨٦٫٤٣٭ 
مرمي فالح زقم الظفيري ٨٩٫٥٩٭ 
مرمي ماجد أحمد اجلدي ٩٠٫٤٣٭ 
مناي إبراهيم هليل العنزي ٨٠٫٣١٭ 
منيرة عيد محمد العنزي ٧٣٫٩٧٭ 
منيرة محمد عبداهللا ناجع ٧٦٫٨٭ 
منيرة منيف عبداهللا الرشيدي ٨٧٫٨٢٭ 
منيرة ناصر محمد العتيبي ٨٥٫٥٢٭ 
مها علي محمد العازمي ٧٠٫٨٧٭ 
موضي فهد مطر العتيبي ٩٧٫٠٤٭ 
نور محمد خليفة اخلرينج ٨٥٫١٧٭ 
نورا محمد فالح العدواني ٩٧٫٣٤٭ 
نورة أحمد محياء العيباني ٩٠٫٠٣٭ 
نورة خالد حبيب اخلالدي ٩٣٫٣٨٭ 
نورة سعود نهير املطيري ٩٨٫٢٦٭ 
نورة متعب جزا احلربي ٨٤٫١٭ 
نورة محمد خالد املطيري ٨٣٫٥٤٭ 
نورة مشعل مشعان جابر ٧٦٫٧١٭ 
نورة مطلق محمد سالم الهطالني ٩٣٫٣٢٭ 
هدى سعد مطلق املطيري ٨٢٫٧٭ 
هديل ماجد عواد الرشيدي ٧٢٫٧٤٭ 
هنوف محمد فالح املطيري ٧٩٫٢٥٭ 
ورود أحمد مبارك اجلميعة ٨٤٫٢٧٭ 
ورود بنيان مناور الرشيدي ٨٣٫٨٨٭ 

 دعيج السلمان الصباح الثانوية للبنني 

أحمد إبراهيم حنون الشمري ٧٦٫٥٧٭ 
أحمد جزاع حماد العدواني ٨٨٫٧٨٭ 
أحمد حسني علي اسماعيل ٧٤٫٤٨٭ 
أحمد خالد محمد بوحمد ٨٠٫٨٧٭ 
أحمد يوسف مبارك العامر ٨٧٫٠٣٭ 
بدر نواف شبيب الشريعان ٩٩٫٥٩٭ 
بندر محمد عايش العتيبي ٨١٫٢٨٭ 
ثامر عامر ذياب املطيري ٨٠٫٦٤٭ 
جاراهللا خميس جاراهللا جار اهللا ٧٤٫٨٦٭ 
حسني بدر حسني العجمي ٧٥٫٦٨٭ 
حسني عباس حسني غلوم ٧٣٫٤٭ 
حمد أحمد راشد العقيل ٨١٫١٭ 
حمد صالح سالم العازمي ٢١٫٢٨٭ 
حمود شامان حمود العازمي ٩٣٫٢٨٭ 
حمود نايف حمود الهاجري ٨٥٫٣٦٭ 
خالد عبداهللا سعدون العازمي ٨٨٫١٦٭ 
خالد مسعود محمد العجمي ٨٣٫٣٦٭ 
خالد هالل شبيب املطيري ٧٣٫٧٣٭ 
خليفة سعود خليفة اجلويسري ٨١٫٧٢٭ 
راشد رجا محمد الرشيدي ٨١٫٧٢٭ 
راشد فهد مطلق السبيت العازمي ٨٧٫٧٧٭ 
راشد مبارك خالد العازمي ٨١٫٧٤٭ 
راشد ناصر عبداهللا السبيعي ٨٠٫١٦٭ 
ربيح فراج محمد العجمي ٧٠٫٩٥٭ 
سعد خالد عبدالرحمن الشراح ٩٠٫٣١٭ 
سعد علي سعد بن مثيب ٨١٫٤٨٭ 
سعود بدر خالد القصاص ٨٥٫١٧٭ 
سعود فواز سعود العازمي ٧٧٫٧١٭ 
سعود محمد سعود العتيبي ٨٦٫٩٤٭ 
سعود ناصر عيد العويهان ٧٨٫٧٩٭ 
سعود ياسر عبداهللا العتيبي ٨١٫٦١٭ 
صالح أحمد إبراهيم الهاجري ٧٥٫٢٦٭ 
عبد الرحمن عبداهللا مرزوق محمد ٧٩٫١٥٭ 
عبد الرحمن عدنان صالح العبيد ٩٢٫٨٤٭ 
عبد الرحمن مبارك نومان العازمي ٧٨٫٩٨٭ 
عبد العزيز أحمد مصبح الوسمي ٧٦٫٨٨٭ 
عبد العزيز سامي جاسم مال يوسف ٨٣٫٦٣٭ 
عبد اهللا جابر عبدالهادي املري ٨٦٫٧٤٭ 

عبد اهللا خالد عبداهللا اخلالدي ٨٥٫٥٤٭ 
عبد اهللا صالح عبداهللا الناحل ٩٢٫١٤٭ 
عبد اهللا عايض حمد العجمي ٨٥٫١٦٭ 
عبد اهللا علي فهد السهلي ٧٩٫١١٭ 
عبد اهللا محمد سعيد العتيبي ٨٣٫٧٥٭ 
عبد اهللا مشعان سيف الهاجري ٧٧٫٤٩٭ 
عبد اهللا نايف محمد العتيبي ٨٥٫٣٢٭ 
عبد احملسن علي حسن العجمي ٧٧٫٣٨٭ 
عبد الهادي صالح سالم العازمي ٦٦٫٧٨٭ 
عبداللطيــف أنــور عبداللطيف اخلضر ٭ 

٩٠٫١٣
عبداهللا امين رضوان حسن النساج ٨٧٭ 
عبداهللا حزام عبداهللا القحطاني ٩٠٫٥٣٭ 
عبداهللا محمد براك العازمي ٨٠٫٦٩٭ 
عثمان نافع عبداهللا العتيبي ٨١٫٦٥٭ 
عقيل صادق عبداهللا حيدر ٨٣٫٧٩٭ 
علي جعفر مجيد عبداهللا ٩٩٫٢٨٭ 
علي سالم علي أحمد ٧٩٫٧٧٭ 
علي سعد كميل الفضلي ٧٧٫٩٩٭ 
علي عبدالوهاب حسني الكندري ٧٩٫٩٩٭ 
علي محمد حسني باقر ٩١٫٣٦٭ 
عمر بدر عبدالرحمن املطيري ٧٩٫١٢٭ 
عيد حمود عكرش محمد ٧٩٫٣٤٭ 
عيسى داود عبداجلبار روح الدين ٨٠٫٧٭ 
غازي ماجد غازي العتيبي ٧٤٫٥٭ 
غالب محمد غالب غالب ٩٠٫٢٥٭ 
فهد جمعان سعد العازمي ٨٢٫٠٩٭ 
فهد عبدالهادي عوض املطيري ٧٦٫٥٭ 
فهيد مناحي فهيد املطيري ٨٠٫٠٢٭ 
فيصل مضحى قلفيص الهاجري ٧١٫٦٩٭ 
مبارك إبراهيم مبارك العامر ٨٢٫٤٦٭ 
مبارك عايد يوسف الشمري ٨٥٫٦٤٭ 
محمد بدر سعد العازمي ٨٨٫٠٣٭ 
محمد بدر علي امليموني ٧٩٫٨٧٭ 
محمد جمال مساعد العازمي ٨٣٫١٧٭ 
محمد ســعد ســليم البطحاني العازمي ٭ 

٨٢٫٣٩
محمد علي حسني أحمد ٨٥٫٧٢٭ 
محمد فراج محمد العجمي ٧٦٫٦٥٭ 
محمد فواز محمد الرشيدي ٨٠٫٢٩٭ 
محمد نواف العازمي ٩١٫١٧٭ 
مساعد فالح مساعد العازمي ٧٣٫٤١٭ 
نادر فالح حمود العازمي ٨١٫٢٣٭ 
ناصر إبراهيم مرزوق العتيبي ٨٨٫٥٩٭ 
نايف بدر حسن العتيبي ٨٢٫٩٩٭ 
نايف محسن سالم العجمي ٧٣٫٨٩٭ 
يوسف فيصل مسلط العتيبي ٨٢٫٤٩٭ 
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أبرار منصور فدعوس املطيري ٨٧٫٥٦٭ 
أسماء جاسم سعود العدواني ٧١٫١٦٭ 
أسماء عيسى هادي الديحاني ٩٢٫٥٤٭ 
أسماء محمد رحيم املطيري ٩٥٫٧١٭ 
أسماء مزيد هجاج املطيري ٨٤٫١١٭ 
أسيل سالم محمد املطيري ٨٥٫٧٤٭ 
أصايل عبدالعزيز عايد املطيري ٨٣٫٦٣٭ 
أفراح مشعل سعد الديحاني ٨٨٫٧٢٭ 
آالء عادل فيحان اجلميلي ٩٥٫٠٩٭ 
ألطاف بدر الفي الديحاني ٨٣٫٠٥٭ 
أمل بدر ناصر العصيمي ٨٣٫٢٦٭ 
آمنة أحمد خليفة بن فهد ٩٢٫١٭ 
أنوار ضاهر صالح الواجع ٧٧٫٥٨٭ 
أوراد عبدالعزيز سعد العنزي ٩٥٫٨٩٭ 
آيه صبر خالد العنزي ٧٣٫٨١٭ 
البندري علي سليم الديحاني ٩٨٫٠٧٭ 
اجلوري عالي حمود املطيري ٨٦٫٧٨٭ 
ايالف حامد طريجي الشالحي ٨١٫٩٩٭ 
إميان سالم حمود العدواني ٩٢٫٥٦٭ 
إميان فيحان ملفي املطيري ٩١٫٦١٭ 
جمانة شاكر مطر العنزي ٩٤٫٨٥٭ 
جوزه خالد غنيم املطيري ٩٤٫٤٣٭ 
حصة خالد محمد خالد احملارب ٩٣٫٩٢٭ 
حصة عبداهللا رحيم املطيري ٩٦٫٩٤٭ 
حصة فالح مشعل املطيري ٩٤٫٥٥٭ 
حصة ناصر الفي الناصر ٩١٫٦٨٭ 
حور مشعل مرزوق املطيري ٩١٫٣٭ 
دانة أحمد محمد الديحاني ٩٤٫٣٦٭ 
دانة سعد حمد العازمي ٩٥٫٦٢٭ 
دانة صالح محمد رشدان ٩١٫٦٥٭ 
دانة محمد حمود املطيري ٩٥٫٠٣٭ 
دانة نشمي سعد املطيري ٨٩٫٥٦٭ 
دميا محمد عبداحملسن عادي ٩٦٫٧٥٭ 
رتاج أحمد عبداهللا الشويع ٩٣٫٩٢٭ 
رتاج علي محمد احليان ٩٤٫٩٧٭ 
رغد عايد عبدالرحمن املطيري ٩٣٫١٧٭ 
رغد فارس مبارك املطيري ٨٥٫٨٨٭ 
رغد نايف هالل الشمري ٩٨٫٠٥٭ 
رناد صالح ياسر عبداهللا ٧٥٫٥٧٭ 
روينا مسعد أحمد شوشه ٩٨٫٧٩٭ 
ريان جعفر علي حسني ٨٥٫٨٨٭ 
رمي بدر خالد املطيري ٩٥٫٥١٭ 
رمي خالد ناصر احليان ٨٩٫٦٩٭ 
رمي علي منجل اخلالدي ٨٥٫٠٧٭ 
رمي فالح فيحان العبدلي ٩٦٫٩٧٭ 
زينب مبارك عبداهللا العجمي ٩٦٫٣٦٭ 
سارة سعود عبداهللا الشمري ٩١٫٥١٭ 
سارة محمد سعود املتلقم ٨٩٫٢٭ 
سارة محمد فالح املطيري ٩٣٫٠٧٭ 
سارة منسي ماجد املطيري ٨٥٫٦٧٭ 
شهد عبدالرحمن محمد الدوسري ٩٦٫٥٨٭ 
شهد عبدمحسن الشمري ٨٨٫٤٢٭ 
شهد مشعل بدر املطيري ٩٣٫٤٥٭ 
شوق ناصر مثال املطيري ٩٢٫٥٧٭ 
شيخة فهيد محمد املطيري ٨٥٫١١٭ 
شيخة معضد محمد العجمي ٩٦٫٠٧٭ 
شيخة نايف ضحوي املطيري ٩٧٫٧٥٭ 
طيف نواف مخلد الديحاني ٨٩٫٨٧٭ 
عائشة فارس مناحي املطيري ٨٦٫٨٤٭ 
عائشة ناصر عبداهللا الديحاني ٧٥٫٤٣٭ 
عالية مشاري علي مطر املطيري ٩١٫٦٢٭ 
عالية ناصر جهيم املطيري ٩٨٫٣٭ 
عالية ناصر شجاع املطيري ٨٥٫٣٩٭ 
عبير بندر مجبل الغضوري ٩٤٫٦٩٭ 
غال صياح عماش الديحاني ٨١٫٤٧٭ 
غال عبيد قطيم الشالحي ٧٥٫٠٣٭ 
غيداء حمود صالح املطيري ٧٩٫٤٤٭ 
فاطمة عزيز راشد العجمي ٩٤٫٧٢٭ 
فايزة نواف منور املطيري ٩٧٫٠٧٭ 
فتون متعب بداح املطيري ٩٢٫٥٢٭ 
فرح فهيد سعد املطيري ٩٢٫٨٣٭ 
فوز شكبان محمد املطيري ٨٤٫٣٥٭ 
فوز نواف خلف املطيرات ٧٩٫٩١٭ 
فوزية فايز حروش العتيبي ٩٣٫٢٢٭ 
مرمي ثاني شديد املطيري ٩٦٫٥١٭ 
مرمي علي حمدان فجحان اجلبيري ٨٢٫٩٥٭ 
مرمي عيســى شــاهر البغيلى الرشيدي ٭ 

٨٩٫٥٧
مشاعل حمد محمد املطيري ٧٩٫١٭ 
مشاعل محمد عبداهللا الشمري ٧٨٫٢٤٭ 
مالك محمد ضيف اهللا املطيري ٩٩٫٤١٭ 
منار حمود عبداهللا الشمري ٨٥٫٧٩٭ 
منار نايف مخلد املطيري ٩٠٫٨٥٭ 
منار نواف فهيد املطيري ٩٧٫٠٥٭ 
منيرة محمد ضيف اهللا املطيري ٩٧٫٢٦٭ 
منيرة مسلط عبداهللا املطيري ٨٢٫١٧٭ 
مها محمد هالل الشمري ٧٩٫٣٣٭ 
موضي فيصل عبدالكرمي املطيري ٧٢٫٣٩٭ 
نادية مشعل عويض الديحاني ٨٤٫٠٩٭ 
نور حمود عبداهللا الشمري ٩٤٫٠٧٭ 
نور خالد سالم عبدالهادي ٨٥٫٩٩٭ 

نورة أحمد راشد املطيري ٩٨٫٨٥٭ 
نورة حسن محمد الزعبي ٨٩٫٧٭ 
نورة سالم مهنا احليانى ٩٥٫٤٥٭ 
نورة صالح مهنا احليانى ٨٦٫١٥٭ 
نورة فالح خالد فالح املطيري ٩٧٫٤١٭ 
نورية فيصل حمدان العدواني ٩٨٫٦٢٭ 
نوف نواف ضحوي املطيري ٩٢٫٥٥٭ 
نوف هابس بركات املطيري ٧٢٫٩٥٭ 
هاجر عبدالعزيز خالد املطيري ٨٦٫٥٥٭ 
هدى عبدالرزاق عناد العنزي ٩٧٫٢٥٭ 
هند بدر رحيم املطيري ٧٦٫١١٭ 
هند مبارك سهل املطيري ٩٣٫٢٥٭ 
هنوف حمد جازع املطيري ٩٧٫٩٦٭ 
هيا شليويح صلبي العتيبي ٩٠٫٢٢٭ 
وحش عبداهللا فراج العجمي ٩٤٫٩٤٭ 
وعد حمدى مذكر املطيري ٩٥٫٨٤٭ 
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أروى ناصر سيف الهدب ٩٤٫٢٥٭ 
أريام طفيل عبيد سعد طفيل ٧٧٫١٣٭ 
أسماء صالح سعود الرشيدي ٨٥٫٥٨٭ 
أسماء فهد صباح الشمري ٩٧٫٥٣٭ 
أسماء محمد عطااهللا سلمان ٩٥٫٧٧٭ 
أسيل أحمد محمد الصليلي ٩٠٫٠٣٭ 
أسيل مساعد مطلق املطيري ٧٣٫٧٧٭ 
أصايل مصلح حمدان العنزي ٧٣٫٠١٭ 
أفراح عبدالرحمن الفي العنزي ٨٧٫٧٩٭ 
آالء عاطف جوده عبدالسالم حسن ٩٩٫٤٨٭ 
ألطاف أحمد سالم الشمري ٨٥٫٩٢٭ 
أمار علي مفلح الصليلي ٧٩٫٨٤٭ 
أمل أحمد قصاب العنزي ٩٢٫٢٧٭ 
آمنة عبداهللا عذاب الضايع ٧٣٫٥٭ 
آمنة محمد جعيثن العنزي ٩٥٫٦٣٭ 
أميرة طامي شبيب العجمي ٩٠٫٢٣٭ 
أميرة عبدالعزيز مطلق املطيري ٨٨٫٨٧٭ 
أنفال مبارك زامل العنزي ٨١٫٢٦٭ 
أنفال مجبل عوض الرشيدي ٨١٫٣٩٭ 
ابتسام سلمان برشوم املطيري ٧٥٫٦٢٭ 
إسراء خلف محسن العنزي ٧٨٫٠٥٭ 
أسماء ماجد عوض العنزي ٩٦٫٢١٭ 
اضوى خالد خلف الشمري ٩٥٫٣٤٭ 
البندري محمد عبدالعزيز الشمري ٧٨٫٢٤٭ 
العنود موسى نزال السعيدي ٨٨٫٩٤٭ 
الهام نشمي عباس العتيبي ٧٠٫٧٦٭ 
أميرة جهاد عبداحلنان عبدالعزيز ٩٩٫٨٧٭ 
إميان جريو بديوي الصلبي ٧٩٫٣٭ 
بدرية فرحان مطنى اخلالدي ٨٢٫٥٩٭ 
بسمه إبراهيم عماش العنزي ٨٦٫٥٭ 
بشاير ناصر ثامر العنزي ٩٥٫٧٨٭ 
بلقيس خلف محسن العنزي ٨١٫٣٦٭ 
ترف سليمان خلف الشمري ٩١٫٨٤٭ 
جواهر ناصر راضي العنزي ٨٣٫٦٥٭ 
حصة نواف سعود املطوطح ٩٠٫٣٭ 
حنني فادي الثالج ٨٧٫٥٭ 
داليا مبارك هادي الصليلي ٩٢٫٢٩٭ 
دانة فيصل عبدالرحمن الشمري ٧٨٫٣٧٭ 
دانة جزاع حابس الظفيري ٩٣٫٩٥٭ 
دانة حمد مبارك البيدان ٩٢٫٥٩٭ 
دانة محمد فريان الغضوري ٩٤٫٣٩٭ 
دانة مناور حمد العنزي ٩٧٫١١٭ 
دانة نايف عايد العنزي ٩٦٫٧٢٭ 
دالل طالل رحيل اجلنفاوي الشمري ٨٤٫٣٢٭ 
دالل عمر عايض طويرش ٧٤٫٠٨٭ 
دنيا عادل ادهم العنزي ٧٨٫٩٨٭ 
دميه أحمد سهيل الشمري ٩٠٫٩٣٭ 
دميه رفاع سعود العنزي ٩٥٫٨٦٭ 
دميه محمد غازي العنزي ٨٣٫٤٨٭ 
رؤيا محمد بدير متولي علي ورده ٩٨٫٩٩٭ 
رتاج سعد غازي العنزي ٩٣٫٦٧٭ 
رتاج عوض معيض احلربي ٩٣٫٤٧٭ 
رهف صالح كهيد السعيدي ٨١٫٨٭ 
رهف صطام مرزوق العتيبي ٩٤٫١٨٭ 
رهف عوض راشد الهطالنى ٨٩٫٧٣٭ 
روان أحمد محمد الصليلي ٨٣٫١٤٭ 
روان محمد سعد احلربي ٨٦٫٤٭ 
روان نواف مزيد الشمري ٨٦٫١٭ 
ريان عامر خليل اجلنفاوي ٩١٫٠٦٭ 
ريانه عماد ثاني العنزي ٨٧٫٣٤٭ 
رمي سليمان راشد الشبلى ٩٢٫٣٣٭ 
رمي ضاحي مطلق الشمري ٨٤٫٥٥٭ 
رمي عبداهللا حسني الظفيري ٨٨٫٨٤٭ 
رمي علي سعد العنزي ٨٥٫٨٨٭ 
رمي غازي حمود الشمري ٩٨٫٩٤٭ 
رمي نواف سعد املطيري ٧٩٫٢٧٭ 
رمي يوسف مذود الشمري ٧٨٫٠١٭ 
رميا سعد مجبل العنزي ٨٢٫٨٥٭ 
رميا يوسف خلف احلربي ٧١٫٥٨٭ 
رمياس فهد علي العنزي ٨٧٫٠١٭ 
رمياس منصور زيدان الذايدي ٨٣٫٩٤٭ 
زينب صالح جاسم الفضلي ٩٩٫٣٣٭ 
سارا خالد وليد املطيري ٨٩٫٨٦٭ 
سارة عبدالهادي محمد العنزي ٩٦٫٣٥٭ 
سارة غازي هدل العنزي ٩٨٫٠٨٭ 
سارة مجبل عبداهللا الدملانى ٩٤٫٨٩٭ 
سارة مساعد عبدالعزيز الرشيدي ٩٦٫٢٥٭ 
سلمى خالد فهد الشمري ٨٩٫٧١٭ 
سلمى فهد كرمي مثقال حربي ٨٦٫٩٣٭ 
سمو أحمد بدر الهاجري ٧٧٫٢٦٭ 
سندس مساعد غنام العنزي ٩٣٫٩٦٭ 
شدن عامر مخلف العنزي ٩٦٫٥٦٭ 
شذى سعد ضاحي الشمري ٧٤٫١٭ 
شريفة أحمد منور املطيري ٨٤٫٩٢٭ 
شريفة نايف سالم الشمري ٨٧٭ 
شهد جفران غازي الشمري ٧٩٫٧٧٭ 
شهد عبداهللا طعمة الشمري ٨٣٫٣٦٭ 
شهد علي عتيق سعيدي ٨٣٫٥٨٭ 
شيخة عويد عبيد الشمري ٩٤٫٤٣٭ 
شيخة مبارك بداح احلجرف ٨٩٫٩٩٭ 
شيخة مفرح خالد الرشيدي ٨٣٫٠١٭ 
شيماء رويعي فريجان السعيدي ٩٦٫٦٧٭ 
صقيل أحمد غريب الشمري ٧٨٫٤١٭ 
ضاويه عبداهللا مبارك احلجرف ٩١٫٥٧٭ 
طيف مشعل عايد الشمري ٩٤٫٨٢٭ 
عائشة صبري صحن الهاجري ٩٣٫٦٦٭ 
عائشة ناصر عيد الشمري ٩٤٭ 
عالية راشد دليم احلسيني ٨٤٫٨٥٭ 
عالية ناصر حمود العنزي ٧٥٫٠٣٭ 
عالية يوسف أحمد الفيحان ٩٨٫١٧٭ 
عبير مخلف هاشم الظفيري ٧٨٫٢٣٭ 
عريب عبداهللا برغش الديحاني ٨٨٫١٢٭ 
عيدة فارس صالل العنزي ٨٩٫٨٭ 
غال مسعود سعود النومس ٩٣٫٩٤٭ 
فاطمة تاجر قصاب العنزي ٨٤٫٩٢٭ 
فاطمة جمال علي جوهر سالم ٩٤٫٢٧٭ 
فاطمة عبدالهادي الضفيري ٩٦٫٦٧٭ 
فاطمة محمد علي العيسي ٩٨٫٦٭ 
فجر محمد احلميدي العجمي ٩٧٫٧٦٭ 
فرح سعود ماجد املطيري ٩٤٫٢٭ 
فوز ماجد علي املصيريع ٩١٫٨٣٭ 
فوز يوسف مبارك الشمري ٩٥٫٦٢٭ 
في فيصل فهد قريطه ٩٢٫١٧٭ 
قيروان جابر هالل الشمري ٨٨٫٥٣٭ 
لطيفة بندر كنعان الشمري ٩٥٫٧٤٭ 
ليلى عبداهللا عوض املطيري ٩٠٫٠٣٭ 
ليلى ميثم حمزة كاظم ٨٢٭ 
ماريا عدنان عوض العنزي ٨٨٫٠٩٭ 
مرام عايد الفي الهرشاني ٩١٫٤٭ 
مرمي جاسم حمد املهندى ٧٦٫٩٧٭ 
مرمي حسني علي القحطاني ٨١٫٨٤٭ 
مرمي عبدالعزيز محمد العنزي ٨٥٫٩٣٭ 

مرمي محمد حلمي محمد ٩٩٫٣١٭ 
مرمي مساعد عبدالعزيز الرشيدي ٩٦٫٥٩٭ 
مشاعل نواف صالح السعيد ٨٨٫٦٥٭ 
مضاوي بندر نواف العنزي ٩٢٫٧٣٭ 
معالي فايز ابنيه السعيدي ٨٧٫٠٤٭ 
منار أحمد صالح العنزي ٧٦٫٣٧٭ 
منار أحمد معلث الرشيدي ٧٧٫٥٦٭ 
منار خليف محارب الظفيري ٧٩٫٤٨٭ 
منال شاهر بداح املطيري ٧٨٫٣٣٭ 
منى فريح عنيزان الشمري ٧٧٫٩٭ 
منيرة شاهر بداح املطيري ٧٦٫٦٤٭ 
منيرة عبداهللا مجهول عوض ٩١٫٢٢٭ 
منيرة معجب فهد العجمي ٨٩٫٣٥٭ 
مها ضيف اهللا دخيل الشمري ٧٩٫١٥٭ 
مها طه محمد العنزي ٧٢٫٩٭ 
جنالء نواف ماطر الظفيري ٨٤٫٤٭ 
نور سليمان سلوم العنزي ٩٨٫٩٩٭ 
نورا سعود مجبل القحص ٩٩٭ 
نورا سالمة فراج العنزي ٨٥٫٥٩٭ 
نورة أحمد حمود العنزي ٩٦٫٩٩٭ 
نورة بندر مطرود الشمري ٩٩٫٣٭ 
نورة ناصر عقيل املطيري ٨٣٫٠٢٭ 
نورة نواف منيف املطيري ٨٦٫٢٥٭ 
نورة وليد سمحان العالطي ٨٥٫٣٢٭ 
نورية شاهر بداح املطيري ٧٩٫٥٦٭ 
نوف جابر عبداهللا احلميدي ٨٠٫١٣٭ 
نوف ماجد محمد الشمري ٩٢٫٣٩٭ 
هاجر عايد نزال الصليلي ٩٦٫٨٣٭ 
هاجر عبدالعزيز حمدان العالطي ٨٨٫٤٣٭ 
هاجر مفرح محمد الرشيدي ٩٦٫٦٦٭ 
هبة فيصل مذكر اخلالدي ٨٦٫٨٨٭ 
هدبه فارس تركي العنزي ٧١٫٥٥٭ 
هديل خيري حميد املطيري ٩٥٫٤٧٭ 
هديل عبداهللا هداد احلسيني ٧٨٫٧٨٭ 
هدية خالد متعب الرشيدي ٨٢٫٠٦٭ 
هنادي ناصر صنيتان البرازي ٨٤٫٣٧٭ 
هند خالد عايد اجلنفاوي ٩٧٫٦٧٭ 
هيا فهد راضي السعيدي ٨٥٫٠٦٭ 
وجد صالح محمد الشمري ٩٤٫٧١٭ 
ود ناصر حامد الفضلي ٩٦٫٨٧٭ 
وسمية داوود مذكر اخلالدي ٩٤٫٦١٭ 
وسمية عبدالرحمن يتيم الفضلي ٨٨٫٨٭ 
وصايف بدر ناصر العجمي ٩٧٫٠٩٭ 
وصايف فهد خربوش الظفيري ٩٠٫٨٩٭ 
وضحة محمد عبدالرحمن املطيري ٨٩٫٣١٭ 
مينى خالد محمد سليمان عيد ٨٩٫٤٣٭ 
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أروى عبداهللا غصاب الظفيري ٨٩٫٣٩٭ 
أريام أحمد مزهر الشمري ٨٥٫٣٢٭ 
أسيل مبارك عبداهللا العجمي ٨٧٫١١٭ 
أملاس حمود حامد حمدان سعد ٨٧٫١٧٭ 
أمامه محمد عطا اهللا سلمان ٨٨٫٨١٭ 
أمثال خالد زعل الظفيري ٩٣٫٥٣٭ 
آيه حمد عبدالرحمن العنزي ٨١٫٩٥٭ 
آيه محمد عبداملنعم الدابولي ٩٦٫٧٢٭ 
أبرار تركي بصرى العالطي ٩٤٫٦٥٭ 
أسماء الهيلم مطيران الشمري ٨٠٫٥٦٭ 
أسماء هالل مفرح احلربي ٨٠٫٣٣٭ 
اسيل حسني مشرى الضفيري ٧٥٫٥٨٭ 
اجلازي ضاري برجس محمد ٨٩٫٠٢٭ 
الدانة تركي عايد الشمري ٩٦٫٠٤٭ 
أنفال محمد عطااهللا سلمان ٩٤٫١٨٭ 
ايالف فواز غامن اجلنفاوي ٧٤٫٦٣٭ 
إميان سعود محمد السعيدي ٨٨٫٧٩٭ 
بشائر جاسم محمد الشمري ٩٨٫٥٦٭ 
جواهر مشاري سطام الشمري ٩٠٫٠٩٭ 
جوزه أحمد هليل الظفيري ٨٨٫٦٥٭ 
حصة محمد عيد القحص ٨٣٫١٦٭ 
حال شافي حليس احلسيني ٨٩٫١٥٭ 
حال ماجد حمدان الرشيدي ٨٦٫٣٦٭ 
خوله بدر سرحان هادي ٩٥٫٨٭ 
دانة فالح محمد العنزي ٩٩٫٣٨٭ 
دميه ثامر عايد العنزي ٨٩٫٣٭ 
دميه خالد سعود العازمي ٨٩٫١٣٭ 
دميه صالح ناصر اخلالدي ٨٦٫٩٤٭ 
رؤه شاهر عبيداهللا احلريجي ٨٠٫٠٤٭ 
رتاج عتيج عطية الظفيري ٧٧٫٩٢٭ 
رتاج عوض عيد العنزي ٨٠٫٧٨٭ 
رحاب عبدالعزيز سالم الشمري ٨٣٫٥٤٭ 
رغد جابر منيزل السعيدي ٩٢٫٤٨٭ 
رقية محمد عبداهللا العنزي ٩٢٫٩٢٭ 
رهف عبداهللا محمد العنزي ٨٦٫٤٢٭ 
روابي نواف مبارك السليماني ٨٣٫٤٩٭ 
ريانه حمدان بردى العنزي ٨٧٫٣٤٭ 
رمي أحمد عبداهللا العنزي ٩٠٫٠٤٭ 
رميا علي صحن املطيري ٩٠٫٢٧٭ 
رمياس سلطان عيد فرحان فالح ٨٩٫٩٭ 
زهيه حمد منصور الظفيري ٨٩٫٥٧٭ 
سارة سعود فاحس العنزي ٨٦٫٨٤٭ 
سارة ضاري عيد الذايدى ٨٦٫٨٥٭ 
سعاد محمد رمضان خليل بريك ٩٦٫٠٧٭ 
سعاد مساعد منسي الشمري ٨٥٫٩٭ 
سلمى سند الفي اجلميلي ٧٩٫٥٣٭ 
شاهه مهدي عبداهللا البذالي ٨٢٫٧٥٭ 
شهد عبداهللا وارد العنزي ٩٧٫٥٥٭ 
شهد غامن حواج احلربي ٨٢٫٤٭ 
شوق فيصل عامر العجمي ٩٤٫٢٢٭ 
شيخة عطشان عزاره الضفيري ٩٥٫٥٩٭ 
شيخة فالح مدلول الشمري ٧٥٫٦٨٭ 
شيماء سعد شافي العنزي ٩١٫٥٢٭ 
شيماء فرحان عبيد الشمري ٩٣٫٥٤٭ 
صيتة أحمد منيزل السعيدي ٩٣٫٥٥٭ 
طيف باجى جزاع العنزي ٩٦٫٤٭ 
طيف طالل ضيف اهللا عشبان ٨٩٫١٩٭ 
عالية فالح عواد الظفيري ٩٦٫١١٭ 
عذبه بدر عبيد مجاهد العنزي ٨٤٫٧٧٭ 
عذوب حميضان ملوح املطيري ٧٤٫٤٤٭ 
عهد حسني هويدي العنزي ٨٠٫٨٩٭ 
غال بنيان شفاقة الظفيري ٨٣٫٤٢٭ 
فاطمة صالح جزوى العازمي ٩١٫٧٥٭ 
فاطمة غامن منر غاطى ٨٧٫٦٦٭ 
فرح عبدالعزيز حمد الظفيري ٨٩٫٨٢٭ 
فوز طالب خلف الظفيري ٩٦٫٢٨٭ 
فوز فهد مبارك القمالس ٨٧٫٩٣٭ 
كوثر راضي ظاهر الظفيري ٩٣٫٠٦٭ 
مثايل ناصر سليمان احلربي ٩٢٫٩٦٭ 
مرمي فالح عبدالهادي العجمي ٩٠٫٨٩٭ 
مسيرة نافع عبداهللا بن سعيد ٩٦٫٠٤٭ 
مضاوي عصرى شالش العنزي ٨٤٫٨٭ 
مضاوي فهد غربى السعيدي ٨٧٫٣٢٭ 
مالك جاسم عيد الشمري ٩٣٫٤١٭ 
منار تركي محمد العجمي ٨٠٫٨٭ 
مها أحمد عبداهللا العنزي ٨٦٫٢٭ 
مها محمد حميد خليفة ٨٤٫٧٨٭ 
جناة مشاري مبارك العنزي ٩٠٫٥٭ 
نورة هويدي عبيد الهاجري ٩٢٫٤٧٭ 
نوف غامن علي العنزي ٨١٫٤٥٭ 
هاجر ناصر عبداهللا العجمي ٨٨٫٥٤٭ 
هبة فهد وادى احلسيني ٨٠٫١٥٭ 
هبة محمد فالح الضفيري ٨٤٫٥٭ 
هديل نواف عايد سمرا املطيري ٩١٭ 
هند خالد حمد العنزي ٩٢٫٩١٭ 
يازى شنان خميس العنزي ٩٢٫٦٨٭ 
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أحمد راشد فالح الدعيات ٨٠٫٩٣٭ 
أحمد صالح السليم ٨٢٫٥٢٭ 
إبراهيم سعد خشمان العازمي ٧٩٫١٣٭ 
إبراهيم سند ناهض العجمي ٨٢٫٩٦٭ 

إبراهيم محمد فالح العجمي ٨٢٫٤٭ 
أحمد داود عبداهللا الصديقى ٨٧٫٤٧٭ 
أحمد طارق محمد أحمد ٩٩٫٩٤٭ 
أسامة سعود رشيد العازمي ٧٧٫٢٣٭ 
الوليد طالل ضاحي املطيري ٩٣٫٢٦٭ 
بدر إبراهيم أحمد عبداهللا ٧١٫٤٢٭ 
بدر عصام فيصل اخلالدي ٨٥٫٨٢٭ 
بدر هادي فهد العجمي ٧٨٫٦٥٭ 
بندر سلطان مشل املطيري ٨١٫٤٣٭ 
بندر فيصل حمدان العتيبي ٩٠٫٦١٭ 
بندر ماجد ذعار العقيلى ٧٧٫٧٢٭ 
جلعود معجب جلعود القحطاني ٧٦٫٢٢٭ 
حسني عبدالهادي مبارك العجمي ٧٦٫٣٤٭ 
حسني عبدالرحمن عطشان فارس ٨٢٫٩٢٭ 
حسني علي حسني العدواني ٨٠٫٧٨٭ 
حمد أحمد الفي فالح املطيري ٨٦٫٨٢٭ 
حمد خالد سلمان الكحالوي ٧٧٫٧٤٭ 
حمد راشد محمد العازمي ٨٠٫٨٩٭ 
حمد فهد جار اهللا العجمي ٨١٫٢٤٭ 
حمود بندر حمود الشمري ٧٧٫٣٭ 
خالد أحمد نصار العازمي ٧٥٫٢٭ 
خالد شافي فهد السبيعي ٧٥٫٦٥٭ 
خالد عبداهللا فدغوش الهاجري ٨٣٫٥٭ 
خالد عويد مصبح وطني العازمي ٨٢٫٨٦٭ 
خالد فهد عبداهللا فهد ٨٣٫٩١٭ 
خالد فيصل محمد العجمي ٧١٫٠٤٭ 
خالد فيصل محمد مناحي العازمي ٨٠٫١٨٭ 
خالد محمد سالم العازمي ٧٥٫٨٣٭ 
خالد نايف حسن العجمي ٧٤٫١٢٭ 
خزعل سالم خزعل الطرقي ٧٦٫٨٣٭ 
راشد سعيد احلميدي املطيري ٨١٫٠٧٭ 
راشد فيصل محمد العجمي ٧٢٫٤٭ 
راشد مبارك قبالن العازمي ٨٠٫٨٢٭ 
راشد محمد حمد الهاجري ٧٤٫٤٭ 
زيد أحمد محمد عبداهللا املطيري ٧٦٫٨٦٭ 
سالم علي بداح العجمي ٧٢٫١٥٭ 
سالم عيد فالح الدعيات ٧٤٫٣٥٭ 
سالم فهاد سالم عبيد العجمي ٧٨٫٠٥٭ 
سالم مشوط عبداهللا حمد املشوط ٧٦٫١١٭ 
سعد جزا سعد عوض املطيري ٧٨٫٠٨٭ 
سعود سلطان محسن العجمي ٨١٫٩٭ 
سعود عمار سعود العجمي ٨٠٫٥١٭ 
سلطان خالد سعد العجمي ٧٤٫٩٦٭ 
سلطان مساعد صغير املطيري ٧٣٫١٣٭ 
سلمان السيد محمد سليمان الديب ٨٠٫٢٦٭ 
سلمان كروز تراحيب العجمي ٧٩٫١٦٭ 
سلمان محمد سالم القريشى ٧٩٫٤١٭ 
شبيب فالح شبيب فالح حجيالن ٨٧٫٥٩٭ 
صالح عبداهللا رصد العجمي ٨٠٫٢٩٭ 
صالح يوسف جاسم عرب ٧٧٫٣٦٭ 
صقر بدر ذعار املطيري ٨٠٫٢٢٭ 
ضاري عبيد اهللا ناصر الرشيدي ٧٩٫١٣٭ 
طارق محمد حسني العسعوسي ٨٨٫٤٢٭ 
عايض طامي فالح العجمي ٧٩٫٤٨٭ 
عبد الرحمن شليويح العازمي ٨٦٫٥٧٭ 
عبد الرحمن دعيج خليفة العازمي ٧٩٫٥٨٭ 
عبد الرحمن سعود محمد العازمي ٨١٫٤٣٭ 
عبد الرحمن عثمان محمد حسني ٩١٫٨٦٭ 
عبد الرحمن محمد البطحانى ٧٦٫٦٥٭ 
عبد الرحمن محمد سالم زمانان ٧٤٫٠٣٭ 
عبد العزيز خالد محمد العنزي ٨٩٫٤٥٭ 
عبد العزيز عبدالرحيم علي الهاشمي ٧٨٫٧٭ 
عبد العزيز محمد العتيبي ٧٤٫٤٤٭ 
عبد اهللا جاسم الفي مبارك العازمي ٨٦٫٨١٭ 
عبد اهللا راكان محمد العجمي ٨٦٫٥٥٭ 
عبد اهللا سالم منالن العازمي ٧٩٫٧٦٭ 
عبد اهللا عادل غايب العازمي ٨٠٫٧٦٭ 
عبد اهللا عبدالرحيم عبداهللا الراشد ٩٢٫١٧٭ 
عبــد اهللا عبدالعزيز عبــداهللا الفضلي ٭ 

٧٥٫٥٥
عبد اهللا عمار جاسم العدواني ٨٢٭ 
عبد اهللا عيسى منيخر العنزي ٧٩٭ 
عبد اهللا فارس خليفة املطيري ٨١٫٠١٭ 
عبد اهللا فهد حماد العجمي ٨٠٫٨٤٭ 
عبد اهللا فهد عميد احلربي ٧٩٫٩٤٭ 
عبد اهللا محمد حسني الكندري ٩٦٫٥٭ 
عبد اهللا مناع حماد العجمي ٧٥٫٣٥٭ 
عبد الوهاب عبداهللا غالب املطيري ٧٩٫٣١٭ 
عبدالرحمن محمد علي قنديل ٩٧٫١٦٭ 
عبداهللا راشد فهد العجمي ٨٢٫٤٭ 
عبداهللا غامن طرقي العنزي ٨٣٫٥٨٭ 
علي حمد علي املري ٧٢٫٤٭ 
علي فهد علي الدماك ٧٩٫١٨٭ 
علي موسى جابر عيسى ٨٣٫٠٢٭ 
علي هشام أحمد بن يوسف ٨٣٫٧٭ 
عمر فهد عبداهللا العازمي ٦٨٫٨٦٭ 
فالح طالل فالح الشمري ٨٩٫٤١٭ 
فرج أحمد فرج الشمري ٧٨٫٤٦٭ 
فرج بندر حمد جخير ٧٧٫٧٧٭ 
فهد خلف دايخ العنزي ٧٦٫١٤٭ 
فهد دغش مبارك فهيد العجمي ٩٤٫٧٩٭ 
فهد عبدالرحمن بداح الدوسري ٨٣٫٩١٭ 
فهد عبداهللا فهد العازمي ٨٩٫٩٤٭ 
فهد مشعان محمد العجمي ٧٥٫٠٥٭ 
فواز سعد عبداهللا منصور ٧٧٫٥٤٭ 
فيصل أسامة فيروز ساملني ٧٦٫٥٦٭ 
فيصل سالم محسن العجمي ٧٨٫٢٦٭ 
فيصل منصور معيكل العجمي ٩٢٫٩٥٭ 
فيصل هادي محمد الهاجري ٧٧٫٠٨٭ 
مؤمن رضا محمد مرسى ٩٧٫٥١٭ 
مبارك منور مبارك الرشيدي ٩١٫٣٤٭ 
مبارك ناصر مبارك ناصر السبيعي ٨٧٫٣٤٭ 
محسن فهد محسن احلربي ٨٢٫٠٥٭ 
محمد أشرف فتحي كامل ٩٠٫٧٦٭ 
محمد إبراهيم عباس بخش ٧٥٫٨٢٭ 
محمد بدر هندى الهاجري ٧٨٫٩٩٭ 
محمد سعيد محمد الهاجري ٧٥٫٥١٭ 
محمد سليمان عبداهللا العتيبي ٨٦٫١٩٭ 
محمد شويرب فهد العجمي ٧١٫٣٥٭ 
محمد صالح فالح العازمي ٧٤٫٠٥٭ 
محمد عبداهللا سعدي املطيري ٨٧٫٢٦٭ 
محمد عبداهللا سمهور معيكل العجمي ٨٢٫١٭ 
محمد عبداهللا محمد العتيبي ٨٠٫٠٦٭ 
محمد عبداهللا منصور السبيعي ٧٧٫٣٣٭ 
محمد عبيد صمعان الهاجري ٧٩٫٢٨٭ 
محمد علي حسني طالب مال ٨٤٫٤٦٭ 
محمد علي فهيد العجمي ٨٢٭ 
محمد عيد فالح الدعيات ٨٣٫٠٥٭ 
محمد فراج صالح السبيعي ٨٠٫٥٢٭ 
محمد فهاد سهو محمد العجمي ٨٨٫٤٨٭ 
محمد مختار محمد حسني ٧٢٫٥٧٭ 
محمد مزيد عبداهللا راشد ٨٤٫٥٭ 
محمد مساعد فالح طريفان ٧٣٫٩٢٭ 
محمد مطلق مطلق الرشيدي ٧٩٫٩٣٭ 
محمد مفلح ناصر العجمي ٨٠٫٤٭ 
محمد ممدوح شعبان سليمان ٩٦٫٦٢٭ 
محمد منصور فالح شويرب العجمي ٨٥٫٩٭ 
محمد موسى عيسى املطيري ٩٤٫٣٢٭ 
محمد ناصر حربي العجمي ٧٨٫٢٦٭ 
محمد ناصر فالح العازمي ٧٧٫٨٣٭ 
محمد نصر امني املنزالوي ٩٨٫٩٥٭ 
محمد وليد سالم املنصوري ٧٩٫٢٨٭ 
مرداس عبداهللا مرداس العجمي ٨٥٫٤٣٭ 
مشاري سعد عبداهللا العنزي ٨٠٫٦٭ 
مشاري وليد رشيد الشمري ٨١٫٢٩٭ 
مشعل بدر مشعل الشعالنى ٧٣٫٩١٭ 
مهل حمد مهل الهاجري ٧٩٫٦٣٭ 
ناصر بدر محمد رمثان العازمي ٩٠٫٦٥٭ 
ناصر طامي بريكان العجمي ٧٩٫٦٥٭ 
ناصر فالح سعد الطويل العجمي ٨١٫٧١٭ 
ناصر مبارك ناصر العجمي ٨١٫٣٦٭ 

ناصر نواف مناور العتيبي ٩٢٫١٩٭ 
نواف بندر بداي نور العبدلي ٨٩٫٧٦٭ 
هادي محمد هادي احلويله ٩٥٫٣٭ 
وسيم محمد الناصر ٧٥٫٣٣٭ 
وليد سعد سعيد العازمي ٨٠٫٣٭ 
يوسف السيد السيد محمد سالم ٩٩٫٨٤٭ 
يوسف شليويح محمد العجمي ٨٣٫٥٩٭ 
يوسف فيصل محمد مثال املطيري ٩١٫٣٨٭ 
يوسف مساعد صنيدح العازمي ٨٠٫٧٣٭ 

 سعاد بنت سلمة الثانوية للبنات 

أحالم عادل عصرى العنزي ٨٧٫٠٢٭ 
أسماء حامد محيسن امليمونى ٩٠٫٤٥٭ 
آسيه فواز محمد السعيدي ٧٨٫٩٢٭ 
آسيه منور جزال الشمري ٩٣٫٢٥٭ 
أمثال يعقوب يوسف الشمري ٧٦٫٨٭ 
أنفال ماجد فرحان املهندي ٨٥٫٧٩٭ 
أوزان محسن حزام السعيدي ٨٩٫١٭ 
أسماء برجس صالح العجمي ٩١٫٤٨٭ 
أسماء صالح مثال املطيري ٧٦٫٣٢٭ 
اجلازي محسن حمود املطيري ٩٥٫٠١٭ 
أماني مشعل حمدى احلربي ٧٥٫٦٧٭ 
أميرة كرمي ماطر الظفيري ٨٧٫١٧٭ 
ايات فالح محمد الشمري ٩٠٫٣٤٭ 
بتول حمد عبدان الدوسري ٧٤٫٤٭ 
بتول هزاع ملوح االصيمع العنزي ٨٣٫١٧٭ 
بدور يوسف محمد علي مراد ٨٩٫٩٧٭ 
بشاير عبداهللا محمد محمد العجمي ٨٠٫٧٩٭ 
بشرى مبارك حمود العنزي ٨٢٫٢١٭ 
بلقيس عايد عطااهللا سلمان ٩٤٫٤٦٭ 
ترف مساعد سعد احلربي ٨٣٫٦٤٭ 
جمانة مبارك دويح وقيان الشمري ٨٧٫٤٣٭ 
جنان بدر غريب احلربي ٩٤٫١٩٭ 
خديجة عادل مبارك عوض ٨٢٫٩٦٭ 
خديجة منصور النجدي العنزي ٩٤٫٧٩٭ 
خزنة بدر مشعل املطيري ٨٤٫٩٩٭ 
خلود خالد فهد العجمي ٩٢٫٨٣٭ 
خوله محمد سعد العنزي ٨٩٫٩٭ 
دانة أحمد حمود العدواني ٨٣٫٥١٭ 
دانة حامد محيسن امليمونى ٨٦٫١٦٭ 
دالل فهاد راشد العجمي ٩٧٫٠٢٭ 
دالل فهد حجاب احليان ٩٨٫٦٥٭ 
دالل ناجي صبيح الشمري ٩٠٫٠١٭ 
دميا سعود ابن سويط الظفيري ٧٣٫٦٤٭ 
دميا عايد عشوي العنزي ٩٠٫٦١٭ 
دميه حباب فهد املطيري ٨٤٫٣٣٭ 
دميه عايد فالح العنزي ٩٠٫١٢٭ 
دميه علي مهنا العدواني ٩٦٫٧٥٭ 
رتاج محمد زعل العنزي ٩٣٫٩٨٭ 
رتاج محمد فارس العنزي ٨٩٫٠٣٭ 
رزان طاهر أحمد الريامى ٩٥٫٨٢٭ 
رغد إبراهيم عزيز العنزي ٩٥٫٢٥٭ 
رغد حماد عبداهللا الشمري ٧٥٫٩١٭ 
رغد فهد احلميدي الفهد ٨٧٫٥٧٭ 
رهف غازي عبداهللا العتيبي ٨٥٫٠٦٭ 
روان يوسف نزال الصليلي العنزي ٩٥٫٨٧٭ 
روزان جمال علي الشمري ٧٦٫١٩٭ 
رمي زاهد سعدي الشمري ٨٤٫٩٢٭ 
رمي صياح نزال الشمري ١٨٫٦٭ 
رمي عبداهللا عبداحملسن السبيعي ٨٧٫٠٢٭ 
رمي عبيد عبداهللا الرشيدي ٩١٫٢٤٭ 
رمياس بدر جالب العنزي ٨٤٫٦٢٭ 
رميه سعد درمييح املطيري ٩١٫١١٭ 
سارة بدر فجر العتيبي ٩٤٫٢٧٭ 
سارة ثقل سعد العجمي ٩٧٫٥٢٭ 
سارة سلطان فيصل العنزي ٩٨٫٨٥٭ 
سارة عبداهللا فالح الشمري ٩٠٫٧٭ 
سارة عبيد عايد العنزي ٨١٫٧٩٭ 
سمر محمد إبراهيم أحمد اخلياط ٩٥٫٤٭ 
شهد فليح عبداهللا العنزي ٩٧٫٢٤٭ 
شوق أحمد طعمة الظاهر ٩٦٫١٧٭ 
شيخة عادل عيد فارس ٩١٫٥٦٭ 
شيخة مشعل عايض الضفيري ٩١٫٩١٭ 
شيماء ناجي حميد العنزي ٩٢٫٣٦٭ 
صدوف خالد هذال الشمري ٧٧٫٢٨٭ 
ضحى سعد فهد النومس ٨٨٫١١٭ 
ضحى عبدالكرمي صنت احلربي ٨٥٫٨٤٭ 
ضي سعد عبدالكرمي مطر ٨٥٫٥١٭ 
طفلة خالد عقيل الظفيري ٨٨٫٩٨٭ 
طيف راشد عبداهللا العتيق ٨٠٫٩٣٭ 
عائشة عبدامللك محمد الفيلكاوي ٧٦٫٤١٭ 
عذاري حمدان عويد العنزي ٨٤٫٧٦٭ 
عهد عيد محمد احلميدانى ٧٧٫٢٣٭ 
غدير بدر محمد العنزي ٧٤٫٠٨٭ 
غال مشعى عايض الضفيري ٩١٫١٨٭ 
فاطمة عجيل لهمود الشمري ٩٧٫٣١٭ 
فاطمة عيد محمد احلميداني ٧١٫٣٭ 
فاطمة محمد نحيطر الظفيري ٨٤٫٠٤٭ 
فرح بدر إبراهيم املريشد ٧٥٫٥٧٭ 
فرح رجاء خزام القصير ٩٩٫١٨٭ 
فرح عادل ختالن هديان ٩٦٫١٥٭ 
فرح فهد شويت السعيدي ٨٥٫٦٨٭ 
فوز نايف صالح املطوطح ٩١٫٤٩٭ 
في سيف عجيل الضفيري ٩٨٫٠٥٭ 
كوثر يعقوب غلوم محمد ٨٤٫٩٥٭ 
لطيفة خالد فالح الديحاني ٧٤٫٥٤٭ 
ليلى عبداهللا ناهى هزاع ٨٢٫٦٥٭ 
ليلى عبداهللا صالح غازي ٩١٫١٣٭ 
مرام عواض هزاع املطيري ٩٤٫٢١٭ 
مرمي أحمد حمدان املطيري ٨٥٫٠٤٭ 
مرمي خلف هادي العنزي ٩٠٫٤٧٭ 
مرمي رشيد نومان العازمي ٩١٫٠٢٭ 
مرمي علي فريح املطيري ٩٨٫٨٤٭ 
مرمي فيصل حمد احلبشي ٨٢٫٩٢٭ 
مزنة سلطان عبداهللا الرشيدي ٩٦٫٩٣٭ 
منار مشعل محمد اكنيفذ ٨٦٫٢٨٭ 
منى عيسى جحيل الرشيدي ٧٩٫٢١٭ 
منى محمد سعود القدفان ٧٩٫٨٤٭ 
منيرة عبدالرحمن العجمي ٨٩٫٥٢٭ 
منيرة فهد حسني بوعباس ٧٤٫٥٩٭ 
منيرة منقذ إبراهيم التميمي ٩٧٫٩٩٭ 
مها فالح جاسر الرشيدي ٩٢٭ 
مها محمد نايف الشمري ٩٧٭ 
مها نايف جزاع الظفيري ٩٣٫٨٩٭ 
موضي مناحي نزال العنزي ٨٥٫٦٥٭ 
جند فهد زعل الرشيدي ٩٨٫٤٭ 
نور عايد فراج الشمري ٨١٫٣٭ 
نور علي محمد األربش ٧٧٫١٧٭ 
نور فواز عواض املطيري ٩٤٫٨٧٭ 
نورا هجير فهد العجمي ٩٤٫٧٢٭ 
نورا وليد خالد العازمي ٩٥٫٧٭ 
نورة سالم جاسم احلمدان ٨٦٫٠٢٭ 
نورة سعد شبيب الزعبي ٧٧٫٩٭ 
نورة ظويهر قناص السعيدي ٧٧٫٥٦٭ 
نورة عايد سالم احلربي ٨٤٫٧٦٭ 
نورة عبداهللا سعد املطيري ٨٣٫٥٢٭ 
نورة مرزوق سعود الهاجري ٩١٫٦١٭ 
نوف بدر عوض الرشيدي ٧٧٫٦٦٭ 
نوف حمد عبداهللا اخلالدي ٩٥٫٧٤٭ 
هاجر عوض منور املطيري ٩٦٫٢٥٭ 
هديل خالد منصور اجلزاف ٧١٫٣٨٭ 
هديل زيد محمد املطيري ٨٦٫٧١٭ 
هند زيد محمد العجمي ٧٧٫٠٦٭ 
هند يوسف خلف السويط ٨٩٫٦٩٭ 
هيا فهد سيف العجمي ٩٢٫٥١٭ 
وجدان سند مذكر الهاجري ٧٢٫٠١٭ 
وحش عبداهللا غالى الفضلي ٩٣٫٨٤٭ 
ورود عادل نايف عالطي ٩٣٫٠٨٭ 
وصايف أحمد غالب املطيري ٩٥٫٣٧٭ 
وضحة أحمد راشد املطيري ٨٤٫٨٢٭ 
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وضحة حمد حبيجان العجمي ٧٩٫٤٧٭ 
وضحة عبدالعزيز مفظى بوظهير ٨٥٫٢١٭ 
وضحة محمد نافل احلربي ٩٨٫٩٥٭ 

 سعاد محمد الصباح الثانوية للبنات 

أمينة أحمد حسن حاجية محمد ٨١٫٦٤٭ 
إسراء ماجد يحيى حسني ٧٨٫٧٢٭ 
الزين جابر ندى العتيبي ٩٦٫٥٩٭ 
بتول مضر عبداحلميد األربش ٩٧٫٣٢٭ 
بدرية طارق عبدالكرمي الشايجى ٩٩٫٣٣٭ 
جميلة حمد خلف مطر ٨٦٫٩٢٭ 
جنى ثامر بديع الرقم ٩٤٫٥٩٭ 
حصة محمد إبراهيم السليمان النجدي ٭ 

٨٥٫٢٦
حصة وليد محمد شهاب محمد ٩٠٫٧٧٭ 
حور وليد عبداهللا الكندري ٩٠٫٠٥٭ 
دانة خالد جاسم سبزالي ٩٥٫٧٤٭ 
دالل أحمد عبداهللا الشراح ٨٥٫٨٣٭ 
دالل عبــداهللا محمد إبراهيم الســبيعي ٭ 

٩٥٫٨٤
دالل عبداملنعم حمزة القطان ٧٤٫٢٤٭ 
رتاج جاسم فهد الصادر ٩٥٫٨٣٭ 
رتاج عبداحملسن حسني اإلبراهيم ٩٣٫٠١٭ 
رقية أسعد علي املانع ٩٢٫٦٢٭ 
رقية محمود علي العابدين ٩٩٫٢١٭ 
روان علي محمد التورة ٧٩٫٣٧٭ 
ري سليم غامن الرومي ٩٣٫١٣٭ 
زهراء جواد عبدالرسول علي ٩٥٫١٥٭ 
زهراء عبداهللا عبداجلليل خلف ٩٨٫٨٣٭ 
سعاد حمد مرزوق العيسى ٩٤٫٣٭ 
سعيدة حسن سالم الديني ٨٨٫٢٥٭ 
سلمى عادل خلف العواد ٩٧٫٧٥٭ 
سلوى عمار علي محمد حيدر علي ٩٤٫٢٭ 
سليل جاسم محمد احملمد علي ٩١٫٣٥٭ 
شريفة مشعل عجاج العركي ٩٧٫٥٥٭ 
شوق مبارك شالش املنزل ٨٠٫٥٥٭ 
شيخة جمال خليفة الديني ٩٩٫٤٩٭ 
عائشة راشد عبدالعزيز الرشدان ٨٠٫٢٥٭ 
عائشة عبدالرحمن حامد التركيت ٩٠٫٦٥٭ 
عالية أحمد محمد عبدالسالم ٨٣٫٥٥٭ 
عذوب عادل سليمان العرينى ٨٢٫٣٩٭ 
فاطمة إبراهيم يوسف احملميد ٩٣٫٠٧٭ 
فاطمة مهدي عبداهللا بوزيد ٨٤٫٢٥٭ 
فاطمة أوس علي أصطى أحمد ٩٣٫٦١٭ 
فاطمة إبراهيم محمد االستاذ ٩٣٫٨٧٭ 
فاطمة الزهراء علي غلوم جمعة أشكناني ٭ 

٨٩٫٨٥
فاطمة حسام عبدالرزاق املهدي ٩٦٫٥١٭ 
فاطمة رائد محمد الرومي ٩٧٫٢٢٭ 
فاطمة عبدالعزيز محمد الدالل ٨٨٫٢٣٭ 

فاطمة عبدالهادي عبدالرزاق الوزان ٩٨٫٦٨٭ 
فاطمة عدنان عباس حسني ٩٨٫٠٤٭ 
فاطمة محمد عبدالعزيز الرباح ٨٨٫١٧٭ 
فاطمة محمد عدنان بهبهاني ٩٦٫٠٩٭ 
فضة سالم عبدالكرمي الوهيب ٩٠٫١٩٭ 
في عصام عبدالعزيز العبود ٩٨٫٤٣٭ 
كوثر حسني موسى احلداد ٨٧٫٣٢٭ 
كوثر عبدالعزيز فاضل القطان ٩١٫١٧٭ 
آللىء حسني حبيب الصفار ٩٥٫٩٭ 
لطيفة خالد سالم جحيل ٨٠٫٤٨٭ 
مرمي بدر علي حسن الكندري ٨٣٫٤٨٭ 
مرمي جواد عبدالنبي تنديل ٨٢٫١٣٭ 
مرمي خليل إبراهيم اخلليفي ٩١٫٩٨٭ 
مرمي عبداحملسن حسني الشمالي ٨٨٫٣٢٭ 
مرمي محمد يوسف اجلليجل ٨٥٫٨٣٭ 
معالي مشعل محمد الصويتي ٨٠٫٢٢٭ 
مالك ماجد عبداهللا عبدالرحمن ٩٦٫٥٧٭ 
ميمونه شمالن سالم مطبقى ٨٤٫٦٩٭ 
نورالغدير علي جاسم الزلزله ٨١٫٩٣٭ 
نوف سلمان طاهر البناي ٩٨٫٤٨٭ 
هاجر محمد محمود حسن ٩٩٫٥٥٭ 
وسمية جاسم محمد بوغيث ٩٤٫٦٨٭ 
مينى سيد كامل محمد ٩٩٫٤٦٭ 
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علي جاسم الشمري ٧٧٫٠٤٭ 
أحمد محمد جديع العنزي ٧٩٫٢١٭ 
أحمد صالح راضي العجمي ٩٧٫٩٨٭ 
باسل فهد عبود العنزي ٧٦٫١٭ 
باسل ناصر عايض الرشيدي ٩٢٫١٢٭ 
بدر عبداحملسن أحمد الراشد ٧٤٫٧٦٭ 
بدر مرضي مريزيج العازمي ٨٨٫٢٩٭ 
تركي حامد عجيل اخلالدي ٧١٫٢٥٭ 
تركي حامد محمد املطيري ٨٢٫٣٢٭ 
تركي خالد عبداهللا الشمري ٧٣٫١٥٭ 
ثامر سعود رحيل الضفيري ٧٤٫٩١٭ 
جابر فالح جابر جازي ٧٣٫٦٤٭ 
جراح مشعل ذيبان املطيري ٨١٫٨١٭ 
حسن حسني قاصد الشمري ٨٥٫٥٣٭ 
حسن نواف حسن أحمد ٧١٫٤٩٭ 
حسني صالح مبارك العازمي ٧٧٫٨٦٭ 
حسني علي سلطان القالف ٧٦٫٤٢٭ 
حسني محمد عبدالنبي عبداهللا ٩٠٫١٧٭ 
حمد بندر حمد العنزي ٨٩٫٧٭ 
حمد سعد متعب الشمري ٩٤٫٥٥٭ 
حمد صالح مزعل السرهيد ٦٨٫٦٤٭ 
حمود حمدان حمود الرشيدي ٩٧٫٩٩٭ 
حمود نشمي رجعان الرشيدي ٧٥٫٧٥٭ 
خالد حمود محمد العازمي ٧٦٫٢٣٭ 
خالد سامي مجبل املطوطح ٩٥٫٨٥٭ 

خالد عبدالعزيز سعود العازمي ٨٦٫٩٥٭ 
داود أحمد محمد عبدالرسول الكوهجي ٭ 

٧٧٫٠١
سالم صالح سالم عبداهللا ٧٠٫٢٨٭ 
سعود عبدالعزيز عايد العنزي ٧٥٫٢٩٭ 
سعود عيادة سعود الظفيري ٨٦٫٩٭ 
سلطان محمد صالح الشمري ٨٩٫٧١٭ 
سلمان فالح قضيان العازمي ٧٣٫٧٥٭ 
سند منصور جاسم عجيل ٨٤٫٧٢٭ 
شايع إبراهيم كرمي البلوشي ٨٧٫٧٧٭ 
طالل فيصل مطلق الرشيدي ٧٦٫١٧٭ 
عبد الرحمن حمد جاسم محسن ٨٠٫٨٩٭ 
عبد الرحمن ضايف فرج جنم ٨٧٫٨٨٭ 
عبد الرحمن محمد فرحان العدواني ٧٥٫٢٧٭ 
عبد الرحمن يعقوب يوســف العميري ٭ 

٧٥٫٨٣
عبد الرحمن يوسف أحمد عبداهللا ٨٣٫٠٧٭ 
عبد العزيز جابر عودة الشمري ٩١٫٩٥٭ 
عبد العزيز خالد إبراهيم احلميدي ٩٤٫٣٭ 
عبد العزيز ســعود عبدالرحمن سعود ٭ 

العبد العزيز عبدالرحمن البناي ٧٦٫٠١
عبد العزيز عادل اسماعيل عبداهللا ٩٧٫٦٦٭ 
عبد الكرمي عبداهللا عبدالكرمي العوضي ٭ 

٩٦٫٥٣
عبد الكرمي هاشم صالح الذويخ ٨٦٫٧٦٭ 
عبد اهللا جمال إبراهيم علي ٨٢٫٧٩٭ 
عبد اهللا حامد بردى العازمي ٧٩٫٤٣٭ 
عبد اهللا طالل عيادة الشمري ٨٨٫٨٦٭ 
عبد اهللا منيف صحن الهاجري ٨٨٫٢٤٭ 
عبد احملسن سالم حمد محمد الظفيري ٭ 

٩٢٫١٨
عبدالعزيز عماد ســهيل جنــم عبداهللا ٭ 

احلميدان ٧٣٫٨٧
عبدالكــرمي محمد عبدالكــرمي العدواني ٭ 

٨٢٫٥٩
عبداهللا اسماعيل سعد الكندري ٩٨٫٩٨٭ 
عبداهللا عيسى صحن العنزي ٧٤٫٤٨٭ 
عبدالوهاب سلطان صياح العنزي ٧٨٫٧٧٭ 
عثمان خالد صالح العنزي ٨٧٫٧٤٭ 
عساف بداح محمد السهلي ٩٤٫٣٨٭ 
علي حمد بردى العازمي ٧٦٫٦٤٭ 
علي محمد قاصد عبيد ٩٨٫١٨٭ 
علي هاني مسير الظفيري ٨٦٫٤٧٭ 
علي هزاع نواف العنزي ٨٤٫٦٦٭ 
غازي مشعل شايع الشمري ٩٧٫٨١٭ 
فارس سعد فارس الظفيري ٨٢٫٩٣٭ 
فايز سالم فايز كريديس ٨٠٫٥٥٭ 
مبارك مطر مبارك احلصم ٨٨٫٣٢٭ 
مجبل فهد جيران الصليلي ٩٢٫٤٦٭ 
مجبل ناصر مجبل املطوطح ٨٩٫٩١٭ 

محمد أحمد كمال كمال ٨٠٫٦٨٭ 
محمد بدر ضيدان العتيبي ٨٨٫١٢٭ 
محمد صالح محمد العازمي ٧٦٫٦١٭ 
محمد عبداحلميد علي محمد صالح ٩٨٫٩٢٭ 
محمد عقاب محمد عقاب ٨٩٫١١٭ 
محمد غنيم مروي العازمي ٧٨٫٧٣٭ 
محمد فراج حسني اجلبلي ٨٦٫٢٢٭ 
محمد ناصر علي السبيعي ٨٧٫٣٩٭ 
محمد ناصر محسن املطيري ٨١٫٤٤٭ 
مصعب عبداحلميد عبداهللا الكندري ٨٥٫٦٭ 
معاذ عمر علي الكندري ٩٤٫٦٦٭ 
منصور علي محمد العجمي ٨٦٫٣١٭ 
ناصر فهد عقاب العنزي ٨٣٫٠٤٭ 
ناصر منصور عزاره الضفيري ٨٦٫١٣٭ 
نايف ترحيب محمد العجمي ٨٤٫٧١٭ 
نايف مشعل نواف الشمري ٨٩٫١٥٭ 
نواف خالد عبدالكرمي العنزي ٧٦٫٥٨٭ 
نواف محمد نهار الصانع ٩١٫١١٭ 
هارون عبدالعزيز محمد عبداهللا ٨٣٫٣٨٭ 
يعقوب يوسف جمعة صوين ٧٤٫٣٦٭ 
يوسف علي عايد العنزي ٧٨٫٨٣٭ 
يوسف هاني فالح العنزي ٨١٫٥٢٭ 
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أنس صالح خالد املجيبل ٨٠٫٢٢٭ 
أيوب إبراهيم عبداهللا القبندى ٧٧٫٩٣٭ 
اجريس أحمد اجريس املطيري ٨٤٫٨٤٭ 
ارشيد ناصر حابس املطيري ٧٨٫٩١٭ 
بدر زيد عواد املطيري ٧٩٫١١٭ 
بندر سعود رحيم العنزي ٨١٫٤١٭ 
بندر سلطان هزاع املطيري ٨٤٫١٭ 
تركي حمد سالم العنزي ٩٢٫١٥٭ 
تركي عبداهللا فالح العجمي ٧٩٫٥٭ 
تركي نايف سعد املطيري ٧٨٫٣٧٭ 
جراح عليان عايض الوهيدة ٧٥٫٢٩٭ 
حامد حميد حامد الرشيدي ٨٠٫٤١٭ 
حسن حمد محمد العجمي ٨٠٫٥٥٭ 
حسن سعد حمد العجمي ٧٧٫٨٦٭ 
حسن عبداهللا حسن العجمي ٧٩٫٢٥٭ 
حسن عيد محمد العجمي ٨٤٫٩٧٭ 
حسني فضل شمخى خلف ٧٩٫٦٨٭ 
حسني محمد عبداهللا السبت ٧٣٫٣٢٭ 
حسني مكى سعود السبيعي ٧٨٫٠٥٭ 
حمد عادل محمد الهولى ٨٧٫٦٥٭ 
حمد عبداهللا حمد العجمي ٨٩٫٥٢٭ 
حمد مفلح عبداهللا فالح ٧٩٫٣١٭ 
حمود فرحان محمد فرحان ٨١٫٤٩٭ 
خالد صباح فالح اخلالدي ٧٧٫٦٭ 
خالد عبداهللا صالح العجمي ٨٥٫٤١٭ 
خالد محسن جميعان احلربي ٩٣٫٩٤٭ 

خالد محمد فواز العنزي ٨٧٫٢٦٭ 
راشد خالد حمود اخلالدي ٧٨٫٢٭ 
راشد صباح مبارك الهاجري ٧٨٫٧٥٭ 
راكان خالد غالب املطيري ٧٦٫٤١٭ 
راكان مبارك محمد العجمي ٨٨٫٧٦٭ 
زياد نافع زياد احلربي ٧٧٫٨٩٭ 
سالم حسن سالم مذخر ٨٢٫٨٤٭ 
سالم حسني علي العجمي ٨٣٫٨٥٭ 
سالم عبداهللا مبارك العجمي ٧٠٫٩٦٭ 
سالم عبداحملسن حمد الشمري ٧٦٫٦١٭ 
سالم فالح سالم الدوسري ٧٩٫٩١٭ 
سعد حمد محمد العجمي ٨٢٫٢١٭ 
سعد خالد حمود اخلالدي ٧٦٫٨٣٭ 
سعد زيد سعد املطيري ٧٩٫٦٢٭ 
سعد فهد سعد العجمي ٨١٫٦٭ 
سعد مشعل سالم العنزي ٧٨٫٠٣٭ 
سعود حماد عامر العجمي ٨٠٫٣٦٭ 
سعود عبدالعزيز أحمد بوشهري ٩٣٫٢٣٭ 
سعود فهيد شافي العجمي ٧١٫٢٩٭ 
سعود ياسر مطر العازمي ٨٢٫٦٣٭ 
سلمان فهد محمد املري ٧٦٫٩٢٭ 
سليمان محمد سليمان العنزي ٧٥٫١٦٭ 
شافي جابر شافي الهاجري ٩٤٫٦٤٭ 
شاكر محمد محمود الفيلكاوي ٧٧٫١٢٭ 
شامخ فهد عبدالعزيز العنزي ٨٦٫٧٤٭ 
ضاري عبداهللا محسن املطيري ٨٢٫٦٥٭ 
طالل مشعل طليحان احلربي ٧٦٫٥٣٭ 
عبد الرحمن سعود رحيم العنزي ٧٨٫٠٨٭ 
عبد الرحمن عبداهللا بداح الهاجري ٨٢٫٢٭ 
عبد العزيز سعود عبداهللا العجمي ٨٧٫٠٧٭ 
عبد العزيز عبداهللا جنم العتيبي ٨٤٫٧٦٭ 
عبد اهللا حامد ملهم محمد ٧٦٫٨٥٭ 
عبد اهللا حمد عبداهللا العجمي ٨٤٫٧٣٭ 
عبد اهللا سالم فالح العجمي ٨١٫٨٦٭ 
عبد اهللا سعد سعود السهلي ٧٢٫٠٣٭ 
عبد اهللا سعود عبداهللا املتلقم ٧٤٫١٨٭ 
عبد اهللا غازي نايف العتيبي ٩٠٫٣١٭ 
عبد اهللا فهد إبراهيم العتيبي ٧٩٫٨٢٭ 
عبد اهللا فهيد فدعوس العجمي ٩٠٫٥٧٭ 
عبد اهللا مانع حسن العجمي ٧٥٫٧٧٭ 
عبد اهللا محمد سعد السهلي ٧١٫٣٤٭ 
عبد اهللا محمد هادي الهاجري ٧٥٫٨٨٭ 
عبد اهللا منصور حمود العتيبي ٨٠٫٧٢٭ 
عبد اهللا نايف عبداهللا العصيمي ٨٢٫١٣٭ 
عبد اهللا نصار زبار الفضلي ٧٦٫٤٥٭ 
عبد اهللا هادي فهد العجمي ٧٥٫٩٧٭ 
عبد احملسن طالل محسن احلربي ٨١٫٠٤٭ 
عبد احملســن عبدالرحمن عبداحملســن ٭ 

عادي ٨٩٫٢٤
عبدالرحمن حجي صنيتان املطيري ٧٨٫٩٨٭ 

عبدالعزيز حمد عايض العجمي ٦٩٫٥٢٭ 
عبداهللا عبدالرحمن لفا املطيري ٨٩٫١٩٭ 
عبداحملسن بدر عبداحملسن عادي ٨٣٫٥٩٭ 
عبداحملســن بندر عبداحملســن عبداهللا ٭ 

عادي ٨١٫١
علي حمد محمد العجمي ٧٧٫٢٣٭ 
علي سعد ناصر العجمي ٨٢٫٤٭ 
علي غالب ضعيان العنزي ٩٢٫٥٩٭ 
علي غامن ثجيل الشمري ٨٨٫٩٢٭ 
علي محمد علي السهلي ٧٨٫٢٨٭ 
علي يوسف حاجي الفيلكاوي ٧٥٫٩٥٭ 
علي يوسف علي العجمي ٨٠٫٥٭ 
عمر غدفان علي العازمي ٨٥٫٧٢٭ 
عمر ناصر شباب العتيبي ٨٩٫٦٥٭ 
عوض عبداهللا عوض الهاجري ٧٩٫١٢٭ 
فارس جراح فيحان املطيري ٧٧٫٢١٭ 
فارس عبداهللا فارس الفضلي ٨٣٫٤٢٭ 
فالح محمد فالح العجمي ٨١٫٩٧٭ 
فراج فالح شافي العجمي ٨٠٫٩٨٭ 
فنيس سالم جابر العجمي ٨٢٫٧٢٭ 
فهاد سعد علي العجمي ٧٤٫١٣٭ 
فهد بدر عبداهللا العجمي ٧٧٫٤٨٭ 
فهد ثامر سعود السهلي ٨٢٫٦٦٭ 
فهد حقان فهد العجمي ٩١٫٧٦٭ 
فهد عبداهللا ضاري الشمري ٧٨٫١٭ 
فهد ناصر تركي الهاجري ٨١٫١٥٭ 
فهد نواف فارس الفضلي ٨٤٫٥٦٭ 
فهيد خالد فهيد العجمي ٨٢٫٤٭ 
فواز فيصل صياح الزعبي ٩٣٫٥٣٭ 
فيصــل جــالل مشــبب اجلالل ســعود ٭ 

السهلي ٧٧٫٠٧
فيصل محمد نايف العتيبي ٨٨٫٢٢٭ 
فيصل مشعان طينان العجمي ٧٣٫٧٧٭ 
قبالن سعود قبالن العتيبي ٧٤٫٧٦٭ 
ماجد فهد عيد بن فهد ٨٧٫١٧٭ 
ماطر مشعل ماطر الظفيري ٧٨٫٩٢٭ 
مبارك عيد مبارك الغصاب ٨٣٫١٭ 
مبارك فيصل الفي املطيري ٨٨٫٠٥٭ 
متعب شايع محماس الدوسري ٨٤٭ 
محمد أحمد علي العنزي ٩٢٫٤٧٭ 
محمد بدر محمد اجلعيدى ٨٦٫١٤٭ 
محمد بريكان فالح السبيعي ٨٤٫٢٭ 
محمد حسني ناصر العجمي ٧٩٫٨١٭ 
محمد حمد محمد السبيعي ٨١٫٥٥٭ 
محمد راشد محمد العجمي ٧٧٫١٤٭ 
محمد سعود حمد العجمي ٧٥٫٨٨٭ 
محمد عبداهللا ذعذاع السهلي ٨٣٫١٢٭ 
محمد عبداهللا عوض الهاجري ٨٢٫٣٭ 
محمد عبداهللا ناصر العجمي ٨٦٫٦٨٭ 
محمد فهد بخيت العجمي ٧٥٫٢٧٭ 

محمد ماهر عبداهللا نعمة ٨٣٫٧٢٭ 
محمد مطلق غصاب الفضلي ٧٩٫٩٦٭ 
محمد معضد محمد الدوسري ٩١٫٧٨٭ 
محمد ناصر حمود الهاجري ٧٦٫٥٩٭ 
محمد ناصر فارس العجمي ٧٠٫١١٭ 
محمد ناصر محمد احليمر املري ٨٢٫٠٩٭ 
محمد هادي محمد الهاجري ٨٣٫٢٩٭ 
محمد وليد عبداهللا الوطيان ٧٤٫٤٭ 
مشعل سعد محمد السبيعي ٨٦٫٢٦٭ 
مظهور فهد مظهور احلربي ٨٧٫٩١٭ 
منصور بدر عماش احلربي ٨٢٫١٤٭ 
مهدي عبدالهادي مهدي العجمي ٨٨٫١٨٭ 
نادر طالل ملفي احلربي ٩٠٫٢١٭ 
ناصر عايض حمد الهاجري ٨٧٫٣٭ 
ناصر عبداهللا ناصر العجمي ٧٨٫٠٩٭ 
ناصر فهد محمد اخلشم املطيري ٨٤٫٦٧٭ 
ناصر محمد صايل العجمي ٨٣٫٣٤٭ 
ناصر محمد فالح العجمي ٧٥٫٨٧٭ 
ناصر محمد ناصر املشوط ٨٤٫٨٦٭ 
يعقوب يوسف مندنى احلداد ٨٠٫٩٦٭ 
يوسف صديق ٧٣٫١٥٭ 
يوسف ماجد عبدالرحمن سبتي ٨٥٫٥٨٭ 
يوسف محمد ضيدان سابق ٨٢٭ 
يوسف ياسني مهلهل مرهج ٧٩٫٦٭ 
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أحمد حسن أحمد الرشدان ٩٦٫٤٦٭ 
أحمد خالد محمد الديحاني ٩٥٫١٩٭ 
أحمد طالل هزاع املطيري ٨٦٫٥٭ 
أحمد عيسى عبداهللا الكندري ٩٥٫٦٣٭ 
أحمد وليد تركي الرويلى ٨٦٫٥٥٭ 
أسامة مطر عبيد اهللا الديحاني ٩٢٫٧٣٭ 
أنور علي عقاب خلف ٧١٫٧٩٭ 
أحمد عبداهللا محمد الفهيد ٩٧٫٣٨٭ 
أحمد فؤاد أحمد عبداهللا اسحاق محميد ٭ 

الكندري ٨٢٫٨٢
أسامة وليد محمد عايش ٨٩٫١٩٭ 
اسماعيل حســني أحمد برزي عبدالعال ٭ 

٩٦٫٧٧
اجلاسر أحمد عبدالرحمن جاسر ٨٥٫٥٣٭ 
احلسن أسامة علي الصدي ٩٣٫٣٨٭ 
احلسني أسامة علي الصدي ٨٧٫٨٦٭ 
باسل تامر سعيد زكي ٩١٫٦٦٭ 
بدر عادل محمد الكندري ٨٣٫٥٧٭ 
بدر محمد عبداهللا اخلميس ٧٥٫٢٦٭ 
ثامر نايف ثامر الشمري ٨٩٫٩٣٭ 
جاسم طارق اخلشتي ٨٧٫١٥٭ 
جاسم عادل جاسم السيوحي ٩٠٫٠٧٭ 
جراح هاني عواد الشمري ٨٢٫١٧٭ 
حارث أحمد املنفي ٩٨٫٧٨٭ 

حسن علي نايف عشيان ٨٤٫٨٣٭ 
حسني علي عبدالغني القالف ٩٦٫٢٦٭ 
حمد صالح نايف الفضلي ٧٢٫٣٢٭ 
حمود عادل حمود سالم ٧٣٫٦٧٭ 
خالد حامد خلف الظفيري ٨٩٫٨٧٭ 
خالد عامر خالد العنزي ٨٩٫٣٩٭ 
خالد عبدالعزيز حمد الزعبي ٨٦٫٠٨٭ 
خالد محمد عبدالوهاب راشد ٩٨٫١٩٭ 
خالد ياسر طه البسيوني االلفي ٩٩٫٩٭ 
سالم محمد سالم القنيصي ٨٦٫٩٧٭ 
سعود غازي ناصر املطيري ٨٤٫٨٤٭ 
سعيد محمد سعيد الرشيدي ٩٩٫٠٢٭ 
سلمان نادر محمد املطيري ٧٨٫٤٤٭ 
سليمان أحمد ساملني بقرف ٩٢٫٨٨٭ 
سليمان عادل صالح الرقم ٦٩٫٢٥٭ 
سليمان وائل اسماعيل البالم ٧٦٫٧١٭ 
سيف حسام كمال متولي ٩٩٫٣٧٭ 
عادل سامي علي الدوخى ٨٣٫٤٧٭ 
عبد الرحمن جمال أحمد عبداهللا ٩٥٫٢٨٭ 
عبد الرحمن شاهني رشيد الرشدان ٨٧٫٢٤٭ 
عبد الرحمن محمد مذكر املطيري ٩٥٫٤٩٭ 
عبد العزيز خالد عبدالعزيز املطيري ٩١٫٢٧٭ 
عبد العزيز مجزع هزاع املطيري ٨١٫٥٥٭ 
عبد اهللا حسني عبداخلضر أكبر ٩٢٫١٦٭ 
عبد اهللا خالد فالح اخلالدي ٩٠٫٣٢٭ 
عبد اهللا سعد ادغيليب الرشيدي ٩٥٫٥٥٭ 
عبد اهللا سمير إبراهيم اخلالدي ٩١٫٧٧٭ 
عبد اهللا عباس عبداهللا مراد ٨١٫٨٦٭ 
عبدالرحمن سعود سالم العنزي ٩٨٫١٨٭ 
عبداهللا احلميدي جنيدل الرشيدي ٩١٫٤١٭ 
عبداهللا عادل عبدالدامي إبراهيم ٩٨٫٣٤٭ 
عبداهللا عامر علي الشمري ٩٨٫٠٣٭ 
عبداحملسن عبداهللا عبدالكرمي عبدالرحمن ٭ 

عبداهللا ٨٣٫٠٩
عبدالوهاب ماجد سلطان الفرحان ٧٦٫٠٧٭ 
علي حسن علي كياى ٨٣٫٤٩٭ 
علي عارف عبدالعزيز الراشد ٩٥٫٣٥٭ 
علي عبداحلميد يوسف كمال ٩٥٫١٦٭ 
علي فيصل صالح السهلي ٩٢٫٠٩٭ 
علي ماجد عبدالكرمي الزلزله ٨٢٫٩٧٭ 
علي محمد علي العنزي ٩١٫٧٣٭ 
علي يعقوب عبدالرحمن محمد ٩٦٫٨٩٭ 
عمار ياسر محمد أحمد ٩٩٫٤٣٭ 
عمر إبراهيم خضير جراح ٩٤٫٩١٭ 
عمر زياد خالد عبداهللا ٧١٫٦٦٭ 
عمر سليمان عبداهللا الدوخي ٧٦٫٧١٭ 
عيسى مقذل محمد السبيعي ٨٦٫٦٧٭ 
غيث مازن حمد ٩٤٫٧٨٭ 
فهد أحمد سعود الرشيدي ٩٢٫٨٨٭ 
فهد جلوي ماجد املطيري ٩٤٫١٣٭ 

فهد سالم مهنا العدواني ٨٧٫٩٨٭ 
فهد سلطان هدروس الظفيري ٩٠٫٤٣٭ 
فهد علي شعبان ساملني ٨٧٫٩٢٭ 
فواز أنور زيد السهيل ٨٥٫٠٧٭ 
فيصل صالح صاهود الرويلي ٨٢٫٢٢٭ 
محمد حامد زيد السعيدي ٧٧٫٠٨٭ 
محمد سعد محمد النصافى ٨٩٫٥٧٭ 
محمد عبدالرحمن سعود الشمري ٩٨٫٨٭ 
محمد علي جابر املسعود ٨١٫٣٨٭ 
محمد فالح حمود املطيري ٨٩٫٧٩٭ 
محمد نايف عبيد العنزي ٩٣٫١٩٭ 
محمد وليد محمد الكندري ٨٧٫٩٦٭ 
محمد يوسف ظاهر املطيري ٨٣٫٦٩٭ 
مشاري بدر دخني املطيري ٨٦٫٥٨٭ 
مشاري خالد محمد اخلاطر ٧٧٫٦٧٭ 
مشعل أنس مشعل اخلالدي ٩٧٭ 
مشعل بدر دخني املطيري ٨٥٫٥٢٭ 
منصور محمد منصور الشمري ٧٩٫٥٭ 
منصور محمد ناصر العنزي ٧٦٫٣٥٭ 
منيف علي هادي الدوسري ٨٦٫٣٥٭ 
موسى أحمد عبدالشمري ٩٣٫٩٨٭ 
موسى عمر موسى عبيد ٨٧٫٠٩٭ 
ناصر يوسف ناصر املطيري ٧٠٫٧١٭ 
نواف صالح نايف الرشيدي ٨٥٫٥٥٭ 
هويدي الفي هويدي العصيمي ٨٠٫٦١٭ 
يوسف حمد عايد اجلنفاوي ٧٢٫٠٧٭ 
يوسف عادل شاكر سباع ٨٠٫٠٥٭ 
يوسف وليد صالح الشعبان ٧٣٫٨٤٭ 
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بسام حبيب محمد حسني عباس ٨٧٫٥٧٭ 
أريج يوسف يعقوب حسن أحمد ٩٨٫٨٨٭ 
آصال جاسم شهاب أحمد بوفتني ٩٧٫٠٧٭ 
إسراء حسام الدين يوسف كمال الزوبري ٭ 

٩٨٫٩٢
املهــا محمــد مثيــب عوض مثيــب زيد ٭ 

املطيري ٨٩٫٩٥
اناهيد بسام عبداهللا علي عبداهللا ٩١٫٩٣٭ 
إميان أحمد عايض محمد املجمد العازمي ٭ 

٩٦٫٧٥
إميان حمزة عباس عبداهللا كرم ٨٣٫٧٧٭ 
جمانة جابر أحمد حسني البلوشي ٩٠٫٧٨٭ 
جنــان أحمــد عبدالرحمن أحمــد طالب ٭ 

محمد ٨٠٫٤٩
حنان أحمد فهد محمد القرينى ٩١٫٢٧٭ 
حنان كمال علي عبداهللا اخلرس ٧٩٫٠١٭ 
حور انور راشد حسني الدوب ٩٦٫٣٭ 
حوراء حسني وليد يعقوب الغريب ٩٥٫٢٭ 
دانة عبداهللا أحمد حسني احليمود ٧٤٫٥٢٭ 
دانة نادر عبدالرضا نادر مطلب كرم ٨٥٫٦٢٭ 
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دالل فيصل سعيد سالم أحمد ٨٧٫٩٧٭ 
رتاج حسن خليل ســيد إبراهيم محمد ٭ 

القالف ٩٥٫٤١
رتاج علي مساعد صالح عبداهللا الهران ٭ 

٨٨٫١
رغد حبيب مكى حسني بوعريش ٨٥٫٧١٭ 
رنيم أحمد محمد أحمد إبراهيم ٩٨٫٤٭ 
رهف حسني علي عبداهللا بوعباس ٩٦٫٦٩٭ 
رهف عبدالرحمن محمد إبراهيم احلوطى ٭ 

٩٠٫٢
روان خالد أنور محمد خالد ٨٧٫١٨٭ 
رمي ثقيل الزم مرعي عيسي ٩٢٫١١٭ 
رمي خالد محمد إبراهيم سلطان ٧٤٫١٨٭ 
زهراء اسحق بهرامي نزاد ٩٢٫٦٩٭ 
زهراء رضا حسن رضا البلوشي ٨٣٫٨٣٭ 
زينب حامد عبداحلميد العوض ٩٥٫٢٣٭ 
زينب علي زيد محمد فالح ٩٤٫٨٦٭ 
زينب عماد أحمد احمليميد ٨٧٫٢٭ 
زينب يوسف محمد حسني الوثيقي ٨٨٫٥٭ 
سارة باسل محمد علي ركن اباد ٩١٫٧٣٭ 
سجى وليد يعقوب عبداهللا ٨٥٫٠٧٭ 
شــوق جعفر عبداهللا محمد الصعيليك ٭ 

٩٣٫٩
شيخة باسل ناصر إبراهيم احلوطى ٨٠٫٥٤٭ 
شيخة صباح حمدان العازمي ٧٥٫٨٥٭ 
شيخة عبدالرضا مكي الصيرفي ٩٣٫٣١٭ 
شيخة فيصل إبراهيم الفرحان ٧٩٫٥٤٭ 
صبا عبداهللا عيسى محمد عوض ٩٨٫١٥٭ 
غالية حسني علي حسني علي كمال ٩٣٫٥٭ 
فاتن يوسف سليمان سليمان ٨٦٫٨٣٭ 
فاطمة حامد أحمد محمد عبداهللا ٨٢٫٨٥٭ 
فاطمة علي جاسم محمد السهر ٨٠٫٩٧٭ 
فاطمة هشام يوسف علي الصديقى ٨٧٫٥٩٭ 
فتون جاسم سليمان عبداهللا حسني ٨٢٫٨٩٭ 
جلني رمضان إبراهيم محمد إبراهيم ٨٨٫٣٦٭ 
لولوة عبدالعزيز يوسف العنزي ٧٧٫٣٨٭ 
ليالــي عادل علي حســني علي اخلميس ٭ 

٨٧٫٢٨
مرمي خالد جعفر محمد كلمد ٩١٫٥٥٭ 
مرمي عبداهللا حسن العلي احلسن ٩٢٫٦٣٭ 
مرمي عبداحملسن طاهر النكاس ٨٨٫٨٣٭ 
مرمي فتح اهللا أحمد رمضان عويس ٩٨٫٦٢٭ 
مرمي هاني إبراهيم علي البلوشي ٩٤٫٧١٭ 
مرمي وائل جاسم عوض خليفة ٩٧٫٠٩٭ 
منار عبدالوهاب يوسف عبدامللك ٩٠٫٤١٭ 
ندي رمضان جوده علي حسني ٩٩٫٣٧٭ 
نور مشعل محمد إبراهيم السرهيد ٩٨٫٠٧٭ 
هبةاهللا محمد فرغل قاسم ٩٧٫١٩٭ 
ود سعود خالد أحمد الديولى ٨٢٫١٩٭ 
وســمية إبراهيم علي محمــد العبداهللا ٭ 

٨٥٫٩٩
وله محمد عشوان دواس العنزي ٩٨٫٤٤٭ 
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أنس أحمد عبدالرحمن الكندري ٨٩٫٧٣٭ 
إبراهيم أحمد سعد البغيلى ٧٢٫٩٤٭ 
احميد عبداحلميد محمد العنزي ٨٧٫٥٨٭ 
بدر صالح مذكر الهاجري ٨٠٫٠٦٭ 
برجس عامر يوسف البرجس ٧٩٫٣٣٭ 
حسني حسن علي كمال ٩٨٫١٭ 
حسني فيصل عبداحلميد اسماعيل ٧٨٫٨١٭ 
خلف ناصر خلف املطيري ٨٤٫٦٨٭ 
راكان عادل سلطان الشمري ٨٩٫٨٢٭ 
سعد مبارك سعد الرشيدي ٩٤٫٢٩٭ 
سعود عبدالعزيز سعود الشمري ٩٠٫٢٩٭ 
سلمان طالل مد اهللا الشريفي ٨٣٫٤٦٭ 
سلمان فارس جواد ضياءالدين ٩٣٫٠٦٭ 
ضاري نواف حسني اجلمل ٧٩٫٩٦٭ 
طالل غامن ضافى القحطاني ٧٣٫٩١٭ 
طالل فهد غايب عويد ٨٧٫١٭ 
عامر جراح علي الدملاني ٨٨٫٢٭ 
عبد الرحمن حامد كحيل العتيبي ٨٩٫١٨٭ 
عبد الرحمن سعد شارع الديحاني ٨٤٭ 
عبد الرحمن مظهــر عبدالرحمن عباس ٭ 

عبداهللا العنزي ٨٩٫٠٥
عبد العزيز حسني سيف العدواني ٩٣٫٨٦٭ 
عبد العزيز خالد محمد الصقعبي ٨٥٫٩٦٭ 
عبد العزيز عادل عبيد العصيمي ٧٨٫٣٨٭ 
عبد العزيز فاضل طه عبداهللا ٧٥٫٠٥٭ 
عبد العزيز محمد العازمي ٨١٫٦١٭ 
عبد العزيز محمود أحمد محيسن ٨٣٫٦٧٭ 
عبد اهللا سالم عبدالرحمن حميدي ٨٢٫١٩٭ 
عبد اهللا يحيى جبار جباره ٨٤٫١٩٭ 
عبداهللا فيصل كرمي الظفيري ٨٥٫٤٦٭ 
عثمان يوسف محمد الهولى ٨٨٫٠٦٭ 
علي أحمد حسني ٨٧٫٩١٭ 
علي عبداملجيد أحمد رضا أحمد حسني ٭ 

٩١٫٧١
علي ناصر مبارك السمحان الهاجري ٨١٫٢٦٭ 
فهد سعد محمد الشمري ٨٦٫٢١٭ 
فهد عدنان هليل الظفيري ٨٦٫٩٧٭ 
كاظم يحيى كاظم الهندال ٧٨٫١٭ 
ماجد صقر دحيم املطيري ٨١٫٨٦٭ 
ماجد محمد جبرين العصيمي ٨٦٫٩٧٭ 
محمد بدر محمد املطيري ٨٣٫٥٤٭ 
محمد جابر مطر عزام ٨٧٫١١٭ 
محمد خالد بشير الرشيدي ٧٩٫٢٨٭ 
محمد خالد مرتع العازمي ٧٣٫٠٤٭ 
محمد سعد مبارك العازمي ٨٥٭ 
محمد سلطان جوهر عبداهللا ٨٨٫٥٥٭ 
محمد عبداهللا غالب الدوسري ٩١٫٨٧٭ 
محمد عبداهللا مسلم الرشيدي ٨٧٫٣٢٭ 
محمد علي غلوم قاسم ٧٩٫٩٦٭ 
معاذ أنور عطا اهللا الضفيري ٨٩٫٣٧٭ 
موسى راشد سليمان العبد الهادي ٩١٫٠٨٭ 
ناصر عبدالرحمن عبدالكرمي الضفيري ٭ 

٧٧٫٢٧
ناصر فهد حمود العجمي ٧٧٫٧٣٭ 
هادي ضياء جواد ضياء الدين ٩٥٫٨٣٭ 
يعقوب أحمد عباس املويل ٧٦٫٣٤٭ 
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أحمد بدر مصبح العازمي ٨٤٫٧٢٭ 
أحمد أسامة السيد حسانني السيد ٩٦٫٥٣٭ 
أحمد سعدون محمد العتيبي ٧٢٫٢٤٭ 
أحمد شمالن ياسني احلواج ٨٣٫٣٥٭ 
أحمد محمد إبراهيم سيد محمد ٨٩٫٩٦٭ 
أحمد مصطفى عاطف أحمد ٩٥٫٥٭ 
االمــام عبداملجيــد الظريــف عبداملجيد ٭ 

عبدالعزيز ٩٧٫٢٤
الفيصل أحمد محمد بوعالي ٧٦٫٠٢٭ 
بدر خالد معيفى املطيري ٧٤٫٨٣٭ 
بدر عبداهللا أحمد العبيدلى ٧٧٫٣٭ 
ثويني أحمد ثويني الثويني ٨٩٫٩٢٭ 
جاسم محمد مختار إبراهيم ٩٠٫٢٭ 
جرمان حسن جرمان العجمي ٩١٫٣٤٭ 
حسني راشد أحمد راشد ٨٠٫٣٧٭ 
حسني سمير فهد شهاب ٨٠٫٢٭ 
حسني صنات سفر السميرى ٩٤٫٤٤٭ 
حســني عبدالعزيــز عبدالعظيم القطان ٭ 

٩١٫٥٦
حسني محمد ثقيل العجمي ٧٦٫٦٣٭ 
حماد بدر محمد العجالن ٨٧٫٦٨٭ 
حمد عبداهللا أحمد العبيدلى ٩٢٫٢٢٭ 
حمد عبداهللا راضي القطان ٨٥٫٨٤٭ 
حمد علي حمد الغيث ٨٣٫٦٨٭ 
خالد فهد شباب السبيعي ٨١٫٤٧٭ 
خالد وليد خالد محمد ٨٣٫٠٧٭ 
راشد عثمان راشد الشطي ٨٩٫٦٥٭ 
رضا فؤاد يعقوب رضي ٨٧٫٥١٭ 

سعود سالم سعود بن جامع ٧١٫٢٣٭ 
سعود متعب مطلق العتيبي ٩٠٫٤٩٭ 
سعود محمد سعود الرقوه ٩٣٫١٩٭ 
سعيد سالم ناصر الدوسري ٧٥٭ 
سيد أسامة سيد عبدالسالم سيد يعقوب ٭ 

الرفاعي ٧٨٫٨٩
شافي فهد شافي الدوسري ٧٣٫٧٥٭ 
صقر مشعل غالى العنزي ٩٢٫٢٣٭ 
ضاري بدر نفاع الرشيدي ٧٥٫٧٣٭ 
طالل حسني صالح السعيد ٧٤٫٥٧٭ 
عبد الرحمن عبدالعزيز حسني املكيمى ٭ 

٨٤٫٩٥
عبــد الرحمــن عيــد جاســم الرمضــان ٭ 

الهاجري ٨٣٫٣
عبد الرحمن نبيل بدر احلالق ٨٤٫٦٭ 
عبد العزيز أحمد إبراهيم حذيفه ٦٦٫٤٭ 
عبد العزيز أحمد علي أحمد ٨٢٫٦٭ 
عبد العزيز عدنان غلوم بولند ٧٧٫٣٣٭ 
عبد العزيز يعقوب يوسف القطان ٨٦٫٨١٭ 
عبد اهللا أحمد شهاب النعمة ٨١٫٤٧٭ 
عبد اهللا حامد زكي العقيلى ٨٣٫٠٨٭ 
عبد اهللا رائد خليل البناي ٧٧٫١١٭ 
عبد اهللا سعد عبدالرزاق الشطي ٧٧٫٤٨٭ 
عبد اهللا صالح خالد الربيع ٨٥٫٣٣٭ 
عبد اهللا محمد ابو زيد الباجورى ٩٧٫٠٣٭ 
عبد اهللا محمد سالم الرامزي ٧٩٫٣٧٭ 
عبد احملســن فهد عبدالعزيــز املطيري ٭ 

٨٣٫٩٦
عبد الهادي عبداهللا ملعان العجمي ٧٧٫١٤٭ 
عبد الهادي محمــد عبدالهادي العجمي ٭ 

٦٩٫٠١
عبد الوهاب شفيق حميد علي ٧٩٫٦٤٭ 
عبد الوهاب عبيد نصيب الدرعى ٨٠٫٦٨٭ 
عبدالعزيز خزمي سالم الهاجري ٧٢٫٧٦٭ 
عبدالعزيز محمد سعيد املهري ٨٩٫٢٭ 
عبداهللا عبدالعزيز سلمان بونيل ٩٢٫٨٩٭ 
عبداهللا عيسى عبدالقادر الستالن ٨٠٫٩١٭ 
عبــداهللا فيصل فيصل علي الشــعيبي ٭ 

٩٣٫٨٢
عثمان سامي محمود البلهان ٩١٫٣٭ 
عجالن حمد محمد العجالن ٧٩٫١٭ 
عساف خرصان علي العجمي ٨٦٫٥٣٭ 
علي سعود علي الزويد ٨١٫٢٩٭ 
علي عادل سليمان الرشيد ٧٩٫٨٥٭ 
علي محمد حمزة باقر ٨٦٫١١٭ 
عمر خالد علي ملك ٩٣٫٨٢٭ 
عمر محمد عبداهللا العازمي ٨١٫٥٧٭ 
عيسى جدعان درج اجلويسرى ٧٨٫٦٣٭ 
فارس مفرج مقعد العتيبي ٩٤٫٨٢٭ 
فرحان مساعد فرحان العنزي ٧١٫٤٩٭ 
فهد سالم عبدالهادي العجمي ٩٢٫٣٭ 
فهد عبداهللا سعد الدوسري ٨٠٫٩٭ 
فهد عبداهللا فهد الطبيخ ٧٨٫٩٦٭ 
فيصل نبيل محمد البديوى ٨٧٫٨٢٭ 
متعب فارس متعب اخلرينج ٨٩٫٢٢٭ 
محمد اسامة السيد حسانني السيد ٩٤٫٢٩٭ 
محمد بدر مصبح العازمي ٢٤٫٤٤٭ 
محمد خليفة فاضل الفضلي ٧٧٫٢٤٭ 
محمد سامي شايع املاجد ٨٢٫٣٭ 
محمد سعد ناصر العجمي ٧٢٫٨٢٭ 
محمد طالل مناور الهرير ٨٧٫٠٨٭ 
محمد فراج مطلق السبيعي ٧٩٫٧٢٭ 
محمد فهد محمد السعيد ٩٨٫٣٦٭ 
محمد مبارك حمد الهاجري ٨١٫١١٭ 
مشاري محمد حسن القالف ٧٧٫٧٢٭ 
ناصر عبداهللا ناصر الهاجري ٨٤٫٠٢٭ 
ناصر مبارك محمد العجمي ٨٩٫٩٦٭ 
هاشم محمد علي اسماعيل ٧٧٫٤١٭ 
يوسف راشد قنور العازمي ٨٠٫٢٥٭ 
يوسف صالح عبدالرحمن محمد ٩٩٫٠٨٭ 
يوسف عبدالناصر معيض مهدي ٨١٫٦٣٭ 
يوسف علي فالح السحيب ٧٧٫٦٨٭ 
يوسف مخيط عوض العازمي ٨٢٫٢٤٭ 
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أحمد خالد حسن محمد حيات ٨٧٫٣٨٭ 
أحمد سالم مطلق عيد سالم العويد ٨٥٫٢٤٭ 
أحمد محمد عبداهللا غلوم عباس ٩٠٫٨٦٭ 
أحمد منصور حمــدان مبارك العدواني ٭ 

٨٨٫٦٤
أحمد عبداهللا أحمد عبداهللا الكندري ٧٨٫٩٣٭ 
أحمد علي مرسل آل رزق ٨٧٫٨٭ 
ايهاب جالل عبدالسميع عبدالعزيز ٩٩٫١٢٭ 
بدر إبراهيم عثمــان عبداهللا الضبيعي ٭ 

٧٣٫٨٣
بــدر علــي ســليمان عبداهللا ســليمان ٭ 

السعيد ٩٠٫١٣
تركي فارس سياف مهدي املطيري ٨١٫٥٭ 
جاســم محمــد عبداحلميــد أحمــد علي ٭ 

حسني ٨٠٫٦٩
جراح محمد عبداهللا صقر السبيعي ٧٧٫٦٩٭ 
حسن فاضل غلوم شاه غلوم شاه ٧٦٫٩٦٭ 
حسني خالد حسني علي صالح الدوسري ٭ 

٩٣٫٥٥
حسني عبداهللا عبداملجيد فرهاد عبدالسيد ٭ 

٧٩٫٥٩
حمد بدر يوسف راشد املذن ٩٥٫٠٥٭ 
حمد ســالم مرضــي صايد ابوكريشــه ٭ 

الراجحي ٨٦٫٧٥
حمد محمد إبراهيم أحمد حمدان احلمدان ٭ 

٨١٫٨٢
حمد محمد حسن علي اليمانى ٩٦٫٣٩٭ 
حمود احلميدي محمد املطيري ٧٩٫١٭ 
خالــد تراحيب عواض ســيف املطيري ٭ 

٩٥٫٤٨
خالد حسني محمد حسني بعركي ٧٦٫٠٧٭ 
خالد فهد فالح مصلح البالود ٨٤٫٣٥٭ 
خالد مشعل خضير تركي املطيري ٨٩٫١٩٭ 
راشد محمد مطلق فارس املسبحي ٨٧٫٨٧٭ 
زيد أسامة حسن عبدالصمد محمد ٩٦٫٩٤٭ 
سالم جبار مطر رومي العنزي ٨٣٫٥٦٭ 
سالم طه فيصل خلف ٨١٫٤٭ 
سعود خالد عبداهللا عبدالرحمن محمد ٭ 

شريف ٨٤٫٧٢
سعود عبداهللا شباط محسن العفاسي ٭ 

املطيري ٩٥٫٧
سعود محمود حسن عبد٧٤٫٢٣٭ 
سلطان أحمد خليل اليعقوب ٧٧٫٧٧٭ 
سلمان ساير فهد رضوان املطيري ٧٩٫٠٥٭ 
سلمان محمد جريش عبداهللا العدواني ٭ 

٨٤٫٦١
سليمان سالمة يعقوب يوسف البشير ٭ 

٧٦٫٨١
صالــح محمــد صالــح ركيان ســرهيد ٭ 

املطيري ٩٨٫٦٢
طالل بندر غزاي العتيبي ٩٤٫٤١٭ 
طالل خالد عطا اهللا مرزوق ٩٠٫٤٨٭ 
عباس عبداألمير محمود عباس بوعباس ٭ 

٨٧٫٩٤
عبد الرحمن بدر ناصر عبداهللا الراشد ٭ 

٧٤٫٥٧
عبد الرحمن جاسم محمد صالح بوهادي ٭ 

٨٧٫٨٨
عبد العزيز خالد خلف هادي البطحاني ٭ 

العازمي ٩٤٫٠٣
عبــد العزيــز شــامخ التويــخ عايــض ٭ 

الرشيدي ٨٤٫٨٤
عبد العزيز مطلق محمد مطلق مطرود ٭ 

العازمي ٨٥٫٧٢
عبد العزيــز نبيل عبدالوهــاب رزوقي ٭ 

الشراد ٨٩٫١٢
عبــد العزيــز يوســف علــي عبــداهللا ٭ 

عبدالرحمن إبراهيم الكندري ٩٧٫٤٩
عبد اهللا اسماعيل محمد حسني آني ٩٢٫٠٣٭ 
عبــد اهللا حــزاب بن حزاب بــن صالح ٭ 

الشمري ٨٠٫٥١
عبــد اهللا حســني عوض عويــد ريحان ٭ 

املطيري ٧٧٫٢٥
عبد اهللا خلف مانع ثاني الديحاني ٩٦٫١٭ 
عبــد اهللا عادل علــي عبداهللا صالح بو ٭ 

صلحه ٩٠٫٣٤
عبد اهللا محمد حبيب حســن ابل أحمد ٭ 

٩٥٫٨٩
عبــد احملســن فهــد عبدالهــادي مــازن ٭ 

املطيري ٦٨٫٧١
عبد الوهاب فؤاد يعقوب خميس الغريب ٭ 

٩٣٫٩٥
عبــد الوهاب محمــد عبداحلميــد حمد ٭ 

عبداللطيف الرمضان السني ٧٧٫٢٤
عبداهللا وليد خليفة جاســم علي قاسم ٭ 

٨٠٫٧١
عثمان وليد جاسم حسن الغريب ٨٧٭ 
علي خالد علي أحمد أحمد ٧٣٫٢٣٭ 
علي عبداحملسن حيدر علي احلداد ٩٢٫٢٥٭ 
علي فاضل عباس عبدالرضا البناي ٧٥٫٠٧٭ 
علي محمود جاسم محمد الشمري ٩٤٫٧٧٭ 
عمار أحمد محمود أحمد علي حسني ٧٤٫١٦٭ 
عمر محمد فهيد عروان العجمي ٩٠٫٥٢٭ 
عمر وليد علي محمد الكندري ٨٧٫٠٦٭ 
عيسى غامن محمد مانا الفيلكاوي ٨٢٫٤٦٭ 
فهد فواز فهد دعسان املطيري ٩٣٫٨٨٭ 
فهد معزي عايز راشد املطيري ٧٦٫٩٦٭ 
فيصل عبدالرحمن صالح اجلريد ٨٩٫٧٤٭ 
مبــارك فالح مبــارك احلميدي املطيري ٭ 

٧٨٫٧٩
محمد أحمد حيدر ٨٥٫٨٤٭ 
محمد سامي محمد شعبان العربيد ٨٠٫٧٣٭ 
محمد منصور يحيى بومجداد ٨٦٫٦٣٭ 
محمــد وليد عبداهللا خالــد حمد احلامت ٭ 

٩٠٫٠٤
مشاري بدر عبيد ناصر الرشيدي ٨١٫٥٤٭ 
مهدي حسن محمد غلوم أشكناني ٩٤٫٧١٭ 
مهدي عبدالرضا علي البلوشي ٧٤٫٢٧٭ 
نواف سلطان فالح سلطان املطيري ٨٦٫٤٥٭ 
نواف علي عليثه مرزوق الديحاني ٨٨٫١٩٭ 
هادي جمال عبداهللا العنزي ٧٩٫٥٧٭ 
وليد خالد عبدالعزيز احلربي ٧٩٫٦٥٭ 
يعقوب اسماعيل إبراهيم علي شمو ٧٩٫١٣٭ 
يعقوب عبداهللا مراد حسني جاسم ٩٥٫٩٥٭ 
يوسف خالد بدر أحمد املنصور ٩٣٫٣٩٭ 
يوسف دغيمان مرزوق الغضورى ٩٣٫٤٧٭ 
يوسف سعد زيد شمروخ املطيري ٨١٫٦٨٭ 
يوسف عادل علي احلمدان ٨٠٫٦٭ 
يوسف محمد بداح بداح السهلي ٨٦٫٧٥٭ 
يوسف محمد صالح حسن الصابري ٨٩٫٦٭ 

 شريفة العوضي الثانوية للبنات 

أروى خالد عبداهللا الروغانى ٨٠٫٣٦٭ 
أروى عبيد محمد الشمري ٨٣٫٢٣٭ 
أفنان مشاري عبداهللا النجم ٨١٫٣٦٭ 
أمينة أحمد عبدالرحمن العربيد ٩٨٫٥٨٭ 
أنوار فارس محمد الطبيخ ٨٧٫٦٦٭ 
أنوار فايز ناصر التناك ٨٣٫٩٨٭ 
أنيسه أحمد يوسف املليفي ٩٥٫٧٩٭ 
اجلوري أحمد عبداهللا الكندري ٩٧٫٢٤٭ 
الغالية فهد علي الشريفي ٨٦٫٥٭ 
بدرية خالد عبدالرحمن الصقر ٨٢٫٧٥٭ 
بدرية عبداللطيف خالد املعيبد ٨١٫٨٩٭ 
بهاير يوسف علي املري ٩٢٫٩٢٭ 
تقى عماد إبراهيم الهاجري ٨٩٫٦٨٭ 
جنان عبدالعزيز حمود املضيان ٩٨٫٤٢٭ 
جورى بدر منهل ثامر ٩٢٫٩٦٭ 
حصة مســاعد عبداهللا بن عيد املطيري ٭ 

٩٣٫٥٢
حوراء نظام أحمد اخلياط ٨٧٫٢٨٭ 
خديجة براك عاشور اإلبراهيم ٨٩٭ 
خديجة عادل حامد احلمادي ٩٥٫٧٨٭ 
داليا عبداهللا عيد ثاني ٨٨٫٨٭ 
دانة إبراهيم محمد الكندري ٩٢٫٤٨٭ 
دانة بدر صالح املجيدل ٩٠٫٧٣٭ 
دانة صالح وليد السني ٨٦٫٦٨٭ 
دانة فهد دخيل العنزي ٨٣٫٨٤٭ 
دالل بدر بكر النجار ٩٤٫١٧٭ 
دالل فيصل محمد احلليل ٩٠٫٩٥٭ 
دالل ماجد عيد الدسم ٩٢٫٨٧٭ 
دالل محمد جاسم العسعوسي ٩٥٫٥٣٭ 
دميا جاسم محمد ثاني ٩١٫٧٤٭ 
رشا سامي محمد املنيخ ٩٢٫٤٧٭ 
رقية أحمد عبداهللا شلش ٩٣٫٢٣٭ 
رهف انور ناجي البيشي ٩٧٫٦٥٭ 
ريان فيصل محمد عبداهللا ٨٧٫٠٢٭ 
رمي بدر ناصر العثمان ٩٥٫٦٣٭ 
زهراء حسن عبدالرضا غلوم ٨٢٫٣٢٭ 
زهراء علي يوسف السالم ٨٢٫٨٢٭ 
سارة شمالن عيسى احلربان ٩٣٫٣٨٭ 
سارة يوسف خالد املخيزمي ٩٥٭ 
سبيكه محمد عبداهللا الثويني ٧٩٫٩٩٭ 
سلمى نواف سلطان السالم ٧٥٫٦٢٭ 
شهد خالد أحمد العليان ٩٠٫٣٨٭ 
شهد سامي فرج العجيل ٩٨٫٣١٭ 
شيخة خليفة ناجي العقيلي ٨٨٫٣٢٭ 
شيخة طارق خليل الشامى ٩٥٫٥٤٭ 
شيماء مشعل إبراهيم الفيلكاوي ٩٩٫٢٧٭ 
عائشة أحمد حمد الشطي ٨٢٫٨٦٭ 
عائشة طارق ماجد بورسلى ٩٥٫٩٤٭ 
غال خالد محمد بن ثاني ٩٦٫٤٧٭ 
غنى أحمد عبداحملسن الهاشم ٩٨٫٤٭ 
غيداء عيسى عيد الرشيدي ٨١٫٠٩٭ 
فاطمة سعود ناصر الورع ٨٤٫٣٣٭ 
فاطمة محمد حمد الهاشمي العجمي ٩٣٫٦٭ 
فجر صالح خترش السهول ٩٢٫٨٢٭ 
فجر مشعل صالح يوسف ٨٤٫٩٦٭ 
فرح وليد مبارك املزيد ٩٦٫٤٥٭ 
فال يوسف مشاري العبيدان ٨٨٫١٦٭ 
فوزية زيدان قدوري الالمي ٨٨٫٥٥٭ 
كوثر خليل إبراهيم حاجية ٩٦٫٧١٭ 
لولوة عبداهللا يوسف العصفور ٨٨٫٩٭ 
لولوة عدنان نافل بو يابس ٧٤٫٨٤٭ 
لولوة فواز مبارك القريان ٨٥٫٢٨٭ 
ليان يوسف هداد احلسيني ٩٠٫٤١٭ 
مرمي عبداهللا خالد الهاجري ٩١٫٤٤٭ 
منار يوسف أحمد البدر ٩٥٫١٣٭ 
مناير حمد ناصر الهايف ٩٥٫٣١٭ 
منيرة صالح عبداهللا بوغيث ٨٨٫٦٣٭ 
منيرة عبداللطيف محمد ادريس ٨٧٫١٤٭ 
ندي تيسير يونس احملجوب ٩٨٫٣٥٭ 
ندى خالد علي العبداهللا ٨٥٫٨١٭ 
نور بدر عبداللطيف السلطان ٩٤٫٨٢٭ 
نورة بسام صالح املجرن ٨١٫٢٥٭ 
نورة خالد حمود الزهمول ٩٧٫٧٣٭ 
نيران حمدان عوض مطلق ٩١٫٨٦٭ 
هيا سعود مبارك املخيزمي ٨٢٫١٢٭ 
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أحمد بدر أحمد الكندري ٩٥٫٢٦٭ 
أحمد خليفة أحمد محيسن ٧٧٫٤٢٭ 
أحمد عبدالوهاب أحمد القالف ٩٩٫٢٭ 
أحمد كاظم حسني محسن أشكناني ٨٩٫٦١٭ 
أحمد محمد أحمد بو عباس ٨٠٫٠٨٭ 
أحمد محمد أحمد حسن ٧٤٫١٩٭ 

أحمد محمد عبداهللا الصالح ٧٩٫٢٧٭ 
أنس محمد يوسف املليفي ٧٦٫٤٢٭ 
أنور علي حسني عبداهللا ٧٦٫١٩٭ 
إبراهيم ناصر محمد سكني الكندري ٧٨٫١٦٭ 
أحمد أنور محمد املطوع ٧٢٫٢٣٭ 
اسماعيل وليد محمد الكندري ٧٧٫٣٥٭ 
بدر عبداللطيف إبراهيم العبيدلي ٩٠٫٧٨٭ 
بدر ناصر عادل النجم ٧٨٫٩١٭ 
ثنيان عبدالكرمي يوسف العمران ٩٤٫٧٨٭ 
جابر مشعل جابر الزيد ٧٦٫٠٦٭ 
جاسم صالح عبدالوهاب بهزاد ٨٩٫٤٦٭ 
حسن إبراهيم كوزاد محمد ٨٩٫٨٩٭ 
حسن علي مشعان عطية ٧٦٫٥٧٭ 
حسن يوسف عبدالرسول األربش ٧٤٫٣٢٭ 
حسني حبيب الشيخ صالح الهندى ٨٠٫٦٧٭ 
حسني عبدالعزيز جاسم الشمالي ٨٠٫٤٨٭ 
حسني علي عبداهللا دشتى ٩٨٫٣٢٭ 
حسني فوزي حامد احلامد ٨٦٫٩٣٭ 
حسني محمد عايد حمود ٩٣٫٤٧٭ 
حسني محمود عبداألمير طه التميمي ٨٨٫٦٭ 
حسني محمود عبداهللا تراكمه ٩٤٫٤٤٭ 
حمد أحمد حمد جروان ٨٧٫٨٧٭ 
حمد ساملني سعد جوهر ٨٩٫١٢٭ 
حمد عبدالرحمن عبداهللا العجمي ٧٣٫٨٧٭ 
حمد فاروق عبداهللا علي ٩٢٫٩١٭ 
خالد علي سبتي الكندري ٧٩٫٤٭ 
خالد فيصل خزمي العنزي ٨٧٫٤٭ 
خالد فيصل سعود العبهول ٧٩٫٧٥٭ 
خالد محمد إبراهيم ابوطالب ٩٨٫٠٨٭ 
خليفة دعيج خليفة الغوينم ٨٩٫٧٭ 
خليفة عبداهللا خليفة الدهام ٧٤٫٨٧٭ 
راشد عادل عبدالرحمن السويلم ٧٩٫٣٥٭ 
راشد فيصل سالم الغوينم ٨٢٫٣٦٭ 
سالم طارق أحمد القطان ٩٦٫٤٩٭ 
سالم عبداهللا نصار الهران ٨٥٫٨٥٭ 
سعود بدر عبدالعزيز النهام ٨١٫٠٤٭ 
سعود خالد غازي الزنكي ٨٨٫٠٥٭ 
سعود رائد سعد سكني الكندري ٨٢٫١٣٭ 
سعود عبدالرحمن علي العميري ٨٤٫٣٧٭ 
سعود فهد عبدالرزاق الفهد ٩٨٫٩٭ 
سلمان جراح سلمان املرزوق ٧٩٫٩٦٭ 
سلمان حسني فرحان احمليسن ٧٧٫٥٭ 
سلمان عصام قاسم أبل ٩٤٫١٥٭ 
سلمان ناصر حسن العتيبي ٨٤٫٧٤٭ 
شاهني صقر غامن الذياب ٧٦٫٩١٭ 
شمالن علي شمالن الشمالن ٨٨٫٣٥٭ 
صالح أحمد صالح القالف ٨١٫٤٣٭ 
صالح علي جاسم بوعباس ٨٥٫٤٧٭ 
صالح محمد أمني العوضي ٩٢٫٠٨٭ 
صالح محمد صالح الفقعان ٨٣٫٢٤٭ 
طارق طاهر مطلق ابوعباس ٧٥٫٩٥٭ 
عبد الرحمن حافظ معرفى ٧٢٫٨٥٭ 
عبد الرحمن خالد عبدالرحمن العمار ٩١٫٨٦٭ 
عبد الرحمن خالد قاسم الفيلكاوي ٩١٫٣٧٭ 
عبد الرحمن طارق محمد السويلم ٨٩٭ 
عبد الرحمن عبداهللا السويلم ٨٢٫٤٭ 
عبد الرحمن عيسى هاشم الكندري ٨١٫٤٩٭ 
عبد الرحمن فاضل عبداهللا الهزاع ٩٧٫٩٣٭ 
عبد الرحمن مؤيد عنبر فرج ٧٤٫٢٥٭ 
عبد الرحمن مشعل سلمان النجادى ٧٨٫٦٢٭ 
عبد الرحمن مشعل محمد املاجد ٧٨٭ 
عبد العزيز باسل غامن املطر ٧٩٫٢١٭ 
عبد العزيز جواد حسني احلداد ٨٧٫٤٨٭ 
عبد العزيز حسني علي املغربي ٧٨٫٩٧٭ 
عبد العزيز حسني محمد اشكنانى ٨٩٫٧١٭ 
عبد العزيز سعود الصفار ٩١٫٢٨٭ 
عبد العزيز عادل علي الدابي ٨١٫٠٨٭ 
عبد العزيز محمد علي املهنا ٧٩٫٨١٭ 
عبد العزيز نواف نافع الضفيري ٨٧٫٤٭ 
عبد اهللا جابر عبداهللا الصراف ٨٧٫٦٨٭ 
عبد اهللا حزام مطلق العتيبي ٨٢٫٥١٭ 
عبد اهللا خالد إبراهيم حسن ٨٩٫١١٭ 
عبد اهللا صالح عبداهللا العبد اهللا ٨٩٫٢٩٭ 
عبد اهللا محمد عبداهللا القطان ٩٣٫١٦٭ 
عبد اهللا محمود علي بهبهاني ٧٧٫٤١٭ 
عبد اهللا مهند عبداهللا الدريعي ٩٠٫١٥٭ 
عبد اهللا هاشم عبداهللا النوه ٩٧٭ 
عبدالرحمن جاسم محمد البناي ٨٢٫٨٥٭ 
عبدالرزاق سالم عبدالرزاق سالم املليفي ٭ 

٧٦٫٣٧
عبدالعزيز امان عوض امان ٨٦٫٧٩٭ 
عبدالعزيز عدنان صالح الراشد ٩٧٫٤٩٭ 
عبداهللا أحمد عبداهللا حسن ٧٦٫٣٦٭ 
عبداهللا أسامة عبدالعزيز الدعيجى ٨٤٫٧٢٭ 
عبداهللا امين عبداهللا العزاز ٩٥٫٣٭ 
عبداهللا عادل أحمد الرقم ٧٩٫٤٨٭ 
عبداهللا هشام محمد الكندري ٨٣٫٤١٭ 
عبداحملسن خليل إبراهيم اشكناني ٩٦٫٦٭ 
عبداحملسن وليد عبدالعزيز البشير ٨٧٫٩٤٭ 
عثمان انور حمد احلمد ٨٧٫٢٢٭ 
علي أسامة أحمد اليوحة السميط ٩٣٫٩٧٭ 
علي حسن جاسم الشطي ٩٠٫١١٭ 
علي حمود ناصر الرشيدي ٨٥٫٨٭ 
علي سيف عبدالكرمي هندال ٨٣٫٣٦٭ 
علي فاضل إبراهيم القطان ٩٣٫٢٧٭ 
علي محمد علي جمعة ٧٨٫٧٣٭ 
عمر عبدالناصر مساعد املال ٩٤٫٩٢٭ 
عمر فيصل عبداخلالق السيف ٩٠٫٨٦٭ 
عمر محمد علي محمد ٨١٫٧٥٭ 
عواد جابر عواد احلريص ٨٣٫٣٣٭ 
عيسى محمد عبداهللا البلوشي ٧٩٫٣٭ 
عيسى وليد علي مال اهللا ٩١٫٠٤٭ 
فهيد محمد فهيد العجمي ٧٨٫٩٢٭ 
مبارك أحمد مبارك فهيد ٨٠٫٣٣٭ 
محمد جاسم محمد الكندري ٨٧٫٧٥٭ 
محمد جاسم محمد املتروك ٩٥٫٨٢٭ 
محمد عدنان محمد بوطيبان ٨٥٫٦١٭ 
محمد علي طالب علي خان حسني ٩٤٫٠٥٭ 
محمد فيصل محمد الكندري ٩٠٫٨٥٭ 
محمد يعقوب عبداهللا الرشدان ٧٦٫٥٧٭ 
محمد يعقوب يوسف االسد ٨٩٫٢٩٭ 
مهدي بدر أحمد ياقوت ٦٧٫٤٥٭ 
ناصر حمود ناصر الرشيدي ٧٧٫٨٣٭ 
ناصر عيسى عبدالعزيز اخلميس ٩١٫٩٧٭ 
جنم عبداهللا عبدالرسول االربش ٧٣٫٥٩٭ 
هاشم عدنان هاشم املسلم ٨٨٫١٨٭ 
هاشم علي طالب الشخص ٨٠٫٧٢٭ 
هاني محمد علي البحر ٨٣٫٩٩٭ 
يحيى زيد كنعان الصراف ٨٩٫٧٭ 
يعقوب اياد يعقوب عثمان ٧٨٫٧٢٭ 
يعقوب محمد نيروز أشكناني ٩٤٫١٩٭ 
يوسف ادريس عيسى املسلم ٩٦٫٠٢٭ 
يوسف عصام قاسم أبل ٩٣٫٧٤٭ 
يوسف مشاري خالد الصراف ٨٨٫٨٢٭ 
يوسف مشاري عبداحملسن الفليج ٨٩٫٦٨٭ 
يوسف وليد خالد الرجيبه ٧٦٫٧٩٭ 
يوسف ياسر مصطفى الفارسي ٧٨٫٨٦٭ 
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أسماء نايف حمد العتيبي ٩٦٫٢٧٭ 
أسيل عادل فرحان العازمي ٨٦٫٩٩٭ 
أسيل نايف غازي العتيبي ٧٥٫٩٤٭ 
اجلازي مشعل فالح املطيري ٩٩٫٤٭ 
اجلوهره حسني علي العجمي ٨٣٫٠٤٭ 
الفوز مشعل محمد العتيبي ٧٨٫٢٨٭ 
امامه رشيد عبداهللا لطف ٨٠٫٧٧٭ 
انوار سعود دهداب روضان ٨٧٫٥٣٭ 
جنان جاسم أحمد الكندري ٩٩٫٢٩٭ 
جواهر محمد جابر املري ٨٠٫٩٥٭ 
حصة يوسف قائل العتيبي ٨٦٫٤١٭ 

حور باسم محمد اجلهيم ٨٧٫٣٥٭ 
خديجة عساف راشد الزعبي ٩١٫٥٧٭ 
دانة تركي فهد الهاجري ٨١٫١٧٭ 
دانة عيد محمد احلجيالن ٩٨٫٥٧٭ 
دانة فهد محمد العازمي ٩٣٫٢٢٭ 
دالل الهاب زيد املطيري ٩٥٫٣٦٭ 
دملا عبداهللا عايض الهاجري ٩٦٫٠٣٭ 
دميا محمد سعيد العتيبي ٩٧٫٧٢٭ 
دميا مناور مرزوق العازمي ٨٧٫٠٢٭ 
دميه فهد فالح العجمي ٩٦٫٧٧٭ 
دينا محمد سعيد العتيبي ٩٨٫٩١٭ 
ذكريات أحمد مبارك الهدب ٩٦٫٠٥٭ 
رايه مشعل محمد العتيبي ٩٠٫٩٦٭ 
رتاج راجح فهد الدوسري ٩٧٫٣٭ 
رتاج فيصل زهير التميمي ٨٥٫٣٨٭ 
رتاج كاظم حمد الشمري ٩٣٫٧٭ 
رتاج مرضى جابر العجمي ٨٩٫٣٤٭ 
رغد فهد حمود العازمي ٩٢٫٥٦٭ 
روان بندر عيد العازمي ٩٣٫٤٢٭ 
روان نايف مرجي العنزي ٩١٫٤٩٭ 
ريانة مبارك سالم الدوسري ٩٠٫٩٥٭ 
رمي خلف فرج الشمري ٨٤٫٧٧٭ 
سارة سالم شافي العجمي ٩٨٫٥٨٭ 
سارة عبدالرحمن شجاع العتيبي ٨٨٫٨٢٭ 
شريفة عادل مناور املطيري ٩٤٫٦٢٭ 
شهد تركي عواض العتيبي ٨٧٫٥٦٭ 
شهد عبداهللا سالم محمد ٨٣٫٧١٭ 
شهد محمد حبيب اعويشز العازمي ٨٩٫٢١٭ 
طيف زايد سعيد العتيبي ٨٩٫٧٨٭ 
عائشة عبداهللا محمد العتيبي ٩٨٫٧٩٭ 
عائشة فراج فهد الزعبي ٨٣٫٢٭ 
عمشة فهد براك السبيعي ٨٢٫٩٨٭ 
غزوه خالد ضيف اهللا العتيبي ٩٦٫١١٭ 
غزيل سعد محمد العجمي ٨٧٫٣٩٭ 
غنيمة خالد صالح اجلويسرى ٩٠٫٠١٭ 
فاطمة بدر ناصر محمد العجمي ٨٦٫٦٥٭ 
فاطمة عبدالعزيز يونس مال اهللا ٨٧٫٦٨٭ 
فرح جاسم تومان الشمري ٩١٫٦٦٭ 
جلني فاضل علي االشوك ٨٢٫٢٣٭ 
ليلى علي عبداهللا أحمد ٩٣٫٣٭ 
ليلى يوسف سعيد الشمري ٨٦٫٧٩٭ 
مرام محمد حمود العتيبي ٨٧٫٨٭ 
مرمي سعد ماجد العتيبي ٨٧٫٨٧٭ 
مرمي عبداهللا حمد العجمي ٧٥٫٧٩٭ 
مرمي ماطر حمد العازمي ٩٠٫٠٦٭ 
مرمي مبارك نومان العازمي ٨٧٭ 
مرمي ناصر عسكر العتيبي ٩٠٫٣٦٭ 
منار فهد فالح العازمي ٩٧٫٧٥٭ 
منيرة أحمد سعد العازمي ٨٩٫٤٢٭ 
منيرة شبيب فهيد العجمي ٩٥٫٠٥٭ 
مها أحمد محمد العيد ٩٤٫٧٭ 
مها مشعل بشر العازمي ٩٧٫٧١٭ 
موضي فارس مطر العازمي ٨٥٫٥٭ 
ميثاء علي محمد العاطفي ٩٤٫٣٣٭ 
ميس سعيد شافي العجمي ٩٦٫٦٨٭ 
ندى طارق محمد انور علي ٩٣٫٣٥٭ 
نوال حسني قبالن العازمي ٩٢٫٣٤٭ 
نور خالد مرزوق العازمي ٨٧٫٥٩٭ 
نورة سلطان فهيد العجمي ٩٢٫٠٣٭ 
نوف فهد محمد الرشيدي ٨٩٫٩٨٭ 
هاجر بدر عبيد العتيبي ٨٨٫٠٤٭ 
هاجر علي جدعان العازمي ٩٧٫٠٨٭ 
هبة جراح جواد الشمري ٨٧٫٦٥٭ 
هديل جدعان نواف البراك الرشيدي ٧٧٫٩٥٭ 
هنادي حامد غازي العتيبي ٨٩٫٠٦٭ 
هند راشد سعد العتيبي ٩٠٫٥٨٭ 
هيا مساعد مهدي الصواغ العازمي ٨٨٭ 
وجدان حمدان محمد العتيبي ٩٥٫٤٢٭ 
وله محمد عليان الوهيدة ٨٦٫٧٤٭ 
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أحمد حسني أحمد البلوشي ٧٣٫٠٧٭ 
أحمد مهدي حسني السالم ٨٦٫٧٤٭ 
أحمد نواف فهد عبداحلسني حسن ٨٤٫٦٢٭ 
أيوب سالم خليفة العازمي ٨١٫٧٥٭ 
إبراهيم محمد بدر املطيري ٧٧٫٢١٭ 
أحمد جمال رشدى محمد ٩٦٫٠٦٭ 
الفهد خليــل إبراهيم عبداجلبارإبراهيم ٭ 

٨٢٫٠٥
بدر جمعان حجي العازمي ٨٠٫١٦٭ 
بدر خالد ماجد الزعابى ٨٧٫٤٭ 
بدر عبدالناصر مضحى الشمري ٨٩٫٨٦٭ 
بدر ملهى حنيف العتيبي ٨١٫٦٩٭ 
تركي أحمد لزام العنزي ٨٩٫٣٢٭ 
جراح عبداهللا مطلق الطواري العازمي ٭ 

٨٨٫٨٥
جراح فهد حسني العنزي ٨٨٫٥٥٭ 
حسن محمد جاسم القالف ٩١٫٤١٭ 
حسن ناصر عبداالله بوزيد ٧٧٫٨٣٭ 
حسني خالد ناجي احلداد ٨٦٫٦٭ 
حسني عبداخلالق عباس االستاذ ٩٠٫٧٨٭ 
حسني علي عبداالمير صفر ٧٦٫٩٣٭ 
حسني مصطفى صالح البلوشي ٨٧٫٠٤٭ 
حمد محمود حمد العازمي ٨٩٫٢٥٭ 
حمدان سالم حمدان العازمي ٨٣٫٧٦٭ 
خالد بخيت خالد العجمي ٨٤٫٩٭ 
خالد عواض متلع العتيبي ٨٣٫٣١٭ 
خلف نايف خلف الدسيم العتيبي ٨٩٫١٩٭ 
خليل طارق خليل الكندري ٩٠٫١١٭ 
داود علي حسني مدوه ٨١٫٨٭ 
راشد طالل جاسم البطي بوطيبان ٨٧٫٢٣٭ 
زياد عبدالهادي زياد احلربي ٧٦٫٢٢٭ 
سالم رشيد عيد الرشيدي ٩٤٫٠٣٭ 
سلمان داود سلمان الناصر ٨٣٫٢٨٭ 
سليمان مهيمن فاضل ياسني ٧٧٫٧١٭ 
سيف مشعل سيف العتيبي ٩١٫٣٤٭ 
صالح جاسم علي الكندري ٩٩٫٢٤٭ 
عبد الرحمن سالم جدعان العازمي ٨٤٫٤١٭ 
عبد الرحمن صقر حمود احلربان ٧٦٫٥٧٭ 
عبد الرحمن طارق حمد الغيث ٩٧٫٢٤٭ 
عبد الرحمن طالل كاظم القالف ٩٣٫٩١٭ 
عبد الرحمن ماجد عبدالرحمن املشــرى ٭ 

٧٧٫٩
عبد الرحمن مفرج راجح العبد اهللا ٧٦٫١٣٭ 
عبد الرحمن مفلح سعد العازمي ٧٤٫٨٥٭ 
عبد الرحمن وليد مرتضى عبداهللا ٨٢٫١٧٭ 
عبد العزيز بدر يوسف العسماوى ٧٦٫٤٩٭ 
عبد العزيز تركي ناصر الرشيدي ٩٦٫٢٩٭ 
عبد العزيز خالد بشير سلمان ٩٠٫٢٭ 
عبد العزيز مبارك عايد العازمي ٧١٫٨٩٭ 
عبــد العزيز محمــد عبدالعزيز املطوع ٭ 

٩٦٫٦٤
عبد اهللا خالد عبدالكرمي جاسم ٨٨٫٥١٭ 
عبد اهللا محمد عبداهللا السبيعي ٨٢٫٩٨٭ 
عبد اهللا محمد عواد العازمي ٨٧٫١٣٭ 
عبد احملسن صياح سعد العجمي ٨١٫٠٢٭ 
عبد الوهاب خالد صالح العليان ٨٥٭ 
عبدالعزيز حبيب عبداهللا صفر ٩٢٫٥٢٭ 
عبدالعزيــز محمد عقاب ســودان عقاب ٭ 

٧٧٫٩٢
عبداهللا حمود سعود العازمي ٨٢٫٦٩٭ 
عذبي علي مطر العازمي ٧٥٫٦٩٭ 
علي حسن أحمد القالف ٨٥٫٢٤٭ 
علي حمود علي السويلم ٨١٫٢٣٭ 
علي عبدالرضا جمعة العلي ٨٧٫٩٨٭ 
علي عقيل عبداهللا السيافي ٩٠٫٤٩٭ 
علي محمد مانع العجمي ٩٥٫٨٭ 
علي مساعد حمود الفضلي ٨٨٫٦٧٭ 
عمر خالد كرمي الفضلي ٩١٫٨٣٭ 
عمر خالد هاشم العيدان ٩٠٫٠٦٭ 

عمر طارق متعب الفضلي ٨٠٫٦٭ 
عمر عايد عواد العازمي ٨٠٫٥١٭ 
عمرو طارىء بكري النادي ٧٦٫٤٭ 
عيسى يوسف منصور العازمي ٨٥٫٨٦٭ 
فالح أحمد فالح العازمي ٧٨٫٦٩٭ 
فالح عبداهللا مبارك احلجيالن العازمي ٭ 

٨٧٫٨
فهد حمد خالد العجمي ٧٩٫٩٧٭ 
فهد حمد يعقوب النجار ٨٣٫٢٭ 
فهد ناصر محمد العجمي ٧٧٫٥٭ 
فواز مشاري أحمد املشاري ٨٥٫٦١٭ 
كرم علي كرم عباس ٧٧٫٧٧٭ 
ماجد تركي ماجد املطيري ٨٧٫٣٩٭ 
مبارك عيد مبارك العجمي ٧٦٫٤٭ 
مبارك فارس مبارك العجمي ٧٧٫١٨٭ 
متعب صبيح محمد العتيبي ٧٠٫٠٧٭ 
محمد أحمد عبداهللا صفر ٩١٫٥٨٭ 
محمد جاسم محمد العواد ٨٧٫٦٨٭ 
محمد جمال سعد الريش ٧٨٫٠٩٭ 
محمد حامد عبدالرضا القالف ٧٩٫٦٢٭ 
محمد حسني محمد الشمري ٨٨٫٥٩٭ 
محمد صادق علي حمزة اإلبراهيم ٧٥٫٣٧٭ 
محمد طارق عبداحملسن الفضلي ٩٣٫١٢٭ 
محمد عابر بشيت اخلالدي ٨٨٫١٧٭ 
محمد عبدالعزيز محمد الفيلكاوي ٧٧٫٥٩٭ 
محمد عبدالهادي مانع العجمي ٨٦٫٠٧٭ 
محمد فاضل أسد علي ٧٧٫٠٧٭ 
محمد مشعل محمد امللهوف العازمي ٨١٫٩٭ 
مرزوق صالح مرزوق املطيري ٧٩٫٧٢٭ 
مشاري يوسف سعيد العازمي ٧٨٫٦٭ 
مشعل فيصل معال العتيبي ٨٢٫٨٭ 
مهنا نايف مهنا القحطاني ٨٣٫١٦٭ 
ناصر بدر حسني الدريع ٩١٫٦٣٭ 
نايف عبداهللا محمد القحطاني ٧٤٫٨٤٭ 
يعقوب جواد حيدر مراد ٨٣٫٧٤٭ 
يوسف بدر عبدالصمد حيدر ٩٠٫٨٥٭ 
يوسف يعقوب علي دشتى ٩٠٫٣٩٭ 
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أحمد منصور جنم الشمري ٧٦٫٦٨٭ 
أسامة بدر ملوح احلريجي ٩٥٫٠١٭ 
إبراهيم مبارك ضحوي الظفيري ٨٥٫١٭ 
أحمد غازي صبار العنزي ٨٩٫٦٦٭ 
أحمد محمد سالم عبداحلميد حشيش ٩٩٫٨٭ 
أحمد محيسن ظاهر العجمي ٩٦٫٩٧٭ 
باسل فهد دهيم الظفيري ٩٥٫٥٥٭ 
بدر أحمد مشلح العنزي ٨٦٫٢٧٭ 
بدر جراح بدر احلبشي ٨٥٫٦٥٭ 
بدر كميخ علي املطيري ٨٩٫١٭ 
بندر طالل معلث الرشيدي ٨٥٫٣٭ 
تركي محسن غنام اخلالدي ٨٣٫٢٥٭ 
تركي مذكر تركي املطيري ٨٣٫١٭ 
ثامر جريس سفر العتيبي ٨٩٫٢٢٭ 
ثامر علي فيحان الشمري ٨٤٫٥٨٭ 
جاسم عيد عودة محمد ٧٧٫٤٦٭ 
حمد مساعد ثامر الشمري ٨٠٫٤٢٭ 
حمد مسير عيد الظفيري ٨٣٫١٣٭ 
حمود عارف راشد الظفيري ٨٠٫٨٭ 
خالد جويعد مطارد احلربي ٨٤٫٣٣٭ 
خالد يوسف محمد الظفيري ٧٧٫٤٤٭ 
راكان فالح فهد العجمي ٨٦٫٨٨٭ 
سالم منصور حطاب العجمي ٨٧٫٩٭ 
سعد صالح دبشه املاجدي ٩٥٫٦٧٭ 
سعد مساعد سعد الدعاس ٨٣٫١٨٭ 
سعود سالم شافي العجمي ٨٩٫٨٢٭ 
سعود فيصل فالح احلربي ٧٥٫٩٨٭ 
سلمان حمد سليمان الشمري ٩٨٫٥٤٭ 
سلمان مشعل صعب ثاني ٩٠٫٠٥٭ 
صالح إبراهيم صالح الظفيري ٩٧٫٦١٭ 
ضاري برجس مجبل املطيري ٨٥٫٥١٭ 
ضاري جمعان بصرى حسيني ٧٩٫٤٦٭ 
طالل خالد جنم الشمري ٧٥٫٣٢٭ 
عايض عبداهللا عايض السعيدي ٨٩٫١١٭ 
عبد الرحمن سعد ثجيل الشمري ٧٧٫٤٦٭ 
عبد الرحمن فالح سعد العجمي ٨٧٫٨٣٭ 
عبــد الرحمن محمد فتحي توفيق أحمد ٭ 

منصور ٨٨٫٩
عبد العزيز رسام محمد احلربي ٧٧٫٣٥٭ 
عبد اهللا حمد عبداللطيف السعيد ٨٦٫٣٣٭ 
عبد اهللا شــنوف ناصر الراشد البذالي ٭ 

٧٨٫٤٣
عبد اهللا فهد ثروي الظفيري ٨٥٫٢٦٭ 
عبد الوهاب جابر هالل الشمري ٨١٫٤١٭ 
عبدالرحمن سالم محمد العجمي ٨٩٫٢٦٭ 
عبدالرحمن شافي احلميدي الفهد ٨٩٫٨٩٭ 
عبدالرحمن عادل عوض العنزي ٨٥٫٢٥٭ 
عبدالرحمن فهد محمد املالح ٨١٫٤٦٭ 
عبدالرحمن محمد خلف العنزي ٨٢٫٥٭ 
عبدالرحمن محمد فالح املطيري ٨٣٫٧٧٭ 
عبدالرحمن محمد مكمى العنزي ٨١٫٣٢٭ 
عبدالرحمن مساعد حواس الشمري ٨١٫٣٣٭ 
عبدالعزيز سالم سلطان القوميانى ٨٧٫٤٭ 
عبدالعزيز شالش عبداهللا الشالش ٧٦٫٤٢٭ 
عبداهللا أحمد عبداهللا العنزي ٨٦٫٦٩٭ 
عبداهللا حمد جبار املطيري ٧٨٫٩٩٭ 
عبداهللا صباح فرحان العنزي ٧٩٫٧٣٭ 
عبداهللا ضبيعان ســعيدون السليماني ٭ 

٨٦٫٣٥
عبداهللا غنام عطااهللا الصليلي ٧٨٫٧٦٭ 
عبداهللا فهاد سالم العجمي ٨٤٫١٥٭ 
عبداهللا محمد حسن الشمري ٩٨٫٢٦٭ 
عبداهللا محمد سالم الرشيدي ٨٢٫٥٨٭ 
عبداهللا محمد صبار العنزي ٩١٫٢١٭ 
عبداهللا محمد مسيطير العجمي ٨٢٫٣٤٭ 
عبداهللا نايف عبيد املطيري ٨٢٫٨٧٭ 
عبداهللا نهار عطا اهللا الصليلي ٨١٫٠٢٭ 
عبــداهللا نــواف جابــر ســالم املخلــف ٭ 

الضفيري ٨١٫٦٨
عبداحملسن سعود خليف الرشيدي ٨٦٫٣٩٭ 
عبداحملسن غزاي نومان احلربي ٧٨٫٦٨٭ 
عبدالوهاب فهد فرحان احلربي ٨٩٫٧٤٭ 
عثمان محمد عجيل النمر ٨١٫٦٩٭ 
عذبي زيدان خليف العنزي ٨٥٫٥٤٭ 
علي أحمد علي احلربي ٨١٫١١٭ 
علي خالد دخيل احلبشي ٨٩٫٧١٭ 
عمر حمد محمد سطام ٨٣٫٦٨٭ 
عمر ضاحي بردي العالطي ٨٩٫٧١٭ 
عمر طالل محمد الظفيري ٨٤٫٧٣٭ 
عمر محمد عجيل النمر ٨٠٫٠٤٭ 
عمر وشام صبار العنزي ٩٣٫٠٥٭ 
عواد طالل عواد الظفيري ٨٨٫٤٩٭ 
عوض مزيد عوض املطيري ٨٨٫٥١٭ 
عيد سلطان عيد الهرشاني ٧١٫١٩٭ 
غازي نايف عبدالرحمن احلربي ٨٨٫٧٭ 
فالح فواز فالح العنزي ٩٤٫٣٨٭ 
فهد محمد غالب اخلالدي ٨٨٫٢٧٭ 
فهد مزعل ناصر السعيدي ٩٧٫٨٩٭ 
فهد مشعل فهد سالم ٨١٫٥٭ 
فهد نايف عايض اخلالدي ٩٢٫٤٨٭ 
فيصل حمود عبداهللا الشمري ٨٠٭ 
فيصل عبداهللا عبيد الشمري ٨٧٫٦٩٭ 
فيصل عيد دليم املاجدي ٨٣٫٣٨٭ 
فيصل نواف صنت الظفيري ٨٤٫٦٨٭ 
قيس فاضل سليم ٨٣٫١٦٭ 
مبارك جابر ليلى السعيدي ٨٠٫٢٧٭ 
مبارك حامد مبارك العايض ٨٥٫٧١٭ 
مبارك سعد عبداهللا العنزي ٩٥٫٩٦٭ 
مبارك مشعل فيحان العنزي ٨٢٫٥٨٭ 
محمد بدر سعود الشويعر ٨٧٫٢٭ 
محمد حامد تركي الشمري ٧٩٫٦٭ 

محمد رومي محمد احلريجي ٨٢٫٦٣٭ 
محمد سعود محمد الظفيري ٨١٫٧٥٭ 
محمد ضحوي مخلف الشمري ٨٤٫٦٩٭ 
محمد عبداحملسن محمد العجمي ٩١٫٥٤٭ 
محمد عيد محمد الشمري ٨٥٫٨٭ 
محمد فيحان عبيد املطيري ٨٣٫٠٢٭ 
محمد مشعل ماطر العنزي ٨٢٫٩٭ 
محمد مفرج عايش احلسيني ٩٣٫٧٭ 
محمد منور مسير الظفيري ٨٧٫٩٤٭ 
مشاري فهد عايد الظفيري ٩٢٫٤٣٭ 
مشاري محمد عواد العنزي ٨٠٫٥٭ 
مشاري مشعل رضاء العنزي ٨٦٫١٩٭ 
مشعل عبدالعزيز ضحوي الظفيري ٨٦٫٢٣٭ 
مشعل محمد حميد خليفة ٨٤٫٤٦٭ 
مشعل محمد فالح الظفيري ٩٠٫٩٤٭ 
مطلق سعد جيران الصليلي ٩٣٫١٭ 
معاذ كفات زويد خلف ٨١٫٣٤٭ 
ناصر أنور راضي الناصر ٨٧٫٠٦٭ 
ناصر بدر عشوي فرحان ٨٠٫٦٩٭ 
ناصر طالل محمد العنزي ٨٥٫١٨٭ 
ناصر مفرج سعود املطيري ٩٠٫١٨٭ 
نايف شعاق صحن املطيري ٨٠٫٩١٭ 
نايف صنيتان متعب املطيري ٧٤٫٩٩٭ 
نواف سعود منر السعيدي ٩٣٫٢٣٭ 
نواف صالح عايد العطايا ٨٦٫٠٨٭ 
نواف نهار سعد املطيري ٨٦٫٦٥٭ 
وليد ضحوي محمد مطارد ٨٦٫٨٣٭ 
يوسف سعود حمود السعيدي ٩١٫٦٭ 
يوسف محمد سمير عبدالرازق محروس ٭ 

٩٣٫٨٨
يوسف محمد صحن املطيري ٨٦٫١٢٭ 
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أسماء هادي عياف العجمي ٨٩٫٩٥٭ 
أفراح فهاد فهيد العجمي ٨٨٫٠٢٭ 
آالء خالد انس محمد ٩٨٫٤٧٭ 
آالء عامر يوسف علي ٨٣٫٤٤٭ 
أوراد مبارك عبداهللا العجمي ٩٢٫٥٨٭ 
آيه علي عبداهللا الشمري ٩٥٫٩٤٭ 
آيه محمد فاضل فرس ٩٣٫٦٤٭ 
إسراء رجب سليمان املعيوف ٧٦٫٩٤٭ 
إسراء محمد محمد مرعى ٩٨٫٦٥٭ 
أسماء مضحى مبارك العازمي ٩٩٫٢٧٭ 
اشرقت خالد سيد محمود ٩٩٫٥٦٭ 
االء مصطفى حسني محمود ٩٩٫٢٩٭ 
البندري بدر محمد العجمي ٨٧٫٧٣٭ 
النوار انور موسى الشمري ٨٤٫٣٨٭ 
أماني وليد أحمد البلوشي ٩٠٫٧٨٭ 
آمنة أحمد برغش حركان ٩٦٫٢٢٭ 
بدور محمد جمعة حجي مهدي ٩٥٫٥٢٭ 
بلقيس محمد شريف عبداهللا ٨٦٫٢٨٭ 
تسنيم ميثم محمد القطان ٨٣٫٦١٭ 
جمانة عمر سعد الدخيل ٩٥٫٣٢٭ 
جواهر سعد جبار العنزي ٩٠٫٦٦٭ 
حصة عامر محمد الزامل ٨١٫٤٣٭ 
حصة عبدالهادي عبداهللا الصقران ٩٥٫٥٦٭ 
حفصه محمد أحمد فتوح القصراوى ٩٩٫٣٭ 
حال أحمد غزاوى ٩٨٫٤٤٭ 
خديجة عبدالرضا حسن سلطان ٨٨٫٨٩٭ 
دانة أحمد راشد العنزي ٩٢٫٧٣٭ 
دانة أحمد عبداهللا الردهان ٩٤٫٣٧٭ 
دانة مبارك الفي العازمي ٩٣٫٤٧٭ 
رباب عبدالعزيز غلوم حسني ٧١٫٧٢٭ 
رزان وضاح اديب العامودى ٩٧٫٣٢٭ 
رغد عبدالهادي فاهد الهاجري ٩٢٫٤٣٭ 
رنا أشرف فتحي سالم ٩٩٫٦٨٭ 
رنا عمرو القطب علي سعد ٩٨٫٨٨٭ 
رناد مسلم سالم العازمي ٩٢٫١٤٭ 
روان أحمد أحمد البرلسى ٩٩٫٠١٭ 
روان فرج جدعان الراجحى ٧٥٫٩٧٭ 
رمي يوسف فالح عوض ٨١٫٠٢٭ 
زينب حسني حميد اشكنانى ٩٩٫٠٤٭ 
زينب عبداهللا عبدالصمد الصفار ٩٩٫٢٢٭ 
سارة برجس عبداهللا السبيعي ٩١٫٦٧٭ 
سارة حمدان سعود العدواني ٩٥٫١٥٭ 
سارة حمود عبداهللا اخلضير ٩٣٫٠٦٭ 
سارة سالم سعد العجمي ٨٥٫٧٭ 
سارة ضيدان حربي الشمري ٨٧٫٠٩٭ 
سارة عمر واري ٩٢٫٩٨٭ 
سارة محمد غياث شاهني ٩٤٫٣٨٭ 
سعاد خالد مرزوق بوخرمه ٩٥٫١٨٭ 
سلطانه محمد مبارك الدوسري ٨٥٫٩٣٭ 
سلمى السيد إبراهيم حسني فهمي ٩٩٫٠٤٭ 
سميرة صالح صالح العجمي ٩٨٫٦٧٭ 
شذى أحمد خشان اخلالدي ٨٥٫٥٤٭ 
شهد صالح محمد عبدالرحيم ٩٢٫٢٢٭ 
شهناز علي عودة الفضلي ٨٠٫٥٦٭ 
شوق عمر محمد الهران ٨٣٫٦١٭ 
شيخة عصام فالح العجمي ٩٢٫٧٭ 
شيخة هادي أحمد شير ٩٣٫٧٭ 
ضحى بدر حمود البحيرى ٨٩٫١٤٭ 
عائشة ملفي براك العازمي ٩٠٫٥١٭ 
عالية ناصر عبداهللا السبيعي ٩٢٫٠٤٭ 
علياء محمد امبارك ابوعوف ٩٩٫٦٤٭ 
فاطمة أحمد محمد ميرزا ٨٧٫٣٣٭ 
فاطمة حمد عايض العجمي ٩٥٫٣٣٭ 
فاطمة حمود حمد جروان ٩٤٫٤٨٭ 
فاطمة خالد صباح البلوشي ٩٦٫٠٢٭ 
فاطمة عبداهللا مبارك العجمي ٨٤٫٧١٭ 
فاطمة عبداهللا محمد احلداد ٨٣٫٩٧٭ 
فاطمة كامل محمد الفضلي ٩٠٫٠٦٭ 
فاطمة مرزوق عبداهللا اليوحة ٧٦٫٤٨٭ 
فاطمة يوسف حمد الزيدانى ٩٤٫٨٤٭ 
فرح يوسف حمد العجمي ٩٥٫٣١٭ 
فوز عادل مزبان مسلم ٩٧٫٨٥٭ 
كنوز فهد محمد املطيري ٩٣٫٦٨٭ 
لطيفة جمال أحمد الصقران ٩٥٫٢٣٭ 
لطيفة عبداهللا محمد محمود ٩٨٫٢١٭ 
لورا أحمد سعد العدواني ٩١٫٦٥٭ 
لولوة حمود فالح الصقر ٩٢٫٦٤٭ 
لولوة فوزي دعيج مزيعل ٧٣٫٢١٭ 
ليلى رامي صدقي عالم ٩٩٫٣٭ 
ليلى عمرو فتحي عبداملقصود ٩٦٫٦٥٭ 
لني أحمد عبدالرحمن اجلمعة الدوسري ٭ 

٩٨٫٥٧
مايا هشام فتحي محمد ٩٦٫٩٧٭ 
مرام فيصل محمد البدهاوى العنزي ٧٦٫٨٦٭ 
مرمي أحمد فالح الصويلح ٨٨٫٨٦٭ 
مرمي ايهاب حسني محمد الهادي ٩٦٫٦٦٭ 
مرمي سعد ناشي العازمي ٨٢٫٧٥٭ 
مرمي عبداهللا فهيد العجمي ٩٥٫٧٢٭ 
مرمي محمد مبارك مطر ٩٢٫٣٣٭ 
مرمي مزيد بنيه الصانع ٩٩٫٣٧٭ 
مالك رجب علي حسن ٩٢٫١٩٭ 
مالك محمد سعد الديحاني ٨٧٫٠١٭ 
مناى محمد عبداهللا الفارسي ٩٦٫٩٭ 
منة اهللا أحمد علي السيد علي ٩٩٫١٦٭ 
منةاهللا ايهاب عادل الفيل ٩٨٫٣٦٭ 
منيرة صالح محمد العزران ٨٥٫٢٭ 
موضي سالم محمد العجمي ٩٧٫٣٢٭ 
جنالء فالح عزيران احلجيالن ٨٨٫٦١٭ 
جنود محمد ناصر العليان ٧٨٫٣٥٭ 
ندى أسامة عبدالرحيم الشيخ ٩٩٫٩٩٭ 
نورا ثامر حمد الصويان العازمي ٨٩٫٨٩٭ 
نورا محسن فهد العجمي ٩١٫٠٧٭ 
نورة عادل عبدالهادي الهمالن ٨١٫٧١٭ 
نورة محمد سعد السبيعي ٨١٫٣٤٭ 
نورة مشبب سعد القحطاني ٩٨٫١٦٭ 
نورة ناصر سالم بطني ٨٩٫٣٨٭ 
نورهان عبدالســالم محمود عبدالسالم ٭ 

محمد ٩٩٫٣٥
نوير محمد ناصر العليان ٨٧٫٠٧٭ 
هاجر أحمد مختار عبداملنعم ٩٩٫١٭ 
هاجر طالل شايع الشمري ٨٨٫٢٭ 
هبةاهللا أحمد صالح السيد صالح ٩٩٫٥١٭ 
هند محمد عايض العازمي ٨٧٫٠٣٭ 
هند هادي عياف العجمي ٨٩٫٧٩٭ 
وجدان إبراهيم محمد حامد ٩٧٫٣٢٭ 
ود فالح ماشع املطيري ٨٣٫١٧٭ 
ميني خالد قاسم أحمد ٨٩٫٤٨٭ 
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أحمد بدر أحمد العبيد ٨٣٫٣٩٭ 
أحمد خالد بندر عبداهللا اليوسف ٩٢٫١٢٭ 
أحمد سلطان محمد السلطان ٨٦٫٢٥٭ 
أحمد عادل أحمد الرويح ٨٧٫٩٭ 
أحمد عبداهللا إبراهيم الهاجري ٩٢٫٢٨٭ 
أحمد عماد جاسم البعنون ٨٦٫٢٩٭ 
أحمد محمد عبدالكرمي قبازرد ٩٥٫٥٥٭ 
أحمد مشاري أحمد الراشد ٧٥٫٩٩٭ 
أنور بدر عباس العلي ٩٤٫٢٣٭ 
أحمد عبداملجيد عبدالواحد ٩٨٫١٨٭ 
بدر فهد نعمة اخلشتي ٨٢٫٩٦٭ 
بدر ناصر علي حسن الكندري ٩٧٫٩٦٭ 
تركي جراح مسير اخلالدي ٦٥٫٥٤٭ 
جاسم ماجد جاسم املنصور ٨٦٫٩١٭ 
جاسم محمد خضير بوعباس ٩٥٫٢٢٭ 
حسن عبداهللا أحمد معرفي ٨٩٫٩٨٭ 
حسني حسن محمد إبراهيم ٨٠٫٨٨٭ 
حسني علي حسني أحمدي ٩٣٫٩٦٭ 
حسني علي عبداهللا جمال ٨٤٫٠٢٭ 
حمد سليمان يعقوب اجلويهل ٨٨٫٣٤٭ 
حمد صالح محمد الدمخي ٧٦٫٤٧٭ 
حمد محمد أحمد قلي ٨٣٫٣٧٭ 
حمود أسامة محمود الوهيب ٧٨٫٦٥٭ 
خالد اســماعيل محمد رضا سيد هاشم ٭ 

محمد رضا ٩٩٫٤٥
خالد بدر سليمان احمليطيب ٩٠٫٠٣٭ 
خالد عبدالكرمي عبداهللا العبد الكرمي ٨١٫٦٧٭ 
خالد عبداهللا علي العلي ٧٨٫٤٣٭ 
راشد خالد يوسف املويل ٧٧٫٥٤٭ 
سام باقر مجيد صادق ٨٦٫٨٥٭ 
سعود زيد محمد الراشد ٧٢٫٣٧٭ 
سلمان شاكر صاحب شكر ٨٨٫٤٦٭ 
سليمان عبداهللا سالم راشد ٩٦٫٣٧٭ 
شاهني رائد صالح الشطي ٩٥٫٤٥٭ 
صالح أحمد صالح الدهيمي ٨٣٫٠٦٭ 
صالح محمد صالح املزيني ٨٩٫٣٥٭ 
ضاري فواز فالح سالم ٧٨٫٣١٭ 
طالل عبدالكرمي مبارك املشيلح ٨٢٫٠٦٭ 
عبد الرحمن عبداهللا محمد الكندري ٨٥٫٥٭ 
عبد الرحمن عيسى أحمد الذوادي ٧٩٫٤٩٭ 
عبد الرحمن هيثم حمود الوزان ٧٥٫٥٢٭ 
عبد الرزاق فؤاد عبدالرزاق السيفان ٩٧٫٩١٭ 
عبد العزيز أمين إبراهيم مال اهللا ٨١٫٠٦٭ 
عبد العزيز اياد عبداهللا املطيري ٨٦٫٤٥٭ 
عبد العزيز حمد عبدالصاحب مهدي ٩٦٫٧٤٭ 
عبد العزيز خالد عبدالرحمن الصقر ٨٩٫٦٧٭ 
عبد العزيز سلطان عبدالكرمي السلطان ٭ 

٧٥٫٩٥
عبد العزيز مشاري عبدالعزيز عبداهللا ٭ 

العبدالغني ٩٠٫٠١
عبد العزيز جنم فيصل الياسني ٩١٫٥٭ 
عبد اللطيف خالد صالح الرهيمانى ٨٤٫٧٦٭ 
عبد اهللا أحمد حسن الكندري ٨٥٫٨٭ 
عبد اهللا حسن عبداهللا أحمد ٨٨٫٥٩٭ 
عبد اهللا محمد عبداهللا الشيخ ٨٢٫٨٤٭ 
عبد اهللا محمد عبداهللا محمد ٨٠٫٦٦٭ 
عبد اهللا محمد فيروز سعيد ٨٤٫٤١٭ 
عبد اهللا ناصر عبداهللا املزين ٧٤٫٦٩٭ 
عبد اهللا وليد عبداهللا الشعيبى ٨٩٫٥٩٭ 
عبد اهللا يوسف حسني العطية ٩١٫٠٨٭ 
عبد اهللا يوسف علي اخللفان ٩٠٫٠٩٭ 
عبد احملسن يوسف حمود الصالل ٨٤٫٥٥٭ 
عبد الوهاب أسامة فيصل بوصفر ٨١٫٣٢٭ 
عبدالرحمن حمد عبداهللا الكندري ٩٣٫٨٣٭ 
عبدالعزيز حسني عبداهللا محمد ٨٩٫٩٥٭ 
عبدالعزيز محمود ســيدعلي سيدأحمد ٭ 

الرفاعي ٩٧٫٠٢
عبداللطيف طــالل عبداللطيف احلجي ٭ 

٨٨٫٦٢
عبداهللا انور جاسم اخلليفة ٧٦٫١٭ 
عبداهللا حامد علي األنصاري ٨٥٫٨٥٭ 
عبدالوهاب فيصل محمد العوضي ٧٧٫١٥٭ 
عثمان فراس عبدالعزيز عثمان احلمدان ٭ 

٨١٫٨٤
عثمان محمد سعد الهويدي ٧٧٫٩٭ 
علي جاسم محمد بوشهري ٧٨٫٠٣٭ 
علي حسني سعد بوحمد ٨٣٫٢١٭ 
علي حمزة عباس شهاب ٨٠٫٢٭ 
علي عباس حسني كرميي ٩٠٫٥٤٭ 
علي عدنان فاضل اإلبراهيم ٨٧٫٧٨٭ 
علي فهد مطر الضفيري ٨١٫٢٦٭ 
عمر أحمد محمد الشايع ٩٠٫٢٣٭ 
عمر بدر تركي الوزان ٨٦٫٠٦٭ 
عمر جاسم مبارك العلي ٨٠٫٧٧٭ 
عمر طالل ظاهر الشريعان ٧٩٫٤٤٭ 
عمر عبداهللا أحمد إبراهيم الكندري ٨٧٫٥٤٭ 
عمر فاروق محمد العوضي ٩٧٫١٢٭ 
فهد غسان إبراهيم العيسى ٩٣٫٥٩٭ 
فواز عادل يوسف العيد ٧٨٫٩٣٭ 
فيصل جمال أحمد عبدالقادر احملمد ٩٧٫٣٧٭ 
فيصل عبدالعزيز محمد األنصاري ٨١٫٤١٭ 
محسن بسام محسن العنزي ٧٤٫٧٩٭ 
محسن محمد غلوم محمد ٩٦٫٣٭ 
محمد أحمد محمد محمود عوض ٨٧٫٠٥٭ 
محمد حسني علي القطان ٨٦٫١١٭ 
محمد حمود سعود النومس ٩٢٫٤٩٭ 
محمد رضا إبراهيمى نزاد ٨٦٫٢٩٭ 
محمد سالم محمد التورة ٩٧٫٥٭ 
محمد ضرار محمد احلريص ٩٣٫٠٦٭ 
محمد عادل سلمان الضفيري ٧٥٫٧٦٭ 
محمد عبداللطيف عبداهللا أحمد ٨٣٫١٦٭ 
محمد عبداهللا محمد زمان ٩١٫٠٧٭ 
محمد فهد محمد العلي ٩٣٫١٧٭ 
محمد فيحان محمد العتيبي ٨٤٫٣٢٭ 
محمد وليد حمد العمار ٩١٫٥٭ 
محمود محمد عبداهللا محمد ٨٨٫٣٦٭ 
مشاري محمد فهيد الرشيدي ٧٩٫٥٥٭ 
معاذ سعد خالد اخلليفي ٨١٫٦٢٭ 
ناصر بدر ناصر املعيلى ٨٤٫٦٧٭ 
ناصر حمد ناصر السليطى ٩٣٫٤٨٭ 
نواف عبداهللا أحمد باملاح املشجري ٨٠٫٤٢٭ 
وليد نواف محمد البطي ٧٦٫١٢٭ 
وليد يوسف عبداهللا الياقوت ٨٥٫٧١٭ 
يوسف أحمد عبداالمير بهبهاني ٧٨٫٤٥٭ 
يوسف أسامة حامد املير ٩٦٫١٦٭ 
يوسف جاسم محمد الكندري ٩٦٫١٣٭ 
يوسف طارق أحمد العنيزي ٧٧٫٥٭ 
يوسف محمد باني املطيري ٨٣٫٠٢٭ 
يوسف محمد عبدالرحمن السهيل ٨٩٫٩٢٭ 
يوسف محمد مبارك البريكى ٨٠٫٤٭ 
يوسف هيثم حسني الصفار ٧١٫٧٧٭ 

 طلحة بن عبيد الثانوية للبنني 

أحمد فيصل عبيد العازمي ٧٤٫٦٤٭ 
إبراهيم عبدالهادي محمد املري ٧٩٭ 
أحمد خالد أحمد الربيعى ٧٤٫٨٭ 
بداح حماد عامر العجمي ٧١٫٩٢٭ 
بدر صقر فيروز مال اهللا ٨٤٫٣٦٭ 

بدر ناصر عبدالرزاق اخلضر ٨٤٫٢٨٭ 
بطي محمد بطي العجمي ٧٥٫٩٣٭ 
بندر علي بطي العجمي ٧٥٫٠٢٭ 
تركي نواف دغش املطيري ٧٨٫٧٦٭ 
جراح عبداهللا حمود القريافى ٨٥٫٤٣٭ 
حسني طالل علي غريب ٧٩٫٥٦٭ 
حمد حسني مهدي العجمي ٨٩٫١٦٭ 
حمد خالد رجا الهاجري ٧٧٫٥٩٭ 
حمد خليل محمد قربان علي ٩٠٫١٭ 
حمود غازي فجر الشمري ٩٠٫٦٧٭ 
حوشان علي حوشان العازمي ٩٣٫٠٥٭ 
خالد فهد سعيد القحطاني ٨٧٫٦١٭ 
خالد مبارك سلطان العجمي ٧٩٫١٦٭ 
خالد مهل هندى الهاجري ٨١٫٥١٭ 
راشد سالم راشد الهاجري ٧٨٫٤٨٭ 
راشد مانع علي العجمي ٧٥٫١٢٭ 
راشد محمد سعد الهاجري ٨٦٫٨٧٭ 
سالم جابر محمد املري ٨٥٫٣١٭ 
سالم حميد مرشد العنزي ٧٨٫٤٧٭ 
سالم صباح حسن أحمد ٧٦٫٣٣٭ 
سعد شجاع فهد السبوق العجمي ٧٨٫٦٨٭ 
سعد فيصل مترك العجمي ٧٨٫٢١٭ 
سعد نايف سعد الهاجري ٧٧٫٣٣٭ 
سعود عبداهللا سعود العجمي ٧٨٫٠٦٭ 
سعود فالح عبداهللا الهاجري ٧٨٫٥٤٭ 
سعود ناصر محمد العجمي ٧٢٫١٩٭ 
سعيد عبداهللا سعيد الهاجري ٧٦٫٠٤٭ 
سلطان بندر زائد العتيبي ٨٥٫٩١٭ 
سلمان مساعد شبيب العازمي ٦٧٫١٣٭ 
صالح عبدالهادي ناصر املري ٧٠٫٨٢٭ 
صالح نواف مناحي احلربي ٨٣٫٩٥٭ 
ضاوي مسعود ضاوي العازمي ٧٧٫٣٧٭ 
طالب اسماعيل حسني العجمي ٨١٫٢٭ 
طالل ثامر صالح العازمي ٧٣٫٩٥٭ 
ظافر هادي ناصر العجمي ٧٩٫١٣٭ 
عادل وائل عادل محمد ٨١٫٥٥٭ 
عبد اهللا جمال حميد اخلالدي ٧٩٫٣١٭ 
عبد اهللا جمال عبيد سعيد ٨٢٫٧٨٭ 
عبد اهللا خالد هادي العجمي ٧١٫٤٦٭ 
عبد اهللا خلف صالح املطيري ٧٤٫٤٢٭ 
عبد اهللا راشد سعد الهاجري ٨١٫٣٧٭ 
عبد اهللا سالم منصور العجمي ٨٠٫٥٩٭ 
عبد اهللا عباس يوسف البلوشي ٨٩٫٢٭ 
عبد اهللا مبارك محمد العجمي ٧٥٫٣٨٭ 
عبد اهللا مبارك محمد الهاجري ٢٢٫٨٦٭ 
عبد اهللا مساعد يوسف الفيلكاوي ٧٤٫٧٭ 
عبد اهللا مسفر مانع العجمي ٩٣٫٨٢٭ 
عبدالرحمن جمال سالم جريان العازمي ٭ 

٨٥٫٤٦
عبداهللا مسفر حشاش الدوسري ٩١٫٦١٭ 
عثمان عبداهللا نزال الضفيري ٧٧٫٧٦٭ 
علي حمد سالم املري ٧٦٫٤١٭ 
علي صالح اسماعيل حسن ٩٦٫٠٤٭ 
علي عبداهللا ضيدان الوقيت ٨٧٫١٦٭ 
علي مشاري جنم علي ٧٦٫٥٢٭ 
عيسى فيصل عيسى املري ٧٨٫٤٭ 
فالح شايع فالح الهاجري ٧٦٫٨٤٭ 
فالح هايف هادي العازمي ٥٧٫٩٤٭ 
فهد رميح نايف الدوسري ٧٨٫٢١٭ 
فهد طالب راشد علي املري ٧٠٫٦٦٭ 
فهيد حفيظ فهيد العجمي ٨٤٫٥٣٭ 
فيصل عبداهللا محمد الهاجري ٩٠٫١٤٭ 
مبارك خالد محمد الهاجري ٧٥٫٩٨٭ 
مبارك صالح مسفر العجمي ٨٢٫٢٥٭ 
مبارك وائل مبارك عوض ٧٠٫٣٤٭ 
محسن ناصر حمد الهاجري ٨٨٫١٨٭ 
محمد أنور زماط الفضلي ٧٩٫٥٢٭ 
محمد بدر شافي الهاجري ٨٧٫٧٩٭ 
محمد جابر فرج العجمي ٧٦٫٩١٭ 
محمد رفاعي فالح العجمي ٧١٫٣١٭ 
محمد رمثان محمد العازمي ٧٦٫٤٥٭ 
محمد سالم علي املري ٧٦٫١١٭ 
محمد صبيح ناصر العازمي ٧١٫٥١٭ 
محمد عبداهللا مسفر العجمي ٩٦٫٦٧٭ 
محمد علي عبداللطيف الضفيري ٨٥٫٦٢٭ 
محمد فالح محمد العجمي ٧٧٫٨٤٭ 
محمد فايز خميس العازمي ٧٩٫٠١٭ 
محمد مبارك محمد العجمي ٨٠٫٠٣٭ 
محمد معجب محمد العجمي ٧٣٫٨٥٭ 
محمد مفلح محمد الهاجري ٦٧٫٦٧٭ 
محمد نايف محمد الدلك ٨١٫٥٧٭ 
مناحي علي محمد العجمي ٧٩٫٧٥٭ 
منصور خالد عبداهللا العنزي ٧٨٫٧٢٭ 
منصور سالم منصور العجمي ٧٩٫٩٣٭ 
منصور مسلم منصور السبيعي ٨٢٭ 
ناصر بدر حمد الهاجري ٧١٫٤٩٭ 
ناصر سالم شديد فريج ٧٩٫٧٥٭ 
ناصر عامر ناصر الطعان ٧٥٫٢٭ 
ناصر عايش مبارك العازمي ٧٩٫٧٨٭ 
ناصر عبداهللا ناصر العجمي ٧٧٫٣٨٭ 
نايف مبارك صليهم العجمي ٨١٫٥٣٭ 
هادي جابر هادي الهاجري ٨١٫٧٩٭ 
هادي ناصر عبدالكرمي املطيري ٧٩٫٨٣٭ 
هيالن مبارك ضيدان الهاجري ٧٤٫٧٥٭ 
وسمي خالد وسمي العازمي ٦٨٫٤٣٭ 
وليد خالد زقم الظفيري ٧٤٫٣٢٭ 
وليد فيصل حمود القريافى ٧٨٫٥١٭ 
يوسف بدر جدى العتيبي ٧٩٭ 

 طليطله الثانوية للبنات 

أريج جاسم محمد ثاني ٩٢٫١٧٭ 
أسماء جراح عيد الشبو ٨٧٫٧١٭ 
أسيل فهد سليمان البالول ٧٤٫٨٨٭ 
أفنان ثنيان سالم املاص ٧٩٫٣٨٭ 
آالء محمد يوسف الشراح ٨٠٫٦٦٭ 
أمثال مشاري محمد املطيري ٩٤٫٠٥٭ 
آمنة رياض عبدالوهاب التركيت ٩٤٫٩٤٭ 
آمنة عبدالعزيز شاكر السبيعي ٧٢٫٥٥٭ 
آمنة عبداحلميد محمد بدر الدين الربابعه ٭ 

٨٧٫١٦
أوصاف مسلم علي العازمي ٩١٫٢٭ 
ابتسام طارق ســالمة املشحن العازمي ٭ 

٧٦٫٠٧
املها هداف مبارك الهاجري ٩٧٫٧٭ 
ايالف خليفة فيصل اجليماز ٨٠٫٦٨٭ 
بتول أحمد حسن رضا كرم حسني ٧٥٫٦٤٭ 
جمانة بدر عبدالبارى خيطان ٧١٫٧٣٭ 
حور ياسر أحمد املهيليج ٩٤٫٠٢٭ 
دالل سعود ذيب العجمي ٨٠٫٢٦٭ 
دالل محمد حيدر احملميد ٧٤٫٧٤٭ 
دميه عبداهللا هادي العجمي ٩٥٫٦٣٭ 
رتاج أحمد مرزوق العجران ٩٥٫٠٥٭ 
رغد سالم حمود املوسى ٧٧٫٧٢٭ 
رهف أحمد علي احلمدان ٧٩٫٥٢٭ 
روان نايف جاسم العلي ٨٦٫٢٧٭ 
ريان عيد شاطر العنزي ٧٧٫٣١٭ 
رمي حمد صالح العجمي ٨٨٫١٩٭ 
رميا خالد فهد املطيري ٩٠٫٨٧٭ 
زهراء منتظر عبدالرزاق املهدي ٨٣٫٣٣٭ 
زينب عبداهللا محمد الفضلي ٩٦٫٢٨٭ 
سارة عيسى محسن احلربي ٩٤٫٥٨٭ 
سارة مبارك مهدي فالح العجمي ٧٧٫١٭ 
شريفة نبيل جوهر أحمد ٧٩٫٧٣٭ 
شهد عبداحملسن غازي العتيبي ٩٠٫٩٩٭ 
شوق عيد مبارك سعيد مبارك ٨٣٫١٣٭ 
شوق مهدي سعد العازمي ٨٣٫٥٣٭ 
شيخة حمد حمود الردهان ٩٦٫٢١٭ 
طيبة عبداهللا خالد احلمد ٧٦٫٢٥٭ 
عائشة عادل محمد الساعي ٨٦٫٥٥٭ 
عائشة محمد فهد العثمان ٨٩٫٦١٭ 
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عفاف مشاري علي الشمري ٧٥٫١١٭ 
عنود محمد فالح الدوسري ٨٨٫٥١٭ 
فاطمة مطر عبداهللا العنزي ٩٥٫٠٦٭ 
فرح صالح جواد صالح ٧٦٫٩٣٭ 
فرح عبداهللا عوض العتيبي ٧٨٫٣٥٭ 
فوز عبداهللا عايض العتيبي ٩٠٫٣٧٭ 
لطيفة عبداهللا عبداللطيف اليعقوب ٧٧٫٥٨٭ 
ليلى صالح جنف محمد ٩٣٫٥٧٭ 
مرمي رائد عبدالكرمي الشرهان ٨٤٫٨٦٭ 
مرمي مبارك مفلح العازمي ٧٨٫٧٭ 
مالك محمد جاسم عبدالسيد ٧٨٫٨٩٭ 
منار مصطفى رجب اشكنانى ٩٠٫٨٥٭ 
مناير ناصر سليمان النويصر ٩٥٫٤٭ 
منيرة سامر محمد العنزي ٧٣٫٥٩٭ 
منيرة نواف عبداهللا املطيري ٨٧٫٦٧٭ 
جنالء هادي سعد الطعان ٨٠٫٨٤٭ 
نورا عبداهللا فالح الهاجري ٨٤٫٣٣٭ 
نورة محمد مفرح العجمي ٧٧٫٥٭ 
نورة طالل حزام الزعبي ٩٩٫٠٥٭ 
نورة فهد مبارك السبيعي ٨٢٫٥٧٭ 
نوف خليل عقيل الهجرسي ٩٣٫٦٢٭ 
نوير عبداهللا فالح الهاجري ٧٩٫٩٣٭ 
وجود حمد نايف الفضلي ٩٠٫٣٨٭ 
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أحمد خالد بندر املطيري ٨٢٫٥٭ 
أحمد الفي حمد الشمري ٧٨٫١١٭ 
أسامة علي سرحان الشمري ٧٤٫١١٭ 
إبراهيم نايف دلي العنزي ٨٣٫٣٧٭ 
أحمد راشد جاسم راشد ٩٨٫٣١٭ 
املهدي جعفر عبدالرضا محمود ٨٣٫٣٨٭ 
بدر خالد عبداهللا املطيري ٨٧٫٢٥٭ 
بدر ذابح حمود املطيري ٩٣٫٢٣٭ 
بدر علي ضيف اهللا عبداهللا السعيد ٧٦٫٣٦٭ 
بدر ناصر بدر الشالحي ٩١٫٧٥٭ 
براك أحمد براك هادي ٨٢٫٨٨٭ 
بندر مخلد ضحوي املطيري ٨٢٫٨١٭ 
تركي جلوي مشاري السبيعي ٧٦٫٤٢٭ 
تركي ردن صالح الديحاني ٩٢٫٣٦٭ 
تركي فهد سعود هادي ٧٩٫٩٣٭ 
جــراح عايد شــامان العضيله املطيري ٭ 

٨٤٫٢٥
جلوي فيصل اجلوي العربيد ٧٩٫٦٨٭ 
حسني جعفر عبداهللا الصيرفي ٨٥٫٦٦٭ 
حسني خالد راضي العجمي ٩١٫٨٦٭ 
حمد سامي محمد الكندري ٩٠٫٨٨٭ 
حمد فهد زبيل خميس ٧٩٫٦٩٭ 
حمود بدر حمود املطيري ٧٩٫٩٤٭ 
خالد بدر محمد املطيري ٨٤٫٤٩٭ 
خالد حسني سلطان املطيري ٨٩٫٥٥٭ 
خالد حمود فالح سعود ٨٥٫١٨٭ 
خالد سعود منير املطيري ٧٧٫٩٣٭ 
خالد عوض حنس املطيري ٧٣٫٦٨٭ 
خالد فايز فالح املطيري ٨١٫٤١٭ 
خالــد مشــعل ســفاح مطارد خشــمان ٭ 

احلربي ٨٨٫٢٣
خالد مطر مطلق الرشيدي ٩٧٫٨٦٭ 
راشد خالد راشد العجمي ٨٦٫١٧٭ 
راشد عطا اهللا فرحان العنزي ٨٢٫٦٣٭ 
راشد نواف محمد البيدان ٩٤٫٣٩٭ 
سعد نايف عايض العتيبي ٧٢٫٣٤٭ 
سعود جابر سعود املطيري ٨٠٫٥٨٭ 
سعود حماد عبداهللا العجمي ٩٢٫٥٥٭ 
سعود سعد مسعود الرشيدي ٧٩٫٣٢٭ 
سعود شبيب مسفر احليان ٧٧٫٨٨٭ 
سلطان حزام عواض امليمونى ٨٠٫٤٦٭ 
سلمان بشر عايد النومسي ٨٩٫٢٢٭ 
سلمان مطلق حميدي السند ٩٥٫٦١٭ 
سيف عايض سيف العتيبي ٧٩٫٦٨٭ 
صادق جعفر عبدالرضا محمود ٨٢٫٤٨٭ 
صالح نواف صالح الضفيري ٨٦٫٦٩٭ 
ضاري عبدالعزيز عيسى شايع ٨٣٫٠٤٭ 
ضاري علي نايف الديحاني ٨٣٫٣٢٭ 
ضاري عمر ردن املطيري ٨٩٫٨٥٭ 
ضاري مشعل هالل املطيري ٨٧٫٨٧٭ 
طارق زيد عودة اخلالدي ٨١٫٢٭ 
طارق عبدالرحمن حسن الكندري ٩٤٫٨٦٭ 
طالل رتيبان طلمس السبيعي ٨٩٫٩٢٭ 
عبد الرحمن جمال طاهر جمال ٩١٫٩٧٭ 
عبد الرحمن عواض فهد املطيري ٨٨٫١٢٭ 
عبد الرحمن محمد علي املطيري ٨٣٫٤٦٭ 
عبد الرحمن معزى غالب الديحاني ٨٥٫٨١٭ 
عبد العزيز أحمد سعد الزعبي ٩٥٫٦٤٭ 
عبد العزيز بدر عوض الرشيدي ٨١٫٢٭ 
عبد العزيز سعود فالح املطيري ٨٧٫٨٧٭ 
عبد العزيز محسن محمد الزعبي ٧٧٫٧١٭ 
عبد اهللا جابر عبداهللا اخلالدي ٨٥٫٣٥٭ 
عبد اهللا جاسم عبداهللا اخلالدي ٧٩٫٣٤٭ 
عبد اهللا جرمان عبداهللا املطيري ٧٩٫٧٦٭ 
عبد اهللا جعيثن هداج املطيري ٨٩٫٨٦٭ 
عبــد اهللا حســني عبــداهللا بــو صليب ٭ 

املطيري ٩٤٫٦٣
عبد اهللا حمد علي العنزي ٨٨٫١٣٭ 
عبد اهللا فهاد محمد العجمي ٨٤٫٥٢٭ 
عبد اهللا محمد توفيق اجلعفر ٨٠٫٦٥٭ 
عبد اهللا محمد زيد املطيري ٧٩٫٨١٭ 
عبد اهللا محمد ساير سلطان ٧٩٫٧٩٭ 
عبد اهللا مطلق عبداهللا الزعبي ٧٥٫٧٦٭ 
عبد احملسن محمد بالى الشمري ٨٧٫٥٤٭ 
عبد الهادي محمد نهار املطيري ٩٦٫٢٩٭ 
عبدالرحمن علي عبداهللا بوبالل ٨٢٫٢٨٭ 
عبدالعزيز دبوس عواد البرازي ٩٨٫٦٧٭ 
عبداهللا دبوس عواد البرازي ٨٩٫٥٥٭ 
عبداهللا فايز عبداهللا اخلالدي ٨٢٫٣٭ 

عبداهللا نواف منير املطيري ٨٠٫١٤٭ 
عبدالوهاب فهد هويدي العصيمي ٨٢٫٦٭ 
عبيد مشعل عبيد النمران ٨٨٫٣٣٭ 
علي خالد عزيز الديحاني ٨٨٫٠٥٭ 
علي رؤوف رضا حمد منصوري ٨٦٫٥١٭ 
علي محمد أحمد الكندري ٨٦٫٥٦٭ 
علي محمد تركي املطيري ٩٦٫٩٣٭ 
عمر سعد ماجد العتيبي ٨٩٫٢٥٭ 
عمر سلمان الديحاني ٩٠٫١٦٭ 
عمر عبداهللا إبراهيم الكندري ٩٠٫٥٩٭ 
عمر مبارك هتيمي املطيري ٧٥٫٧٢٭ 
عمر ياسر يوسف حسني االمير ٩٩٫٦٤٭ 
عواد محمد عواد البرازي ٨٦٫٠٥٭ 
فهد أحمد محمد العدواني ٩٢٫٧١٭ 
فهد سعود فهد العجمي ٨١٫١٦٭ 
فهد عادل محمد العنزي ٨٣٫٣٦٭ 
فهد عبداهللا زيد العارضي ٨٠٫٨٣٭ 
فهد فالح عواد العنزي ٩٤٫٤٥٭ 
ماجد نايف فيحان املطيري ٨٤٫١٦٭ 
مبارك سعود غالى العنزي ٧٣٫٤٧٭ 
محمد حميدي محمد ادغيليب ٩٦٫٩٨٭ 
محمد شجاع ماجد املطيري ٨٧٫٠٥٭ 
محمد صالح محمد العجمي ٨٢٫٠٦٭ 
محمد صنت عايض الرشيدي ٩١٫٥٧٭ 
محمد عبداهللا مشعان العدواني ٧٧٫٤١٭ 
محمد فهد خلف الديحاني ٧٩٫٩١٭ 
محمد فواز ملفي الديحاني ٨٧٫٠٧٭ 
محمد مخلد دهام الظفيري ٧٨٫٠٨٭ 
مزيد تركي رباح املطيري ٩٠٫١٥٭ 
مشاري غازي سائر الشمري ٩٢٫٠٥٭ 
مشعل أحمد محمد الزعبي ٨٠٫٧٧٭ 
مشعل نصار ناصر الرشيدي ٨٩٫٠٣٭ 
مشعل ياسر حمود العتيبي ٩٧٫٥٤٭ 
منصور سعد سيف الرشيدي ٨٨٫٥٢٭ 
موسى علي بحر البحر ٧٨٫٠٦٭ 
ناصر دليم ناصر الرشيدي ٨٢٫٨٩٭ 
ناصر مطلق فيحان اجلميلي ٨٩٫١٧٭ 
نزال محمد نزال الديحاني املطيري ٨٩٫٥٩٭ 
نهار عبداحملسن حسن املطيري ٩٥٫٦٥٭ 
نوح سالم علي الشريكه ٧٦٫٦٩٭ 
يوسف ادغيم دهام الرشيدي ٨٢٫٣٧٭ 
يوسف ثامر غدير الظفيري ٨٣٫٢٨٭ 
يوسف جاسم حسني الوزان ٨٤٫٨٢٭ 
يوسف جنيطي مسلم الرشيدي ٩٧٫٤٥٭ 
يوسف خالد زبن العربيد ٨٤٫٥١٭ 
يوسف سعد محمد املطيري ٨٤٫٩٥٭ 
يوسف سلطان خالد الزعبي ٨٦٫٧٥٭ 
يوسف فيصل عبداحملسن العدواني ٨٥٫١٧٭ 
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أحمد عذبي مجبل النويعم ٧٩٫٦٤٭ 
أحمد فهد ناصر العميري ٧٦٫٥٭ 
أحمد محمد رشدي علي عالم ٩٨٫٣٢٭ 
أحمد هيثم يعقوب الشاهني ٧٨٫٩٩٭ 
أحمد حبيب عماير الرشيدي ٨٨٫٤٢٭ 
أحمد صابر صابر عبدالال ٩٥٫١٨٭ 
أحمد هشام منسي عبدالفتاح ٩٤٫٥٢٭ 
بدر ناصر راشد الهاجري ٩٢٫٣٥٭ 
بندر سعد حمدان مسفر العجمي ٨٤٫٢٣٭ 
تركي سعد عواض املطيري ٧٩٫٠٩٭ 
حامد حميد مسلم حميد البحيرى ٨٦٫٣٢٭ 
حمد خالد حسني برجس املثال ٨٤٫٤٢٭ 
حمد محمد حمد الهاجري ٨٥٫٩٦٭ 
حمود فهد حمود العجمي ٨١٫٣٭ 
حمود مرزوق حمود العازمي ٨٤٫١٦٭ 
خالد بدر خالد احلربي ٧٩٫٢٭ 
خالد جابر مسفر العجمي ٧٩٫٨٩٭ 
خالد راشد عطا اهللا العازمي ٨٥٫١٭ 
خالد راشد قبالن العازمي ٧٨٫٧٦٭ 
خالد عبداهللا عزيران احلجيالن ٧٦٫٩١٭ 
خالد عبدالعزيز غزاي املطيري ٧٦٫٦٩٭ 
خالد علي راشد الهاجري ٧٤٫٨٥٭ 
خالد عيد دليم العازمي ٧٧٫٤٩٭ 
خالد غنام جلوي العازمي ٨٧٫٥٧٭ 
خالد مبارك عبداهللا العازمي ٩٨٫٧٭ 
خالد محمد خالد فهاد النويعم ٨٦٫١٢٭ 
خالد محمد فهد الزعبي ٨٥٫٥١٭ 
خالد وليد صالح مسيعيد ٨٢٫٥٥٭ 
راجح علي هادي عبداهللا العجمي ٨٦٫٦١٭ 
راشد فايز راشد العازمي ٩٣٫٠٢٭ 
راشد فهد فهاد العازمي ٧٢٫٥٭ 
سالم غامن حمد عواد الشمري ٩٥٫٢٧٭ 
سعد فهد سعد العازمي ٨٠٫٩٩٭ 
سعود سعد ضحوي املطيري ٨٢٫٨٢٭ 
سعود ماجد جابر العتيبي ٩٦٫١١٭ 
سعود محمد عبداهللا الهاجري ٧٥٫٠٧٭ 
سلمان بجاد جازي املطيري ٨٤٫٣٩٭ 
سند محمد مسند الهاجري ٩٠٫٧٢٭ 
سيف يوسف سيف العازمي ٩٠٫٨٨٭ 
طارق سعد خالد سعد احلوالي العازمي ٭ 

٧٨٫٧٨
عبد الرحمن أحمد أحمد أحمد السليسلى ٭ 

٩٩٫٠٤
عبد الرحمن أحمد عواد احلريص ٧٦٫٣٥٭ 
عبد الرحمن فهيد العازمي ٩١٫٤٤٭ 
عبد الرحمن محمد مســلط عبدالرحمن ٭ 

العتيبي ٧٨٫٦٨
عبد العزيز سعود راشد العازمي ٨٧٫٠٢٭ 
عبد العزيز عبيد خلف الرشيدي ٧٤٫٨٤٭ 
عبد العزيز موسى مرزوق فالح امللحم ٭ 

٨٩٫٧٩
عبد العزيز ناصر عبيد النومس ٨٣٫٩٤٭ 
عبد اللطيف محمود سبتي إبراهيم ٩٣٫٥١٭ 
عبد اهللا جزاع سلمان العجران ٩٢٫٤٥٭ 

عبد اهللا عايد حمد العازمي ٧٤٫٦٦٭ 
عبد اهللا علي عبداهللا نعمة ٨٧٫٦٣٭ 
عبد اهللا فالح صفوق العازمي ٨٤٫١١٭ 
عبد اهللا فهد عوض العازمي ٧٧٫٧٧٭ 
عبد اهللا مبارك مطلق العازمي ٧٧٫٢٢٭ 
عبد اهللا محمد سعد الفضلي ٨٧٫٨٦٭ 
عبد اهللا محمد عبداهللا الهاجري ٧٩٫١٥٭ 
عبد اهللا محمد الفي العازمي ٧٦٫٥٨٭ 
عبد اهللا مشعل مبارك العازمي ٧٤٫٩٣٭ 
عبد اهللا منصور قاعد العتيبي ٧٩٫٩٢٭ 
عبد احملسن عباس محمد القالف ٨٣٫٥٦٭ 
عبد الوهاب ماجد محمد الرياحى ٩٣٫٩٣٭ 
عبدالرحمــن فالح محمــد فالح امللهوف ٭ 

العازمي ٧٨٫٣٢
عبدالرحمن محمد سالم الهاجري ٨٥٫٧٤٭ 
عبداهللا سعود عبداهللا العجمي ٨٠٫٧٩٭ 
عقيل نوح عمران كمال ٧٦٫٨٦٭ 
علي أمير عبدالرضا جاسم احلسني ٨٠٫٨٨٭ 
علي صبيح عايد الشرهان الشمري ٨٤٫٩٣٭ 
علي هزاع عبداهللا العازمي ٧٨٫٤٭ 
علي وائل علي فتوح الشرقاوى ٨٦٫٧٦٭ 
علي وائل يعقوب القطان ٨٣٫٠١٭ 
عمار نوح عمران كمال ٨١٫٠٨٭ 
عمر عبداحملسن مبارك العتيبي ٨٤٫٢١٭ 
عمر علي منور املطيري ٨١٫٠٤٭ 
عمر فالح ردعان العازمي ٨٢٫١٤٭ 
عمر معروف زكي علي عشيبة ٩٩٫١٤٭ 
عيد فالح عيد العازمي ٨٠٫٥٢٭ 
عيسى نايف فالح العازمي ٨٢٫٧٤٭ 
فالح مبارك فالح النامي ٨٠٫٥٤٭ 
فهد سعود مصبح العازمي ٦٨٫٧٩٭ 
فهد علي فهد العازمي ٩٥٫٩٢٭ 
فهد فالح فهد الدوسري ٨٥٫٣٩٭ 
فهد هاني مرزوق احلبيني العازمي ٨٦٫١٨٭ 
فهيد محسن فهيد العجمي ٧١٫٢٦٭ 
فيصل بن مسفر بن حسني ال عمر ٧٧٫٢٧٭ 
مبارك حمود مدغم العازمي ٧٦٫١٧٭ 
مبارك نواف عواض الرشيدي ٧٦٫٥٨٭ 
متعب خالد خلف الغريب ٧٥٫١٥٭ 
محسن حمد جابر محمد الهاجري ٨٥٫٩٢٭ 
محمد جابر سعود العازمي ٨١٫٩٤٭ 
محمد حسني راشد الفضلي ٧٧٫٨٧٭ 
محمد حسني علي العازمي ٨٦٫٣٢٭ 
محمد خالد عبداهللا الغامن ٨٦٫٤٥٭ 
محمد رجاء مطلق العازمي ٨١٫٩٭ 
محمد عبداهللا فرج حمود اللميع ٨٥٫٥٭ 
محمد عيد عبداهللا راعى امللحه ٨٤٫٨٩٭ 
محمد منصور دلي العنزي ٨٢٫١٨٭ 
محمد يوسف علي يوسف يوسف ٩٠٫٣٦٭ 
محمد يوسف محمد عواد سالم الشمري ٭ 

٧٥٫٩٧
مشعل حسني براك هادي حسني احلضيري ٭ 

الدوسري ٨٠٫٩٣
مصطفى أحمد عبداملتعال سعفان ٩٧٫٤٭ 
مهدي ناصر هامل مهدي العجمي ٩٠٫٢٥٭ 
ناصر محمد حمد الهاجري ٩٠٫٣٢٭ 
ناصر معيض محمد هامل العجمي ٩٠٫٠٢٭ 
نايف مرزوق حمد مسعر العويهان ٨٦٫٤١٭ 
نواف فارس علي سعد العجمي ٧٤٫٨٥٭ 
نــواف فهاد خليفة ذيــاب محمد هواش ٭ 

العازمي ٧٨٫٤٢
نور الدين أحمد محمد عضوم ٩٨٫٩٨٭ 
يوسف رشيد فليفل ناصر الداهوم ٨٣٫٣٨٭ 
يوسف عمر عبدالعال سليمان ٩٣٫٥١٭ 
يوسف فيصل مبارك سعود الكريباني ٭ 

العازمي ٧٥٫٧٨
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أحمد نبيل عبداهللا الشرهان ٧٧٫١٨٭ 
إبراهيم أحمد خالد اجلسار ٨٥٫٣٭ 
أحمد طالل أحمد الفودرى ٧٥٫٨٤٭ 
ادهم سامح مختارالسيد الفرجاني ٩٩٫٨٤٭ 
باسل قصى محمد النوري ٨٥٫٦١٭ 
جاسم خليفة جاسم املريشد ٧٥٫٨٢٭ 
جراح صباح مجبل العنزي ٧٨٫٦١٭ 
حسني السلمان حسن سلمان إبراهيم ٨٣٫٤٭ 
حسني مرهف عبدو ٩٨٫٤٤٭ 
دعيج خليفة مالك أحمد حسني ٨٦٫٣٢٭ 
رشود خالد رشود حمد الرشود ٨١٫٦٧٭ 
سالم محمد سالم باعباد ٨٨٫٢٦٭ 
سعود خالد عبداللطيف املزيد ٩٨٫٤٦٭ 
سعود عبدالعزيز محمد الشعالن ٨٦٫٣١٭ 
سعود محمد سعود الوهيب ٩٦٫١٣٭ 
سلمان فيصل عبداهللا اسماعيل ٩١٫٧٨٭ 
سليمان خالد محمد التورة ٧٨٫٧٤٭ 
صالح عادل صالح الفريج ٧٩٫١٥٭ 
صالح عيسى صالح املاص ٨٧٫٢٦٭ 
طالل أحمد طعان حمود ٧٣٫٧٧٭ 
طالل فاضل عباس كرم ٧٧٫٨٭ 
عبد الرحمن أسامة عبداحملسن العيدان ٭ 

٩١٫٢٦
عبد الرزاق أحمد عبدالرزاق املطوع ٨١٫٤٥٭ 
عبد الرزاق ضاري عادل الشايع ٨٩٫٢٧٭ 
عبد الرزاق محمد عبداهللا الزمانان ٨٩٫٠٨٭ 
عبد اهللا جاسم عبداهللا الراشد ٩٨٫٩١٭ 
عبد اهللا حمد عبداهللا احلمد ٩٦٫٤٨٭ 
عبد اهللا عمر زين الزبيدي ٨٦٫٥٨٭ 
عبد احملسن خالد عبداهللا السمحان ٩٣٫٦٥٭ 
عبد احملسن مشهور حثالن العجمي ٨٥٫٢٭ 
عبد الوهاب أحمد إبراهيم الشطي ٧٦٫٥٤٭ 
عبد الوهاب ضاري عادل الشايع ٨٤٫٨٣٭ 
عبدالرحمن بدر صالح مال اهللا ٨٨٫٤٩٭ 
عبدالعزيز بدر علي العمران ٨٣٫٥٭ 
عبدالعزيز راشد عبداملجيد الفودري ٩٩٫٥١٭ 

عبدالعزيز عبداهللا عيسى الرجيب ٩١٫٨٤٭ 
عبداهللا أحمد محمود اسماعيل ٨٢٫٩٭ 
علي أحمد علي بن حاى ٨١٫٢٦٭ 
عمر اشرف سيد أحمد علي ٨٦٫٧٭ 
عمر جمال إبراهيم العوضي ٩٥٫٠٩٭ 
عمر علي عبداهللا شعبان ٨٨٫٦٥٭ 
عمر مزعل إبراهيم الشمري ٨٤٫٦٣٭ 
عمر هاني يوسف العبد اهللا ٧٣٫٥٤٭ 
فهد أحمد جاسم النجدي ٨٨٫٣٨٭ 
فهد حمد فهد املذكور ٩٠٫٦٣٭ 
فهد صباح أحمد الدليمي ٨٠٫٢٨٭ 
فواز وليد عمران العمران ٩٥٫١٭ 
فيصل نواف مساعد املال ٩٨٫٤٤٭ 
محمد عادل عبدالقادر الوتي ٨٦٫٦٩٭ 
محمد علي محمد الناصر ٩١٫٣٦٭ 
محمود طارق محمود التناك ٨٦٫٥٩٭ 
مشاري حمود سيف الرشود ٨١٫٨٧٭ 
مشاري يعقوب مصطفى حسن ٩٣٫٢٨٭ 
مشعل كرمي سليمان املواش ٩١٫٢٦٭ 
ناصر صالح سليمان اخلميس ٩٣٫٣٩٭ 
ناصر فهد صالح الرغيب ٩٠٫١٨٭ 
يحيى كمال مصطفى أحمد حسن ٩٣٫٢٦٭ 
يوسف إبراهيم سلمان إبراهيم ٨٧٫٣٢٭ 
يوسف أحمد محمد العشرى ٩٧٫٢٦٭ 
يوسف خالد يوسف النجم ٨٠٫٣٣٭ 
يوسف عبداهللا محمد دوخى ٧٨٫٥٨٭ 
يوسف ماجد خميس سعيد ٧٦٫٠٤٭ 
يوسف محمد عبدالعزيز املذكور ٨٢٫٢٩٭ 
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أحمد بدر عبداللطيف السلطان ٩٤٭ 
أحمد براك مجهول عبداهللا ٨٧٫٥١٭ 
أحمد عبدالعزيز عيد الفضلي ٨٥٫٧٨٭ 
أحمد عبداهللا أحمد الذويخ ٨٣٫٧٥٭ 
أحمد عبداحلميد شهريان علي ٨٨٫١٧٭ 
أحمد عثمان أحمد السعيد ٨٠٫٢٣٭ 
أحمد علي حسني السبيعي ٩١٫٥٥٭ 
أحمد علي ياسني بوحمد ٨٧٫٩١٭ 
أحمد فيصل عقاب املطيري ٨٧٫٣٦٭ 
أحمد محمد عبداحملسن التويجري ٩٠٫٤٤٭ 
أحمد يوسف أحمد املزروعي ٩١٫١٣٭ 
أسامة مبارك سالم املزيني ٩٥٫٣٦٭ 
أحمد محمد عبدالرحيم الوكيل ٩٥٫٤٩٭ 
أسامة مقبل عبداحملسن غيالن ٧٦٫٧٩٭ 
بدر خالد بدر الطاحوس ٩٠٫٣٦٭ 
بدر عادل عيد العدواني ٩٤٫٧٦٭ 
بدر عبداللطيف عبداهللا الشعيب ٨٥٫٨٢٭ 
بدر مفيد عبدالرحمن الطيب ٩٠٫٠٧٭ 
بدر يعقوب بدر ابو غيث ٧٧٫١٩٭ 
بندر محمد منور وقيت الشمري ٩٨٫٥٦٭ 
تركي طالل إبراهيم التركي ٩٣٫٧٩٭ 
جاسر عبدالعزيز إبراهيم اجلاسر ٩٢٫٢١٭ 
جاسم موسى محمد الصليلي ٩٥٫١٧٭ 
حازم ياسر محمد خليل ٩٥٫٨٦٭ 
حسني محمد عبدالهادي مبارك ٩٤٫٩١٭ 
حسني مرتضى غلوم خاجه ٩٧٫٢١٭ 
حمد أحمد حمد اسماعيل البدر ٨٢٫٤٤٭ 
حمد أحمد خالد اللهو ٧٧٫٤٥٭ 
حمد ياسني عبداهللا الياسني ٧٩٫٥٤٭ 
حمود صباح فهد الفهد ٨٨٫٦٣٭ 
خالد أحمد عثمان التويجري ٨٤٫٨٥٭ 
خالد خلف حسني السالم ٧٦٫٦٣٭ 
خالد صالح علي املستكي ٨٩٫٥٢٭ 
خالد عبدالعزيز عبدالرحمن املضاحكه ٭ 

٩٥٫٢٧
خالد فراج فراج العربيد ٨٦٫٦٦٭ 
خالد محمد حسني تقي ٨٨٫١٣٭ 
خالد مشاري محمد املطيري ٩٣٫٨٧٭ 
خليل عادل خليل العرادي ٩٦٫٤٨٭ 
داود عبداهللا جنف بهمن ٧٨٫٧٤٭ 
رائد مبارك محمد العماني ٨٠٫٠٩٭ 
راشد حمد راشد املري ٩٠٫٣٦٭ 
زياد وليد سعدون الركيبى ٨٧٫٩٣٭ 
زيد أسامة علي اجلسمي ٨٣٫٥٦٭ 
سالم مبارك سالم املزيني ٩٥٫١٨٭ 
سعود عبدالعزيز عبدالرحمن املنصور ٭ 

٨٣٫٩٥
سعود عبدالعزيز سعود البالول ٩٦٫١٧٭ 
سلطان خالد محمد الديولى ٩٠٫٥٢٭ 
سليمان عبدالعزيز سليمان احلقان ٩٧٫٤٥٭ 
سليمان منذر خليفة الفوزان ٧٦٫٢٨٭ 
طالل خلدون يوسف العتيقى ٧٩٫٥١٭ 
عبد الرحمن أنور محمد املنصور ٨٨٫١١٭ 
عبد الرحمن إبراهيم محمد األحمد ٨١٫٩٣٭ 
عبد الرحمن السيد علي عدنان الرفاعي ٭ 

٨٤٫٢٤
عبد الرحمن جاسم عبداهللا البغلي ٩٧٫٣٥٭ 
عبد الرحمن جمال محمد اجلاسر ٩٤٫٧٥٭ 
عبد الرحمن صالح حمود املعييف ٨٦٫٨٩٭ 
عبد الرحمن عبداهللا محمد العبيدان ٩٠٫٤٨٭ 
عبد الرحمن فهد عبدالرحمن الصدي ٩١٫٧١٭ 
عبد الرحمن وليد سعد الربيعان ٩٢٫٠٩٭ 
عبد الرزاق امير خالوى الفضلي ٨٠٫٨٣٭ 
عبد العزيز أحمد فالح البصمان ٨٦٫٣٧٭ 
عبد العزيز خالد فهد الثليث ٨٥٫٦٦٭ 
عبد العزيز خالد محمد العنزي ٩٦٫٥٦٭ 
عبد العزيز خليل إبراهيم اجلاسم ٩١٫٢٢٭ 
عبد العزيز راتب علي العريفان ٩٤٫٣٭ 
عبد العزيز مشعل مطلق املسبحي ٨٩٫٣٧٭ 
عبد اهللا جاسم عبداهللا السنعوسى ٨٢٫٩١٭ 
عبد اهللا طالل طعمة الشمري ٨٦٫٤٣٭ 
عبد اهللا عبدالوهاب عبداهللا املنصوري ٭ 

٩٥٫٦٢
عبد اهللا فالح عبداهللا الرشيدي ٨٨٫٨٣٭ 

عبد اهللا محمد حسني العمر ٩٧٫٧٢٭ 
عبد اهللا محمد محمد حسن ٩٨٫٧٧٭ 
عبد اهللا محمد محمود حسن علي ٩٩٫٦١٭ 
عبــد الهادي جديع عبدالهــادي الزعبي ٭ 

٨٧٫٩٣
عبد الهادي عبداهللا عبدالهادي الشالحي ٭ 

٨٣٫٨٨
عبد الوهاب حسني رجب علي رجب ٩٢٫٧٨٭ 
عبد الوهاب عبدالعزيز محمد العبيدان ٭ 

٨٧٫٥٣
عبد الوهاب محمد حسني العمر ٩٩٫٤٧٭ 
عبدالرحمــن خالد عبداحلميد عاشــور ٭ 

٩٢٫٣٢
عبدالرحمن محمد أحمد الرشيد ٩١٭ 
عبدالعزيز حامد سعود املفرح ٩٤٫٤٤٭ 
عبدالعزيز طارق يوسف البسام ٩٧٫٩٣٭ 
عبدالعزيز عبدالرحمن فؤاد العبداجلادر ٭ 

٩٧٫٩٣
عبداهللا امين عبداهللا خريصان ٧٦٫٥١٭ 
عبداهللا سعود عبدالعزيز املخيطر ٨٣٫٤٤٭ 
عبدالوهاب سعد خالد العنزي ٩٣٫٥٨٭ 
عثمان عبداهللا أحمد الراشــد احلميدي ٭ 

٩٠٫٨٦
عدنان السيد علي عدنان الرفاعي ٨٧٫٦١٭ 
عذبي ناصر محمد الديحاني ٨٨٫١٦٭ 
علي أحمد نصير جعفر ٨٢٫٢٨٭ 
علي أحمد محمد مللوم الشريدة ٨٦٫٩٧٭ 
علي بدر صالح الصالح ٩٣٫٤٢٭ 
علي جابر علي مندني ٨٦٫٥٥٭ 
علي حسني علي محمد ٨٠٫٤٨٭ 
علي راشد سعود العميري ٨٣٫٧٨٭ 
علي عبدالوهاب نصير جعفر ٨٥٫٣٧٭ 
علي محمد خليفة السويلم ٩٢٫٦٨٭ 
علي يوسف علي السهل ٨١٫٢٩٭ 
عمر أحمد طالب الكندري ٨٦٫٥٩٭ 
عمر خالد محمد املهنا ٩٤٫٠١٭ 
عمر خالد يوسف املبارك ٩٠٫٤٭ 
عمر محمد سعود الدعاس ٩٢٫١٨٭ 
عمر وليد علي الرميح ٩٥٫٨٣٭ 
فارس عدنان عبداهللا القحطاني ٨٨٫٧٦٭ 
فهد بدر فهد الطريجى ٨٦٫١٣٭ 
فهد خالد محمد الفودرى ٨٩٫١٢٭ 
فهد عبدالعزيز عايض العنزي ٩١٫٧٥٭ 
فهد علي مبارك اخلشاب ٨٠٫٩٨٭ 
فهد فيصل فهد الدعي ٧٢٫٥٦٭ 
فهد ناصر أحمد اخلليفي ٨٢٫٢٦٭ 
فهد وليد أحمد العبالني ٧٣٫٦٤٭ 
فواز فهد يتيم العنزي ٧٦٫٥٢٭ 
فيصل طالل فيصل الغريب ٩٨٫٥٨٭ 
فيصل عصام مرشد اجلميلي ٨٧٫٣٧٭ 
فيصل وليد إبراهيم احلميدي ٩٦٫١٩٭ 
مبارك عادل أحمد محمود ٧٧٫١٦٭ 
متعب عوض سعيد بن شعران ٨٥٫٦٩٭ 
محمد اشرف محمد البوهي ٩٣٫٤٧٭ 
محمد باسل محمد العدواني ٨٧٫٣١٭ 
محمد بدر ناصر املنيفى ٩٩٫٣٨٭ 
محمد جابر أحمد ماه كرمي ٩٠٫٨٭ 
محمد جاسم محمد العوضي ٨٣٫٩٧٭ 
محمد خالد محمد زبار اجلميلي احلربي ٭ 

٩١٫٦٥
محمد رويح ناصر الرويح ٨١٫٢٭ 
محمد سامي مضحي البصمان ٨١٫٦٢٭ 
محمد سليمان محمد الصعب ٩٦٫٣٤٭ 
محمد عبداهللا صالح الراشد ٩٦٫١٥٭ 
محمد عبداهللا مرزوق املبارك ٨٢٫٧٨٭ 
محمد عبداهللا عبداحملسن السبيعي ٩١٫٢٨٭ 
محمد علي عبداهللا الدهيمي ٧٥٫٣٤٭ 
محمد فاضل حسني غلوم ٩٠٫٩٧٭ 
محمد مشعل عبداهللا العنزي ٨٢٫٣٭ 
محمد نائل محمد داود احلمود ٩٧٫٧٦٭ 
محمد نايف عبداهللا الدعيج ٨٨٫٣٣٭ 
محمد نواف سلطان السالم ٨٠٫٦٤٭ 
محمود عبداهللا محمود محمد زمان محمود ٭ 

محمد زمان ٨٧٫٠٧
محمود عبدالعزيز علي علي ٩٦٫٨٦٭ 
محمود عمر أحمد الكندري ٨٣٫٧٥٭ 
مخلد خالد مخلد العتيبي ٧٨٫٩١٭ 
مساعد سعد سلطان الدهام ٩٣٫٥١٭ 
مشاري إبراهيم عبداهللا احلسينان ٧٨٫١٨٭ 
مشاري وليد عبدالكرمي مبارك ٨٠٫١٩٭ 
مشعل خالد هزمي العنزي ٩١٫٢٩٭ 
مصعب ثائر نعيم العنزي ٩١٫١٦٭ 
مصعب محمد ناصر العصيمي ٩١٫٤٢٭ 
ناصر أحمد سعد الوهيب ٨٣٫٩٩٭ 
ناصر سالم ناصر املطيري ٨١٫٨٨٭ 
نواف سلمان أحمد املالك ٩٣٫١٦٭ 
وليد نايف عبدالعزيز املصيريعي ٩٤٫٦٥٭ 
يزن حسن محمد احلسني ٨٩٫٢٭ 
يعقوب خالد يعقوب الدعيج ٩٢٫٧٧٭ 
يوسف أحمد حمد العدواني ٩٣٫٤٥٭ 
يوسف أحمد سعود السعيدي ٩٣٫٩٩٭ 
يوسف سالم يوسف احلسينان ٨٥٫٦٢٭ 
يوسف عبداحلميد خليل اخلليل ٧٥٫٨٩٭ 
يوسف عبداهللا محمد بودريد ٨١٫٦٢٭ 
يوسف محمد عبدالرحيم اليوسف ٧٦٫٤٧٭ 
يوسف وائل سالم بورسلى ٩٩٫٠٨٭ 

 عبداهللا العسعوسي الثانوية للبنني 

أحمد أسامة شلبي املزين ٩٩٫١٥٭ 
أحمد حسني علي حسن ٩٠٫٦٧٭ 
أحمد عبداهللا أحمد اشرف ٨٣٫٧٢٭ 
أحمد علي سلطان العمر ٨٥٫٤٦٭ 
أحمد فكرى فتحي البغدادى ٩٠٫٧٣٭ 
أحمد مجدى محمد مرسي عبداهللا ٩٤٫٣٤٭ 

أحمد عبداحلليم عزت عبداحلليم محمود ٭ 
٩٩٫٤٥

أحمــد محمــد عبدالصمــد عبدالتــواب ٭ 
موسى ٩٩٫٣٨

باسل محمد اسماعيل إبراهيم ٩٩٫٤٧٭ 
بدر عالء محمد جاسم ٩١٫٢١٭ 
حسن علي محمد عبدالرضا علي ٩٧٭ 
حسن محمد حسن البهواشي ٩٨٫٦٢٭ 
حسن محمد حسن العدوى ٩٩٫٩٥٭ 
حسني جمال حسني حسني ٧٨٫٩٦٭ 
حسني عقيل حسني ٨٥٫١٩٭ 
حسني قاسم عبدالكرمي اسماعيل ٦٩٫٢٭ 
حمد فهد ياسني املعتوق ٨١٫٥٭ 
خالد أحمد رشاد املتولى بكر ٩٦٫٠٥٭ 
خليفة ثامر علي محمد ٩٢٫٨٭ 
راشد سالم ضايف عبداهللا ٨٠٫٣٢٭ 
رضا محمد القطيفان ٩٩٫٢٩٭ 
زيــاد عصــام إبراهيــم الدســوقي علي ٭ 

محمد ٩٤٫٣٣
زياد يسري أحمد هاشم أحمد ٨٧٫٩٨٭ 
سليمان محمد عبود علي ٩٢٫٤٢٭ 
سيد سعود محمد سيد حسني إبراهيمي ٭ 

٧٤٫٨٣
سيد هاشم علي حسن البحراني ٧٨٫٥٥٭ 
سيف الدين محمد حسن بيومى ٩٢٫٧٩٭ 
شمالن فهد محمد بورحمة ٨٤٫٠٣٭ 
صبحي محمد صبحي شناعه ٩٧٫٨٭ 
صبرى شريف صبرى محمد فتحي ٩٨٫٩٨٭ 
ضياء حازم بشناق البشناق ٨٤٫٣٤٭ 
طالل سليمان عبداهللا السالم ٩٠٫٨٦٭ 
عبد اهللا حمد محمد املتروك ٨٨٫٣٨٭ 
عبد اهللا محمد عراك الشمري ٨٦٫٥٤٭ 
عبد اهللا مصطفى محمد مصطفى ٩١٫٩٦٭ 
عبد اهللا هشام خليل مغربى عبداهللا ٩٩٫٦٭ 
عبدالرحمن إسماعيل أحمد محمد ٩٣٫٠٦٭ 
عبدالرحمن خالد عبداهللا مرعي ٩٥٫٣٨٭ 
عبدالرحمن عاطف فتحي محمد ٩٧٫٠٦٭ 
عبدالرحمن محمد عبداملنعم بســيونى ٭ 

٩٢٫٥٣
عبدالعزيز أحمد عطية حويطى ٩٥٫٥٩٭ 
عبدالعزيــز محمد هشــام زكريا محمد ٭ 

محمد ٩٩٫٢٣
عبداهللا طلحة القباني ٩٩٫٦٢٭ 
عبداهللا عبدالعزيز عبداهللا العبداجلليل ٭ 

٨٣٫٢٢
عراك محمد عراك الشمري ٨٠٫٩٭ 
عالء ممدوح محمد علي سامله ٩٩٫١٥٭ 
علي فالح شابور بهبهاني ٨١٫٢٦٭ 
علي محمد حسني أحمد ٩٦٫١٩٭ 
عمر أحمد أحمد محمد مصطفى عبدالنبي ٭ 

٩٧٫١١
عمر بهنسى السعيد محمد سيف ٩١٫٩٣٭ 
عمر حمدي حسن السيد موسى ٩٦٫٥٧٭ 
عمر رجب عبدالباقي أحمد ٨٣٫٨٣٭ 
عمر عالء بسيونى عباس نسيم ٩٩٫٢١٭ 
عمر مجدى محمد يوسف مصطفى ٨٩٫٨٥٭ 
عوض علي محمد السليم ٨٣٫٨٩٭ 
فراس أحمد عبدالرحيم املعايطه ٩٨٫٦٭ 
محمد أحمد مصطفى مراد ٧٦٫٢١٭ 
محمد اسامة العمر ٩٧٫٩٤٭ 
محمد اسامة محمد ايالز عبدالكرمي ٩٩٫٢٥٭ 
محمد خالد انيس جاد خليل ٩٩٫٧٢٭ 
محمد خالد حمزة علي ٨٠٫٤٥٭ 
محمد خالد محى الدين شوشه ٩٨٫٩٥٭ 
محمد ربيع محمد عبدالصادق ٨٧٫٠١٭ 
محمد ضياء عبدالعال محمد ٩٣٫٠٩٭ 
محمد عماد الدين محمد ايوب ٩٧٫٥٦٭ 
محمد فوزي اسماعيل محمد فياله ٩٩٫١٩٭ 
محمد نصر محمد أحمد شيحة ٩١٫٨٣٭ 
محمد هاني محمد حسن ٨٩٫٤٣٭ 
محمد هشام محمد احملالوى ٩٨٫٩٢٭ 
مهدي طالل جاسم عوض ٨٨٫٩٣٭ 
ناصر بدر ناصر الغامن ٩٣٫٥٦٭ 
يعقوب يوسف عبداهللا جوهر ٨٩٫٢٨٭ 
يعقوب يوسف محسن علوان ٨٨٫٤٩٭ 
يوسف السيد أحمد الدسوقى ٩٩٫٤٨٭ 
يوسف خالد اسماعيل هاشم ٨١٫٠٨٭ 
يوسف زاهر صالح ٩٧٫٩٨٭ 
يوسف سالم صالح بازهير ٩٥٫٣٢٭ 
يوسف سامي صالح بوغيس ٨٦٫٦٦٭ 
يوســف شــريف عالء الدين محمد علي ٭ 

عبداهللا ٩٦٫٩٧
يونس عبدالعزيز عيسى البلوشي ٩٤٫٣٣٭ 

 عبداهللا املبارك الصباح الثانوية للبنني 

أحمد خليل عبداهللا أحمد الكندري ٦٩٫٩٣٭ 
باسل علي محمد احلربي ٧٩٫٩٣٭ 
بدر حمد محمد العجمي ٧٩٫٦١٭ 
بدر خالد صالح العجيمان ٩٢٫٣٭ 
براك بدر فيحان العازمي ٧٢٫٥٦٭ 
ثنيان خالد عبداهللا طالب ٧٥٫٠٤٭ 
جاسم بشار جاسم االنصاري ٨٦٫٦٢٭ 
حسني علي عبدالنبي الزقاح ٨٣٫١٤٭ 
حمد خميس مرزوق احلدان ٩٠٫٧٤٭ 
حمدان مسفر سعود العجمي ٨٢٫٢٣٭ 
خالد أحمد فهد السالم السبيعي ٨٧٫٠٢٭ 
خالد سالم خالد املري ٧١٫٢٣٭ 
خالد فيصل عبدالرحمن الشالحي ٩١٫١٨٭ 
دغش محمد دغش عبدالرحمن ٨٥٫٥٧٭ 
سالم محسن سالم العجمي ٨١٫٥٢٭ 
سعد عبداهللا مناع شافي ٦٣٫٧٢٭ 
صالح حمود محمد العازمي ٧٧٫١٥٭ 
عباس حسني عبداهللا طالب ٨٣٫٣٩٭ 
عباس صالح عباس الصالح ٨٠٫٩٦٭ 

عبد اهللا أنور محمد املطوع ٧٦٫٨٨٭ 
عبد اهللا حمد حمدان العتيبي ٨٣٫٩٭ 
عبد اهللا علي محمد كمال ٨٨٫٤١٭ 
عبد اهللا عيسى عبداللطيف حسن ٩١٫٦٨٭ 
عبد الوهاب أحمد عبداهللا محمد شــايع ٭ 

اجليماز ٩٧٫١٧
عبد الوهاب اسماعيل يحيى حسني ٩٠٫٨٣٭ 
عبد الوهاب محمد شهاب الطليحي ٨٦٫١٨٭ 
عبدالعزيز علي يوسف علي ٩١٫٩٨٭ 
عبداهللا حمد ضيدان العجمي ٨١٫٨٦٭ 
علي جاسم يوسف الصفار ٩٠٫٧١٭ 
علي حسني علي محمد ٨٨٫٠٢٭ 
علي حسني علي منوخ ٧٦٫٢١٭ 
علي سعد زيد الزعبي ٧٧٫٣٩٭ 
علي فيصل عيسى احلداد ٧١٫١٧٭ 
عمر طاهر حلمي عباس ٩٥٫٤٧٭ 
فراج فهيد محمد العجمي ٨٢٫٩٤٭ 
فهد عبدالرحمن علي السويلم العازمي ٭ 

٧٨٫٩٧
فيصل فايز شجاع العتيبي ٧٢٫٣٧٭ 
محمد سعد مسلط السبيعي ٧٤٫٣٢٭ 
محمد طالب عبداهللا الكندري ٨٢٫٢٤٭ 
محمد عبدالرحمن يوسف الدعيج ٨٠٫١٨٭ 
محمد علي عبداحملسن الشمري ٨٤٫٩٣٭ 
محمد ناصر اكليفيخ العجمي ٧٦٫٧٭ 
محمد جنم عبداهللا طالب ٨٤٫٧٥٭ 
مشاري فالح فهد العازمي ٧٧٫٣٢٭ 
مناحي خالد مناحي السبيعي ٧٢٫٦٢٭ 
مهدي محمود أحمد بارون ٧٦٫٠٢٭ 
ناصر حمود مطلق العازمي ٨٠٫٥٢٭ 
هادي سلطان هادي السفراني ٩١٫٩٢٭ 
يوسف بدر ناصر عوض ٨٧٫٧٨٭ 
يوسف خالد أحمد اليعقوب ٧٤٫٩٩٭ 
يوسف عمار يعقوب غلوم ٨٥٫٥٣٭ 

 عبداهللا بن عباس الثانوية للبنني 

أحمد خالد عاطف ظاهر ٨٨٫٨٤٭ 
أحمد عبدالرضا كاظم الفضلي ٨٥٫٤٨٭ 
بدر خالد حمود املشحن العازمي ٨٠٫٤٦٭ 
بدر عبدالعزيز صقر العنزي ٩١٫٣٣٭ 
تركي ماجد محمد الزعبي ٨٤٫٣٣٭ 
حسني عبداهللا حسني حمزاوى ٧٤٫٨٧٭ 
خالد بدر فالح السبيعي ٧٤٫٠٦٭ 
خالد راشد حنيف الهاجري ٧٤٫٢٨٭ 
خالد عبدالكرمي أحمد إبراهيم ٩٠٫٤٥٭ 
سعد محمد سعود الهاجري ٧٧٫٨٭ 
سعود مشعل حشر العازمي ٧٦٫٤٨٭ 
سلطان عبدالوهاب عبداالمير احلداد ١٩٫٩٧٭ 
صالح ضيدان محسن ال بريك ٨٠٫٢١٭ 
عايض فيصل مهدي العجمي ٧٩٫٢٥٭ 
عبد اهللا أحمد سالم العازمي ٧٥٫٤٤٭ 
عبد اهللا عبدالوهــاب عبداألمير احلداد ٭ 

٧٧٫٦١
عبدالرحمن بسام علي درويش ٧٣٫٧٥٭ 
عيسى أحمد حمود العازمي ٨٣٫٣٧٭ 
فاهم مساعد فاهم ظاهر ٨٧٫٦٨٭ 
فهد سعود فهد السبيعي ٧٥٫٤٣٭ 
فهد عادل الفي العازمي ٧٨٫١٥٭ 
فواز صالح خلف العازمي ٧٤٫٢٩٭ 
ماجد حمد مدعث العجمي ٨٠٫٧٥٭ 
مبارك عمر مبارك العازمي ٧٣٫٠١٭ 
مرزوق مشعل مرزوق العازمي ٦٦٫٧١٭ 
ناصر خالد محمد احلشان ٧٠٫٧٦٭ 
هادي راشد هادي احملرول ٧٣٫٣٨٭ 

 عبداهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنني 

أحمد بدر أحمد حسني ٨٣٫٣٣٭ 
أحمد بدر محمد بن نخي ٩٠٫٢٥٭ 
أحمد جمال يوسف جمال ٧٧٫٢٨٭ 
أحمد طارق محمد بن حسن ٩٧٫٧٢٭ 
أحمد فايز أحمد اخلميس ٨١٫٤٥٭ 
أنس خالد عبداهللا اإلبراهيم ٨٠٫١١٭ 
السيد علي فيصل جعفر القالف ٧٣٫٢٤٭ 
بدر علي مهدي علي ٨٠٫٥٩٭ 
بندر عبداهللا عيد فجري ٨٣٫٩٩٭ 
بندر فارس عباس حسني ٨٢٫٠١٭ 
جاسم ايوب غلوم البلوشي ٨٥٫٨٦٭ 
جاســم حبيــب مهــدي حســن صالــح ٭ 

بوعباس ٩١٫٤٨
حبيب هاشم حبيب النقى ٨٣٫٧٤٭ 
حسن أحمد حسن أبل ٧٧٫٥٨٭ 
حسن عبدالرضا فليح انكاليان ٨٧٫٧٭ 
حسن ياسر يوسف ماليوسف ٩٦٫٩٨٭ 
حسني باسم عبدالوهاب القطان ٩٣٫٣١٭ 
حسني عادل حبيب القطان ٧٨٫٦٢٭ 
حسني عدنان عبدالكرمي الصراف ٩١٫٣١٭ 
حسني علي صالح االستاذ ٩٨٫١٢٭ 
حمد طالل جمعة امليعان ٩٦٫٩٦٭ 
حمد مشعل عوض املهيميل ٩١٫٩٧٭ 
خالد مشعل فهد الطويل ٨٥٫٩٦٭ 
سالم حبيب مهدي حسن صالح بوعباس ٭ 

٩٦٫٦٦
سعود سالم سعود العازمي ٨٠٫٦٨٭ 
سليمان صالح عبداهللا اإلبراهيم ٨٨٫١٧٭ 
عبد الرحمن صالح عبداهللا عبدالعزيز ٭ 

٨٢٫٠٤
عبد الرحمن عادل امنيف املطيري ٩٥٫٨٧٭ 
عبد العزيز بدر يوسف شبكوه ٨٥٫٢٢٭ 
عبــد العزيز حيــدر عبدالــرزاق صالح ٭ 

درويش ٩٦٫٧٩
عبد اللطيف منا عبداللطيف النما ٨٧٫٥٨٭ 
عبد اهللا أحمد عيد اجلويسري العازمي ٭ 

٨٤٫٢٩
عبد اهللا رجب دريس الرومي ٨٣٫٠٧٭ 

عبد اهللا صالح مبارك القفيدي العازمي ٭ 
٧٨٫٠٩

عبد اهللا طالل محمد سليم حسن ٩٧٫٩٥٭ 
عبد اهللا عبداحملســن محمد باشا محمد ٭ 

٩٦٫٥٦
عبد اهللا عيسى محمد االستاد ٩١٫٥٨٭ 
عبد اهللا فواز مطلق السبيعي ٨٧٫٣٣٭ 
عبد اهللا محمد سلطان السبيعي ٨٥٫٨٤٭ 
عبد اهللا مصطفى هاشم عبداهللا ٧٨٫٤٢٭ 
عبد اهللا ناصر حسني الباذر ٨٦٫٧١٭ 
عبد اهللا ناصر عبداهللا رضا ٨٠٫٣٦٭ 
عبد اهللا يوسف خضير جنم ٩٧٫٠٦٭ 
عبد احملسن فاضل علي عبدالرحمن ٩٧٫٧٦٭ 
عبد الوهاب مشــعل عبدالوهاب اجلابر ٭ 

٨٠٫٩٨
عبدالرحمن أحمد عبدالرحيم الفارســي ٭ 

٩٠٫٩٧
عبدالرحمن عبدالعزيز خليفة قاسم ٨٢٫٩١٭ 
عبدالرحمن عبداهللا علي محمد ٧٧٫٦٨٭ 
عبدالعزيز أحمد سعود املجيبل ٧١٫٧٢٭ 
عبدالعزيز حسني علي بوخمسني ٨٨٫٩٧٭ 
عبداهللا عبداحلميد محمد بهزاد ٨٣٫٨٦٭ 
عقيل أمير سالم أمير ٩٤٫٨٧٭ 
علي أحمد كرمي السبع ٩٠٫٦١٭ 
علي أحمد وهيب ساير ٨٢٫٥٨٭ 
علي بدر علي النصيب ٩٤٫٠٦٭ 
علي عادل حسني حاجي ٧٦٫٥٣٭ 
علي محمد جاسم العلي ٩٢٫١٦٭ 
علي محمد حسن محمود دشتى ٨١٫٣٨٭ 
علي محمد علي احلداد ٧٧٫٢٦٭ 
علي محمد علي باش ٨٢٫٦١٭ 
علي وائل كاظم القالف ٧٧٫٤٣٭ 
عمر أحمد حنفى حسانني ٩٣٫٦٤٭ 
عمر بدر عبداهللا العوضي ٩٦٫١٧٭ 
عمران عبداهللا حبيب علي ٨٨٫٠٤٭ 
عيسى عادل فرج القفيدي العازمي ٩٠٫٧٩٭ 
عيسى عبدالعزيز محمد دشتى ٨٦٫٥٨٭ 
فارس محمد خالد ثامر العتيبي ٩٥٫٨٦٭ 
فيصل مشعل فيصل سعد اهللا ٩٥٫٨٧٭ 
محمد جاسم محمد البسام ٩٤٫٨٢٭ 
محمد جاسم محمد الفودري ٧٥٫٨١٭ 
محمد جاسم محمد النوري ٩٥٫١٦٭ 
محمد حمزة عباس عبدالرحيم ٨٣٫٠٢٭ 
محمد عبدالرحمن عبدالرحيم العوضي ٨٣٭ 
محمد عبداهللا حسن احلرز ٨٧٫٢٣٭ 
محمد مشعل يوسف النصار ٩٣٫٤٤٭ 
محمد يوسف محمد مال علي ٨٣٫٩٥٭ 
مساعد مبارك مساعد ابو عوينه ٩٢٫٦٭ 
مشاري سليمان عبدالرزاق الدعي ٧٧٫٨١٭ 
مشعل محمد حسن البلوشي ٧٦٫٨٢٭ 
مهدي عبداحملسن ناصر عبدالعزيز ٧٩٫٥٦٭ 
مهدي فهد حسن القالف ٧٩٭ 
موسى محمد موسى املطيري ٨٩٫٥٨٭ 
ناصر فريد شريف العوضي ٨٤٫١٨٭ 
نوري أحمد محمد النوري ٧٥٫٨٨٭ 
هشام عبدامللك قاسم حميد ٦٩٫٣١٭ 
يحيى محمد علي حسني ٩٥٫٩٨٭ 
يوسف عباس عبدالرزاق الصيرفي ٩٣٫٢٣٭ 
يوسف عوض محمد عوض ٧٧٫٧٧٭ 
يوسف محمد أحمد دشتى ٨٢٫٢٭ 
يوسف محمد عبداهللا الصحاف ٩١٫٧٥٭ 
يوسف محمد يعقوب بوغيث ٧٢٫٠٢٭ 
يوسف يعقوب يوسف مال يوسف ٨٢٫٠٥٭ 

 عروة بن الزبيرالثانوية بنني 

أحمد سعد مسعد املطيري ٨٤٫٣٦٭ 
أحمد سليمان محمد احلسيني ٨١٫٨٨٭ 
أحمد نايف رمضان السعيدي ٨٧٫١٤٭ 
أحمد نشــمي نومان العجاجي الفضلي ٭ 

٨٥٫٣٣
إبراهيــم أحمد عبدالغفار إبراهيم بدوى ٭ 

٩٩٫٢٦
إبراهيم علي إبراهيم العنزي ٧٨٫٠١٭ 
أحمد سعد سالمة العنزي ٧٧٫١٧٭ 
بدر عادل فهد املطيري ٧٨٫٨٦٭ 
بدر نواف مالبش العنزي ٨٢٫٢٨٭ 
براك سعود ناصر الشمري ٧٩٫٣٨٭ 
بندر عبداملانع فهاد العجمي ٨٣٫٧٩٭ 
بندر عيسى محمد العنزي ٨٤٫٨٦٭ 
بندر فهد نزال احلربي ٨٧٫٤٭ 
تركي سعد مفرج الهاجري ٧٦٫٩٤٭ 
تركي عبدالهادي صعب العنزي ٨١٫٠٩٭ 
تركي عيسى خلف السويط ٩٠٫٢١٭ 
ثقل عمار جديع العجمي ٧٣٫٣٤٭ 
جديع عمار جديع العجمي ٦٧٫٨١٭ 
جراح علي مناحي العنزي ٩٢٫٧٩٭ 
حسني منصور محسن العجمي ٧٥٫٠٤٭ 
حمد خالد حمد املخيال ٨٢٫١٢٭ 
حمد موسى ذيبان املطيري ٨٢٫٥٨٭ 
حمود خالد خلف العنزي ٨٤٫٧٨٭ 
حمود سعد حمود الشمري ٨١٫٩٦٭ 
خالد أحمد عتيق العنزي ٧٤٫٦٧٭ 
خالد جمال عبداهللا العنزي ٧٦٫٢٢٭ 
خالد حامت موسى الظلماوى ٧٩٫٦٧٭ 
خالد خشمان عبداهللا العجمي ٩٠٫٧٧٭ 
خالد زيد عكاش العنزي ٨٦٫٤٤٭ 
خالد عبداهللا خويلد الصليلي ٨٦٫٠٩٭ 
خالد عبداهللا إبراهيم النصراهللا ٧٨٫٢٧٭ 
خالد علي مطر املطيري ٩١٫٠١٭ 
خالد محمد صالح هزاع ٨٤٫٢٨٭ 
خالد محمد مصلح جريبيع زايد ٧٨٫٦٢٭ 
راكان غليفص دغش العجمي ٧٧٫٥٭ 
زايد عبداهللا شريف اخلالدي ٧٢٫١٦٭ 
سالم جاسر ناصر املطيري ٧٧٫٢٭ 

سالم راشد ناصر العجمي ٨٢٫٣٤٭ 
سالم عامر سالم العجمي ٩٠٫٨٩٭ 
سالم مساعد خلف احلبشي ٩٦٫٨٨٭ 
ســعد خالد احلميدي عبــداهللا العجمي ٭ 

٧٦٫٠٧
سعود حمدان زايد الضفيري ٧٩٫٨٢٭ 
سعود خليف سعود احلربي ٨٧٭ 
سعود عبدالعزيز سعود مثيب العنزي ٭ 

٨١٫٧٢
سعود محمد مانع العجمي ٨٥٫٢٧٭ 
سعود مرزوق مفلح الرشيدي ٨٢٫٥٭ 
سلطان أحمد نشمي الضفيري ٨٣٫٩٤٭ 
سلطان فالح صالح العازمي ٨٧٫٥٢٭ 
سلمان أحمد ساير الضفيري ٧٩٫٧٨٭ 
سلمان سعد مطلق املطيري ٨٨٫٣٣٭ 
سلمان فهد شحاذ الصليلي ٨٢٫٨٧٭ 
سلمان مصلح رحيل العنزي ٨٤٫٢٣٭ 
سليمان عايد سليمان الرشيدي ٨٤٫٢٦٭ 
صالح خالد صالح املطوطح ٨١٫١٣٭ 
ضاري خالد فرج العنزي ٨٥٫٣١٭ 
ضاري محمد عايش احلسيني ٩٧٫١٣٭ 
طارق فهد حاشوش اخلالدي ٨٢٫٠٢٭ 
طالل بندر عادي اخلالدي ٨١٫٨٭ 
طالل نواف عواد الشمري ٨٤٫٤٦٭ 
عامر عادل عبداهللا حسني حمود الشمري ٭ 

٨٠٫٢٧
عبد الرحمن فيحان بجاد العتيبي ٩٣٫٧٭ 
عبد الرحمن مبارك ناصر احلجرف ٩٥٫٤٨٭ 
عبد الرحمن ممدوح دهام العنزي ٨٤٫٧٦٭ 
عبد العزيز خالد عوض احلربي ٨٨٫٠٦٭ 
عبد العزيز عبداهللا أحمد العنزي ٨٣٫٩٦٭ 
عبــد العزيز عبدالهــادي محمد العنزي ٭ 

٨٣٫٢٤
عبد العزيز فهد مناور الشمري ٨٢٫٤٨٭ 
عبد العزيز محمد عطية العنزي ٨٠٫٣١٭ 
عبد اهللا خالد سعران املطيري ٨٧٫٠٤٭ 
عبد اهللا خالد عبيد الشمري ٧٥٫٤٣٭ 
عبد اهللا علي عبداهللا املطيري ٧٣٫٨٨٭ 
عبد اهللا عيد صقر الهاجري ٨٣٫٣٨٭ 
عبد احملسن صالح عواد الرويعى ٧٢٫٧١٭ 
عبد احملسن محمد جعفر العجمي ٨٦٫١٣٭ 
عبد الهادي محمد علي البصيرى ٨٢٫٧١٭ 
عبداحلميد محمد فيصل العنزي ٩٠٫٨٣٭ 
عبدالرحمن بدر مبارك الشمري ٨٢٫٥٥٭ 
عبدالرحمن حسني بشير الشمري ٧٩٭ 
عبدالرحمن سعود محمد الشمري ٧٦٫٥٭ 
عبدالرحمن فهيد هادي املطيري ٨١٫٥٦٭ 
عبدالرحمن محمد أحمد علي الغمراوى ٭ 

٩٧٫٢٢
عبدالعزيز حرير محمد احلسيني ٩١٫٩٭ 
عبدالعزيز حميد معلث الرشيدي ٨٢٫٨٥٭ 
عبدالعزيز خالد حسني الرواف ٧٨٫١٣٭ 
عبدالعزيز طرقي مجبل العنزي ٧٨٫٦٧٭ 
عبدالعزيز فهد جبران املسامح العجمي ٭ 

٨٧٫٣٣
عبدالكرمي فهد كرمي مثقال حربي ٨١٫٨٦٭ 
عبداهللا سالم عبداهللا سواده ٨٨٫٥٦٭ 
عبداهللا سعد سباح املطيري ٨٥٫٤٨٭ 
عبداهللا سعود عبدالعزيز احلوطي ٨١٫٢٤٭ 
عبداهللا فالح سعد املطيري ٨٦٫٤١٭ 
عبداهللا مجبل بندر خالد ٨٠٫٨٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا العجمي ٧٧٫١٭ 
عبداهللا مساعد عبداهللا السعيدي ٩٠٫٣٣٭ 
عبداهللا نواف مسلط العتيبي ٩١٫١٨٭ 
عبداهللا هضيب مطلق العالطي ٨٣٫٦٦٭ 
عبداحملسن أحمد غربى الذايدي العنزي ٭ 

٧٤٫٩٥
عبداحملسن منصور محمد العنزي ٩١٫٦٦٭ 
عبدالهادي خلف فهد املطيري ٨٨٫٢٤٭ 
عثمان أحمد غربى الذايدي العنزي ٧٥٫٩٣٭ 
عثمان راشد عثمان الزعبي ٨٣٫٦٥٭ 
عثمان سعود عبداهللا الشمري ٨٦٫٣٩٭ 
عذبي شهاب أحمد الشمري ٨٠٫٦٣٭ 
عذبي معيوف شيحان السعيدي ٨٣٫٧٢٭ 
علي سعود عبداهللا الشمري ٨٢٫٧٭ 
علي عبداهللا سالم الشمري ٨٤٫٨٭ 
علي غالى علي العنزي ٨١٫٢٥٭ 
علي نايف علي الضفيري ٨١٫١٩٭ 
عمــر حربي عبدالعزيز شــحاته عثمان ٭ 

٩٠٫٧٨
عمر حمد محمد عبدالرزاق فهد املسانع ٭ 

٨٣٫٠٣
عمر خالد صنهات احلربي ٨١٫١٭ 
عمر عبداهللا مصحب الظفيري ٨٦٫٦٥٭ 
عمر عبداهللا فجرى احلسيني ٧٩٫٥٢٭ 
عمر مرزوق جهز العتيبي ٨٣٫٨١٭ 
عمر نايف مران العنزي ٧٦٫١٩٭ 
غازي مساعد غازي العنزي ٩٠٫٢٨٭ 
فالح عبداهللا فالح العجمي ٨٢٫٦٨٭ 
فهد تركي عايد الشمري ٨٤٫٢٩٭ 
فهد حسني فهيد احبيط العجمي ٨٠٫٧٢٭ 
فهد قايد حايف السويط الضفيري ٨٧٫٧٤٭ 
فواز صطام صياح العنزي ٨١٫١٤٭ 
فيصل بدر مفرج الهاجري ٧٧٫٢٦٭ 
فيصل محمد مانع العجمي ٨٦٫٠٢٭ 
الفي فهد عواد عساف ٨٦٫١٩٭ 
ماجد جاسر ناصر املطيري ٧٨٫٧٤٭ 
مانع مبارك برغش احلسيني ٨٩٫٥٦٭ 
مبارك إبراهيم سرحان مبارك احمليسن ٭ 

٧٧٫١٧
مبارك بندر مجبل بوظهير ٧٨٫٥١٭ 
متعب ماجد معجون الضفيري ٧٧٫٠١٭ 
محمد خالد محمد العنزي ٨٢٫٥٦٭ 
محمد راشد حمد املخيال ٧٨٭ 
محمد زيد سالم املري ٧٧٫٠٧٭ 
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محمد سعد عبداهللا احلربي ٧٩٫٨٣٭ 
محمد سعود سالم العجمي ٨٤٫٧٭ 
محمد سعود محمد املطيري ٩٠٫٢٥٭ 
محمد صالح محمد العنزي ٩٠٫٥٣٭ 
محمد صطام صياح العنزي ٩٢٫٢٣٭ 
محمد عبداحملسن عامر حماد ٨٨٫٨٭ 
محمد عيد سعدون املطيري ٧٨٫٦٦٭ 
محمد عيسى شعيب عبيد ٩٠٫٥٧٭ 
محمد غالى نافل احلربي ٨١٫٣١٭ 
محمد غنيم محمد املطيري ٧٩٫٣٣٭ 
محمد فالح سلمان احلسيني ٧٩٫٣٢٭ 
محمد فواز محمد املاجدي ٨٢٫٥٢٭ 
محمد مبارك معاشي العنزي ٩٥٫٨٥٭ 
محمد مهنا ماطر الشمري ٧٩٫٣٨٭ 
محمد نايف شليل املطيري ٨٣٫٠٢٭ 
محمد نصار ساير الضفيري ٧٨٫٣٩٭ 
محمد هادي سالم العنزي ٩١٫٨٣٭ 
محمد هاني فالح الفضلي ٧٢٫٨٨٭ 
محمود خالد سليم زهران ٩٨٫١٨٭ 
مساعد عايد عبداهللا السعيدي ٧٢٫٨٥٭ 
مشاري حمد حمود العنزي ٨٠٫٩٣٭ 
مشاري خالد دليل جزاع ٧٩٫٤٩٭ 
مشاري مرزوق فالح الشمري ٨٣٫٠٥٭ 
مشاري معتق سليمان الرشيدي ٨١٫٦٦٭ 
مشعل سلطان صالح احلسيني ٨٧٫٤٥٭ 
مشعل طالل عطية الشمري ٧٤٫٨٧٭ 
مشعل عبداهللا فرحان العنزي ٩٤٫٩٦٭ 
مشعل مبارك محمد املطيري ٨٥٫٨٥٭ 
مصعب أحمد مطر الشمري ٧٧٫١٧٭ 
منصور بدر موسى الظلماوي ٨١٫١٧٭ 
منصور ماجد شعف احلربي ٧٩٫٨٩٭ 
منصور محسن محمد العجمي ٩١٫٣٢٭ 
مهلهل فهد مسلط العتيبي ٨٨٫١٧٭ 
ناصر بدر خلف احلربي ٧٨٫٩٤٭ 
ناصر حمد ناصر العجمي ٨٤٫١١٭ 
ناصر فواز غازي املطيري ٨٨٫٧١٭ 
ناصر محمد مبارك العجمي ٧٢٫٦٦٭ 
نايف أحمد نايف فرحان صنهات ٨١٫٠٩٭ 
نايف صقر مفرح احلربي ٨٣٫٥٥٭ 
نايف عيادة نايف العنزي ٨٥٫٠١٭ 
نايف غازي عبداهللا املطيري ٨٢٫٧٥٭ 
نايف فهد سعود املتلقم ٨٦٫٤٧٭ 
ندا فواز حمود املطيري ٩٣٫٥٨٭ 
نشمي أحمد نشمي الضفيري ٨٣٫٥٨٭ 
نواف ثجيل محمد اخلالدي ٧١٫٧٤٭ 
نواف يعقوب هالل الشمري ٧٣٫٢٣٭ 
هادي حامد ماضي العازمي ٧٦٫٥٤٭ 
هزاع سعد مفرج الهاجري ٧٥٫٨١٭ 
وليد سعد سعود املطيري ٩١٫٠٣٭ 
يوسف خالد محمد العنزي ٨٤٫٧٧٭ 
يوسف رامز محمد محمد عرفات ٨٧٫٨٥٭ 
يوسف شــريف محمد محمود طاحون ٭ 

٩٥٫٥٨
يوسف محمد كاظم خلف ٨٣٫٧٤٭ 

 عقاب اخلطيب الثانوية بنني 

أحمد عباس عبداحلميد عبداحلسني ٨٢٫٧٢٭ 
أحمد عيسى عبداهللا السيافى ٩٤٫٢٢٭ 
إبراهيم أحمد هادي وادي ٩٥٫٥٧٭ 
إبراهيم جمال عزالدين ٩٥٫٦١٭ 
بدر فيصل سعود العتيبي ٧٩٫٩٢٭ 
بدر مساعد عوض املطيري ٨٠٫٢٩٭ 
بندر مشعل صباح الفضلي ٨٤٫٩٢٭ 
جاسم خالد جاسم علي ٩٣٫٨٢٭ 
جاسم محمد مهنا الهاجري ٦٨٫٩٨٭ 
جاسم وهبي جاسم اجلداري ٧٩٫١٣٭ 
حبيب تركي حبيب الشمري ٨٥٫٣٤٭ 
حسن محمد خالد كرم ٧٨٫٦٥٭ 
حسني أحمد اسماعيل عبدالكرمي ٧٨٫١٢٭ 
حسني جعفر صادق التراكمه ٨٣٭ 
حسني علي حسني جاسم حسني ٩٣٫٠٣٭ 
حسني ماهر عباس جمعة ٩٢٫٥٢٭ 
حمد ضحوي مفلح الرشيدي ٩٣٫٨٣٭ 
خالد شبيب مخلد الهاملي ٨٨٫٥٧٭ 
خالد ضيف اهللا رزق اهللا اخلالدي ٧٩٫٦٨٭ 
خالد مرزوق شليويح العتيبي ٧٨٫٩٣٭ 
خالد مشاري عبداهللا الدعى ٩٠٫٤٩٭ 
راشد سعد سعيد العنزي ٨٥٫٥٭ 
زياد عبدالوهاب حسن الكندري ٧٧٫١٦٭ 
سالم عايد دوشى العرادة ٩٦٫٧٤٭ 
ساير سالم ساير الشمري ٩١٫٤٥٭ 
ساير محمد ساير احلربي ٧٨٫٧٦٭ 
سعد رجعان سعد الهاجري ٩٧٫٥٥٭ 
سعود تركي واصل املطيري ٨٦٭ 
سلطان جابر جمعة العتيبي ٨٠٫٥١٭ 
سلطان راشد رزق اهللا اخلالدي ٧٨٫٦٢٭ 
سلطان مفلح حسن الظفيري ٩١٫٢٤٭ 
شمالن أحمد طعمة حمود اخلالدي ٨٠٫٩٤٭ 
صالح جاسم محمد القطان ٧٢٫١٤٭ 
صباح محمد صباح الفضلي ٧٦٫٣٥٭ 
ضاري طارق فهد الفريح ٩٢٫٥٭ 
ضــاري عبدالكرمي مــرزوق الغضوري ٭ 

٩٥٫٨٨
طالل مشاري حسني محمد ٨٦٫٢٨٭ 
طالل ناصر مزيد الهرشاني ٨٩٫٣٩٭ 
عبــد الرحمن جابر ضحــوي الضفيري ٭ 

٩٧٫٠٤
عبد العزيز سعود عبدالعزيز السويدى ٭ 

٧٦٫١٥
عبد العزيز مبارك مساعد القربه ٧٣٫٧٥٭ 
عبد العزيز محسن شريف اخلالدي ٧٨٫٣٢٭ 
عبد اهللا خليل مبارك العجمي ٩٠٫٣٩٭ 
عبد اهللا داوود سالم الشمري ٨١٫٢١٭ 
عبد اهللا فؤاد حميد الصفار ٦٥٫٧٧٭ 
عبد اهللا محمد عبداهللا العتيبي ٨٥٫٨٣٭ 
عبد اهللا محمد علي بامطرف ٧٨٫٣٩٭ 
عبد اهللا مصطفى عبدالعزيز فرج ٩١٫٦٦٭ 
عبد احملسن بندر زيد العفاسى املطيري ٭ 

٧٥٫٦٥
عبدالعزيز عمر محمد بانصير ٨٦٫٣٣٭ 
عبداهللا أحمد دحيم عايد املطيري ٧٧٫١١٭ 
عبداهللا حسني محمد األقرع ٨٨٫٢٤٭ 
عبداهللا طارق ساير الزعبي ٨٩٫٤٩٭ 
عثمان منصور صالح العجمي ٨٢٫٤٩٭ 
علي حسني علي خلف ٨٤٫٠٥٭ 
علي صباح أحمد الطيار ٧٦٫٩٥٭ 
علي عبداهللا أكبر حسن أكبر ٩٦٭ 
عمر عبداللطيف عبدالوهاب الدوسري ٭ 

٩٢٫٧٧
عيسى علي عبدالرحيم علي ٩٢٫٦٣٭ 
عيسى فاضل عبداهللا كنكوني ٩٥٫١٦٭ 
فراس حميد حمود الرشيدي ٨٦٫١٭ 
فهد أحمد عثمان محمد ٩٢٫٠٦٭ 
فهد ساير محمد الديحاني ٧٧٫٩٣٭ 
فهد نبراز بدر احلالق ٧٨٫٨٦٭ 
فواز عبدالعزيز صالح اجلطيلي ٨٨٫١٣٭ 
فواز فهد علي عبدالرحيم ٨٦٫٦٧٭ 
فيصل فايز عواض املطيري ٨٣٫٧٧٭ 
محمد أحمد خميس حسن ٨٤٫٨٨٭ 
محمد بدر مشوح العتيبي ٨٤٫٤٩٭ 
محمد راشد بطي املطيري ٨١٫٠٩٭ 
محمد فهد عبدالرحمن أحمد ٨٦٫٩٣٭ 
محمد فيصل راشد ذيب الهاجري ٩٢٫٥٭ 
محمد مبارك حبيب الشمري ٨٢٫٦٢٭ 
محمد مهدي علي داود قمبر ٩٢٫٣٣٭ 
مشعل شبيب مخلد الهاملي ٨٩٫٦٥٭ 
مشعل محمد عصويد الدملانى ٩٣٫٢٭ 
مشعل ناصر جابر املسعود ٩٧٫٠٧٭ 
مهدي ماجد إبراهيم أتش ٨٧٫٨٧٭ 
ناصر خالد علي الزيد ٨٨٫٢٥٭ 

نواف حمدان رمضان العنزي ٨٣٫٣٦٭ 
نواف نهار محمد الشمري ٩١٫٧٤٭ 
هادي سعد هادي الهاجري ٨٦٫٨٦٭ 
هادي مبارك محمد العجمي ٨٤٫٥٩٭ 
يوسف خليفة عبدالوهاب بهمن ٩٥٫٢٭ 
يوسف سالم فرحان الهاجري ٨٦٫١٣٭ 

 عمر بن اخلطاب الثانوية للبنني 

أسامة شقران جسار السبيعي ٧٨٫٣٤٭ 
ابجاد عبداهللا دعيج العتيبي ٧٨٫٥١٭ 
أحمد سعد ناصر العازمي ٨٩٫٣١٭ 
أحمد محمد فرحان العنزي ٨٧٫٨٢٭ 
أسامة خالد صاوى سيد شحاته ٨٨٫٨١٭ 
انس عبداللطيف محمود املتولى ٩٨٫٧٥٭ 
باسل اشرف عبدالشفوق عبدالقادر ٩٨٫٣٩٭ 
بدر محمد علي العجمي ٧٧٫٠٥٭ 
بكر عبداحلميد احمليمد ٩٩٫٢٭ 
بندر أحمد عبداهللا العتيبي ٨٤٫٣٨٭ 
ثامر محمد حمود العجمي ٧٧٫٩٦٭ 
حسن محمد ناصر الدوسري ٧٧٫٧٥٭ 
حسني علي هادي الفضلي ٨٥٫٩٦٭ 
حمد أحمد علوى القحطاني ٧٦٫٠٣٭ 
حمد سالم علي شليل ٨٣٫٢٤٭ 
حمد محمد سعد سعد ١٨٫٥٨٭ 
حمد ناصر حمد العجمي ٧٩٫١٨٭ 
خالد أحمد براك العازمي ٨٠٫٤٣٭ 
خالد أحمد حمود الطوارى ٨٠٫٣٧٭ 
خالد جمال خالد العازمي ٨٧٫٨٧٭ 
خالد علي عبداهللا فرحان ٧٦٫١٧٭ 
خالد عيد براك العازمي ٧٩٫٢٩٭ 
خالد فهد خالد الهاجري ٩٢٫٠٧٭ 
خالد محمد علي العجمي ٧٤٫٧٦٭ 
خالد محمد نادر العجمي ٧٩٫٠١٭ 
خالد وليد خالد الهندال ٧٨٫١١٭ 
دعيرم محمد دعيرم العجمي ٧٨٫٣١٭ 
دليم سالم محمد العجمي ٨١٫١٧٭ 
راشد رشيد سعد العازمي ٨٢٫٠٧٭ 
راكان حمد محسن العجمي ٧٣٫٣٩٭ 
رفاعي عبداهللا فالح العجمي ٧٦٫١١٭ 
سالم بجاد ناصر الدوسري ٨١٫٩٦٭ 
سالم زيد الهبى العازمي ٧٦٫٦١٭ 
سالم سعد سالم العجمي ٧٨٫٥٨٭ 
سالم عبداهللا برجس الهاجري ٨٥٫٣٩٭ 
سالم علي فهاد العجمي ٨٦٫٠٦٭ 
سالم فدغوش صويان الهاجري ٧٦٫٦٧٭ 
سالم مبارك سالم الشقاث ٦٢٫٣٧٭ 
سالم محسن سالم العازمي ٧٦٫٩٤٭ 
ســالم محمد عبــداهللا املرجتي العازمي ٭ 

٧٩٫٥١
سعد عبداهللا مدوس الدوسري ٨٣٫٦٣٭ 
سعد عبداهللا علي الهاجري ٧٤٫٧٭ 
سعود جاسم حمود احلربي ٧٤٫٢٧٭ 
سعود حمود عبداهللا العتيبي ٨٢٫٤٢٭ 
سعود ناصر راشد العجمي ٨٢٫٢٧٭ 
سعيد هادي سعيد احليمر ٩٠٫٤٣٭ 
سلطان سعد علي املرجتى ٧٨٫١٤٭ 
سلطان عبداهللا مفلح العازمي ٨٤٫٤٢٭ 
سلطان فيصل عبداهللا السبيعي ٦٨٫٥٭ 
سلطان محمد بجاد املطيري ٨٧٫٨٨٭ 
سلمان خالد سعد العجمي ٧٥٫٨٩٭ 
شافي جمعان شافي العازمي ٦٧٫٣٭ 
شافي عفنان بجاد الدوسري ٩٦٫٨٤٭ 
شبيب سعد حرمل العجمي ٧٤٫٢١٭ 
شبيب محمد خالد العازمي ٨٠٫٢٢٭ 
ظافر مسفر حسني العجمي ٨١٫٢٨٭ 
عايد محمد سعد السبيعي ٧٨٫١٧٭ 
عبادة بالل السليمان املنصور ٩١٫٣٨٭ 
عبد الرحمن حمود سلمان العازمي ٧٦٫٨٥٭ 
عبد الرحمن زهير عبداجلبار سالم ٧٨٫٤٭ 
عبــد الرحمن عبدالهادي محمد العجمي ٭ 

٧٨٫٤٢
عبد الرحمن فالح ارشيد الشدقم العازمي ٭ 

٧٩٫١٦
عبد الرحمن فهيد سعد العجمي ٧٥٫٦٥٭ 
عبد الرحمن محمد سعد الهاجري ٨٥٫٣٭ 
عبد الرحمــن محمد ضيف اهللا احلربي ٭ 

٨٧٫٦١
عبد الرحمن محمد علي العتيبي ٨٥٫٩٩٭ 
عبد الرحمن مخيط محمد العازمي ٨٠٫٢٥٭ 
عبد الرحمن هادي محمد العجمي ٨٣٫٦٣٭ 
عبد العزيز أحمد سالم العازمي ٨٤٫٣٦٭ 
عبد العزيز حمود طويل العنزي ٩٣٫١١٭ 
عبد العزيز مرزوق الفي العازمي ٨١٫٢٣٭ 
عبــد اهللا بدر مبارك عبدالرحمن مبارك ٭ 

٨٧٫٠٩
عبد اهللا جعفر عامر الهاجري ٨١٫٨٧٭ 
عبد اهللا حسني محمد العجمي ٩٤٫٨٧٭ 
عبد اهللا حمد خالص الهاجري ٧٦٫٨٧٭ 
عبد اهللا خالد طرقي العازمي ٨٣٫٥٣٭ 
عبد اهللا خالد فالح العازمي ٧٢٫٩٩٭ 
عبد اهللا راشد عبداهللا العجمي ٧٤٫٥٤٭ 
عبد اهللا رصد عبداهللا العجمي ٧٦٫١٦٭ 
عبد اهللا صالح محمد املري ٧٩٫٥٩٭ 
عبد اهللا عايد مرزوق العازمي ٧٧٭ 
عبد اهللا فالح محمد الهاجري ٨٤٫٢٩٭ 
عبد اهللا فياض شاجع العجمي ٩٣٫٩٨٭ 
عبد اهللا محمد حرمل العجمي ٧٢٫٣٥٭ 
عبد اهللا محمد سالم الدوسري ٩٠٫٨٭ 
عبد اهللا محمد ملحق العتيبي ٨٢٫٧٥٭ 
عبد اهللا مضحى عازم العنزي ٧٥٫٦٢٭ 
عبد اهللا منصور فارس السبيعي ٨١٫٦٨٭ 
عبد اهللا يوسف ذاعر املطيري ٧٦٫٦٢٭ 
عبد احملسن محمد زايد العجمي ٧٤٫٢٭ 
عبد الهادي عبداهللا محمد العجمي ٨٤٫١٧٭ 
عبد الهادي مســفر عبدالهادي العجمي ٭ 

٧٨٫٦٤
عبدالرحمن محمد رجب النجار ٩٧٫٦٦٭ 
عبدالعزيز حمدان مناحي الدماك ٨٢٫١٦٭ 
عبداهللا ربيع سالم العجمي ٠٭ 
عبداهللا فهد سعد العجمي ٧٨٫٧٭ 
عبداهللا فيصل فالح اجلميعة ٧٩٫٨٨٭ 
عبداحملسن مناور محسن العنزي ٩٨٫١٨٭ 
عالءالدين السيد محمد محمود رزق ٩٩٫٨٨٭ 
علي خميس علي العازمي ٧٤٫٠٦٭ 
علي سالم علي شليل ٨٣٫٨٩٭ 
علي شرف مهدي العجمي ٧٤٫٧٭ 
علي ظافر علي العجمي ٨٣٫٨٥٭ 
علي فالح علي العجمي ٧٨٫٠٦٭ 
علي محمد سراج العجمي ٨٤٫٠٢٭ 
علي مهدي مانع العجمي ٧٤٫٥٩٭ 
عمر بدر سعود العازمي ٧٧٫٨٨٭ 
عمر حسني علي العتيبي ٧١٫٩٧٭ 
عمر سالم سعود اجلوير ٧٧٫٨٣٭ 
عمر سعد مفلح العازمي ٨٥٫١٤٭ 
عمر محمد مجبل العازمي ٨٠٫٧١٭ 
عمير مسلم عمير العازمي ٧٥٫٢٣٭ 
عيد بندر عيد العازمي ٧٥٫٧٤٭ 
فاضل عبداحملسن فاضل العجمي ٧٥٫٨٣٭ 
فرحان مهلهل علي الشمري ٧٩٫١٭ 
فالح جابر عبداهللا الرشيدي ٩٤٫٧٨٭ 
فهاد علي فهاد العجمي ٨٥٫٩١٭ 
فهد حمود بطي العازمي ٧٦٫٦٥٭ 
فهد طالل علي العازمي ٨٠٫٥٣٭ 
فهد عايض راشد املري ٧٤٫٦٭ 
فهد فالح معجب العجمي ٧٠٫٩٧٭ 
فهد محسن راشد العجمي ٦٨٫٥١٭ 
فهد محمد عبدالهادي العجمي ٧٨٫٢٭ 
فهــد محمــد فــاروق محمد رشــيد فتح ٭ 

الدين ٨٠٫٤٨
فهيد جوير فهيد العجمي ٨٥٫٥٣٭ 

فواز اشنان عبدالرحمن جردان ٧٨٫٨٥٭ 
فواز سعود شوردى الهاجري ٩٣٫١٥٭ 
فيصل طالب علي املري ٨٠٫٣٦٭ 
فيصل عجمي شافي الهاجري ٧٤٫٢٩٭ 
فيصل ماجد ستار العنزي ٨٠٫٨٦٭ 
قابوس سالم محمد املري ٨٢٫٢٨٭ 
مبارك بدر مبارك العازمي ٧٧٫١١٭ 
مبارك راشد حمد املري ٧٥٫٤٨٭ 
مبارك علي مبرد العازمي ٨٣٫٦٨٭ 
مبارك فهد حمد دسمه ٧٨٫١٥٭ 
مبارك محمد ناصر الهاجري ٧٧٫٧٧٭ 
متعب حمدان جابر العجمي ٧٢٫٥٩٭ 
محمد أحمد عبداهللا العتيبي ٧٩٫١٣٭ 
محمد أحمد محمد حامد حسن ٩٧٫٧٥٭ 
محمد بندر منشر العصيمي ٧٩٫٣٤٭ 
محمد جمعان ارويدان اجلماح ٩٥٫٧٩٭ 
محمد جمعة عرفات محمد جمعة ٩١٫٩٢٭ 
محمد حمد دخيل بداح ٧٩٫٤٤٭ 
محمد حنيف جلعود الهاجري ٧٣٫٢٭ 
محمد خالد مهدي القحطاني ٧٨٫٦٢٭ 
محمد رشيد محمد العجمي ٨١٫٨٢٭ 
محمد سعدون عوض الهاجري ٨٠٫٤٥٭ 
محمد صالح إبراهيم حسني ٩٧٫٥٨٭ 
محمد عادل خالد العازمي ٧٥٫٨٤٭ 
محمد عارف منوخ الشمري ٧٠٫٦٤٭ 
محمد عبدالعزيز محمود دشتى ٧٧٫٧٣٭ 
محمد عبدالهادي محمد العجمي ٧٧٫٤٭ 
محمد فالح سالم العازمي ٨٠٫٥٭ 
محمد فالح نافل العازمي ٧١٫٥٥٭ 
محمد فهد بطي الهاجري ٧٧٫٧٧٭ 
محمد فيصل علي املري ٨٥٫٧٩٭ 
محمد مجدى السيد أحمد ٩٩٫٢١٭ 
محمد مسفر محمد العجمي ٨٨٫٧٨٭ 
محمد مصطفى شعراوي امبارك ٩٠٫٥٤٭ 
محمد هادي مهدي العجمي ٧٥٫٢٩٭ 
مرزوق خالد غنيم الصويلح ٨٠٫٤٥٭ 
مرزوق سعد منصور العازمي ٧٥٫٢٤٭ 
مرزوق عبداهللا مرزوق العازمي ٨١٫٦١٭ 
مرزوق نايف مرزوق العازمي ٧٩٫٩٣٭ 
مسعود نايف هادي العجمي ٧٧٫٠٣٭ 
مصطفى محمد محمد عبدالفتاح اسماعيل ٭ 

٩٢٫٧٣
مضيان جالل مضيان القعود ٧٨٫٦٢٭ 
منصور بدر منصور الهاجري ٨٥٫٣٨٭ 
منصور سالم علي العجمي ٧٦٫٤١٭ 
منصور مبارك عبداهللا العبيدان ٧٧٫٥٢٭ 
مهدي بندر مهدي القحطاني ٧٥٫٧١٭ 
ناصر باني ناصر الهاجري ٨٢٫٧٦٭ 
ناصر جفني برجس الهاجري ٨٥٫٩١٭ 
ناصر خالد راشد الهاجري ٧٨٭ 
ناصر خالد ظاهر الدوسري ٧٤٫٤٥٭ 
ناصر عبدالرحمن سالم عبيد الدوسري ٭ 

٨٣٫١٩
ناصر عبداللطيف غازي الرشيدي ٧٥٫٤٥٭ 
ناصر علي راشد العجمي ٧٨٫٥٥٭ 
ناصر فهد ناصر العجمي ٧٢٫٢٤٭ 
ناصر محمد نادر العجمي ٧٧٫٩٢٭ 
نايف صقر سعد العازمي ٧٧٫٥٩٭ 
نواف فيصل فالح العازمي ٧٤٫٣٦٭ 
هادي سعود ناصر العجمي ٨١٫٩٨٭ 
هادي قبالن هادي العجمي ٨٣٭ 
وليد فهد خميس العازمي ٨٨٫١٦٭ 
يحيى زكريا احلربات ٨٨٫٩٥٭ 
يوسف خليفة مبارك العازمي ٧١٫٨٢٭ 
يوسف زيدان خلف العنزي ٧٩٫٧٥٭ 

 عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات 

أبرار ماجد عبدالرحمن اخلالدي ٨٦٫٩٣٭ 
أروى محمد فالح العجمي ٨٦٫٤٥٭ 
أريام سعد لهمود الشمري ٨٣٫٦٣٭ 
أريام عساف زاهى عبدالعزيز ٨٨٫٨٦٭ 
أريام علي مياح العركى ٨٣٫٦٢٭ 
إسراء ماجد مطلق املطيري ٨١٫٧٧٭ 
أنفال ماجد مطلق املطيري ٨٠٫٠٦٭ 
أيــه عبداللطيف عبداحلكيم عبداحلليم ٭ 

٩٥٫١٢
اروى حسام صالح أحمد احلمادي ٩٩٫٠٧٭ 
اروى هاني السيد الديب ٩٨٫٦٢٭ 
إسراء اسعد امني العريس ٩٩٫٩٨٭ 
الشيماء مصطفى حسني أحمد عبداجلواد ٭ 

٩٩٫٩٦
امل صعب خليفة الشمري ٩١٫٢٤٭ 
اميرة شريف ابواملكارم علي ٩٦٫٤٧٭ 
أمينة عواد عامر غازي احلسيني ٨٠٫٦٤٭ 
أنفال عيد غالى الظفيري ٨٠٫٣٭ 
ايه خالد عبدالعال حجازي ٩٩٫٨٧٭ 
بسمله سعد محمد عطية حسن ٩٩٫٦٧٭ 
جمايل عبدالعزيز نهار املطيري ٩٠٫٤٢٭ 
جوزا سند فهد العجمي ٨١٫٠٢٭ 
خزنة حسني فالح كحيالن العجمي ٨٨٫٨٧٭ 
خلده خالد نبقى الظفيري ٨٨٫٤٭ 
دانة مرزوق سعود النومس ٨٩٫٢٥٭ 
دالل قناد بهار العتيبي ٨٧٫٠٤٭ 
رغد ثامر جبر العنزي ٨٨٫٩٢٭ 
روان تامر مجدى جنيب محمد ٩٤٫٧٨٭ 
روز علي عايد الرشيدي ٨٧٫١٧٭ 
روضه اشرف عبدالعظيم عبدالدامي ٩٩٫٨٣٭ 
روى زيد طعمة الشمري ٨٣٭ 
رمي حمود جاسم العنزي ٨٥٫٩١٭ 
رمي خالد علي السرحان البلوي ٨٧٫١٨٭ 
رمي عايض عايد الرشيدي ٧٤٫٩٢٭ 
رمي نواف مسعود املطيري ٨٤٫٢٣٭ 
سارة عبداهللا نزال الشمري ٨٠٫٦٧٭ 
سارة فالح سعد املطيري ٧٨٫٩٭ 
سارة نواف صالح اخلالدي ٧٦٫٦٨٭ 
سعدونه مبارك حجرف هيف ٩٠٫٦٭ 
شاهه منصور محمد الفيله ٨٥٫٦٧٭ 
شوق مطلق مفلح الرشيدي ٩٠٫٤٥٭ 
شوق نايف سعيد الشمري ٨٥٫٤٨٭ 
شيخة سامي معاهد العنزي ٩٤٫٣٥٭ 
شيخة سعود فالح احلجرف ٨٨٫١٭ 
شيماء سعد حلو العنزي ٨٦٫٢٢٭ 
شيماء فهد خلف احلزمي الشمري ٨٩٫٧٢٭ 
ضي اعزيز الفي املطيري ٧٣٫٨٦٭ 
طيبة مرزوق جنم الشمري ٩٧٫٣٥٭ 
عائشة عبداهللا عايض العازمي ٨٨٫٦٢٭ 
عالية عبداهللا نزال العنزي ٧٩٫٧٢٭ 
عالية مضحي احبيب الفضلي ٨٠٫٥٧٭ 
عالية ناصر نشمي العنزي ٨٩٫٣١٭ 
علياء نازل سعدي الشمري ٩٥٫٢٭ 
غالية فالح سباح املطيري ٨٥٫٢٭ 
فاطمة بخيت بنيان ساير ٩٠٫٣٢٭ 
فاطمة ماجد محمد العنزي ٩٤٫٤٢٭ 
فجر عبداهللا حمدان العالطي ٨٥٫٣٢٭ 
فوز جابر محسن الظفيري ٨٤٫٠٣٭ 
فوز صالح حمدان الشمري ٨٩٫٦٢٭ 
فيض مثيب محمد املطيري ٩٠٫٣٩٭ 
كوثر حمود علي الشمري ٩٢٫٩٨٭ 
مروه منر سفر العتيبي ٧٧٫٤٥٭ 
مرمي حمود مفلح الرشيدي ٨٩٫٤٨٭ 
مرمي محمد عبدالرءوف سيد أحمد ٩٩٫٧٤٭ 
مرمي هادي عواد الفضلي ٨٤٫٠٥٭ 
مضاوي شجاع مياح السويط الظفيري ٭ 

٨١٫٣٥
منار عياد حمود املطيري ٨٤٫٦٭ 
منال هايل راضي العنزي ٩٥٫٨٦٭ 
مها غريب محمد العنزي ٨٨٫١٢٭ 
ندى رباح ايوبي ٧٩٫٩٧٭ 
نرمني بندر مبارك الشمري ٩٢٫٥٦٭ 
نور محمد زكريا هاللي ٨٧٫٧٣٭ 

نورة سعود علي الشمري ٨٧٫٧٩٭ 
نورة مانع محمد العجمي ٩٦٫٨٩٭ 
نورة ناصر محمد مبارك محمد ٩١٫٢٩٭ 
نورهان أحمدالسيد إبراهيم محمد ٩٩٫٨٧٭ 
نوف بدر محمد العنزي ٧٧٫١٨٭ 
هاجر محمد حمود الصليلي ٨٢٫٦٩٭ 
هناء عبداهللا مدلول الشمري ٨١٫٧٨٭ 
هيا لؤي محمد صالح ٩٤٫٤٢٭ 
هيا وعالن ابداح الهاجري ٧٩٫٦٣٭ 
وسن خالف راجى الشمري ٩١٫٧٨٭ 
وضحى بدر منصور البقمي ٧٣٫٢٩٭ 
وفاء حويط سوهج الشمري ٧٥٫٤٩٭ 
وفاء عبداهللا مدلول الشمري ٨٦٫٦٭ 
والء محمود عبداحلكيم عبدالنبي ٩٨٫١٭ 
والء هشام أحمد محمد ٩٢٫٨٭ 
ياسمني سالم سعد العويشير ٨٨٫٠٧٭ 
ياسمني سالمة عبداهللا الشمري ٨٤٫٥٨٭ 
ياسمني محمد سوهج الشمري ٨٧٫٤٤٭ 
مينى شريف عبداجلليل حسن ٩٩٫٧٦٭ 

 عواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية للبنات 

أنيسه محمد راشد االصابعه ٨٥٫٣٢٭ 
أبرار نايف غازي الرشيدي ٨٠٫٧٣٭ 
احالم ناصر عبدالعزيز خليل ٩٣٫٨٢٭ 
اجلازي حمد سالم املري ٨١٫٤٩٭ 
العذراء حسن جعفر املويل ٨٣٫٣٭ 
العنود خالد سعد العازمي ٩٧٫٠٩٭ 
العنود راشد محمد املري ٧٨٫٢٭ 
امل فيصل رشيد العازمي ٩١٭ 
بدور رائد راشد العازمي ٩٨٫٣٭ 
بشاير محمد عبداهللا السهلي ٨٧٫٤٩٭ 
بيبي مشاري محمد العنزي ٨٥٫٧٩٭ 
حصة محمد برغش القحطاني ٨٧٫٨٥٭ 
دانة جارد نهار املطيري ٨٥٫٤٢٭ 
دانة خلف سعود العازمي ٩٢٫٧١٭ 
دانة فواز سعد العازمي ٩٣٫٧٩٭ 
دانة فيصل عبداهللا الزايد ٩٠٫٦٥٭ 
دانة محمد عباس حسني ٨١٫٨٥٭ 
دالل بدر راهى شنات ٩٣٫٢٢٭ 
دالل محمد سالم املري ٧٨٫٠٨٭ 
دليل دخيل محمد الهاجري ٩٠٫٤٩٭ 
دميه عمران فائق املسباح ٩٠٫٩١٭ 
دميه فهد جابر املري ٦٩٫٩٧٭ 
رتاج خلف خميس العقاب ٨٧٫٨٭ 
رتاج صالح أحمد العازمي ٨٧٫٤٧٭ 
رتاج عبيد فرج العجمي ٨٦٫٧٨٭ 
رتاج مذكر عايض الرشيدي ٩٧٫٥٩٭ 
رغد راشد فالح العازمي ٨٨٫٧٥٭ 
رغد فيصل محمد الصواغ العازمي ٨٢٫٢٦٭ 
روان خالد فاضل الفاضل ٩٣٫٧٩٭ 
روان محمد سالم العازمي ٩٥٫٧٦٭ 
رمي محمد يعقوب العنزي ٩١٫٧٦٭ 
زهراء محسن ناصر الصراف ٨٥٫١٨٭ 
زهيه محمد راجح الهاجري ٩٢٫٣٤٭ 
زينب فهيد مهدي العجمي ٨٠٫٧٧٭ 
سارة جابر سعود العازمي ٧٨٫٤٦٭ 
سارة سلطان فالح السبيعي ٩٣٫٢٦٭ 
سارة صالح مطلق عميره ٩٢٫٨٨٭ 
سارة طالل محمد عقاب العازمي ٩٩٫٤٭ 
سارة محمد مبارك الدوسري ٩٣٫٠٢٭ 
سلمى أنور فالح القعمر العازمي ٨١٫٠٦٭ 
سلمى خليف عواد العازمي ٧٩٫٩٥٭ 
سندس طالل فاضلي ٨٧٫٣٩٭ 
شهد حمد عوض العازمي ٩٧٫٧٤٭ 
شهد عايض صالح العازمي ٩١٫٤٨٭ 
شوق حماد ادغيمان العازمي ٨٩٫٠٤٭ 
صافيه دراج مسعود املري ٨٨٫٢٩٭ 
ضحى علي عوض العنزي ٧٨٫٦٣٭ 
طيف سعود عبيد العازمي ٩٤٫٧٤٭ 
عائشة مبارك محمد املزعل ٨٣٫٢٢٭ 
غال غالى فالح العازمي ٩٦٫٥٧٭ 
فاطمة عايد سالم العازمي ٨٤٫٤٦٭ 
فاطمة فايز سعود العازمي ٧٨٫٨٥٭ 
فاطمة مبارك سالم سليمه ٩٤٫٥٢٭ 
فاطمة محمد صالح احلربي ٨٧٫٨١٭ 
فاطمة محمد عايض الرشيدي ٧٢٫٥٧٭ 
فجر عبداهللا فجرى العازمي ٩٤٫١٣٭ 
لطيفة عبدالوهاب حمد البيشي ٩١٫٩٦٭ 
لطيفة مشعل مسفر العصيمي ٩٤٫٤١٭ 
لولوة علي حسني املزيد ٨٩٫٨٢٭ 
ليلى محمد حسني خسروه ٩١٫٠٩٭ 
مرمي حامد عبداهللا العازمي ٨٨٫٩٤٭ 
مرمي خالد سعد البحيرى ٩٨٫٨٦٭ 
مرمي علي عبداهللا السهلي ٧٧٫٠٤٭ 
مرمي فرحان عيد الركيباني ٩٥٫٤٨٭ 
مرمي محمد روباج العازمي ٨٩٫٣١٭ 
مرمي محمد يوسف الصورى ٩٧٫٤٧٭ 
مرمي مشعل حامد البحيرى ٩٨٫٥٣٭ 
مرمي منصور شبيب العازمي ٩٣٫٦٭ 
مالك جابر عبداحلميد القطان ٩٥٫٢٩٭ 
منار عادل سعد العازمي ٩٣٫٥٭ 
منار محمد عبداهللا البشر ٨٧٫٥٢٭ 
موضي عبداحلميد ياسر الفضلي ٩١٫١٩٭ 
جنالء عبداهللا سالم زمانان ٨٧٫١٨٭ 
جنود أحمد عبداهللا الشمري ٧٥٫٩٢٭ 
نرجس عبداللطيف صالح سنافى ٩٦٫٤١٭ 
نورة عبيد فالح العجمي ٩٣٫٣٣٭ 
نورة فالح فالح العازمي ٨٠٫٥٧٭ 
نورة محمد جنر العتيبي ٩٦٫٨٩٭ 
نوف مرجي محيا الرشيدي ٧٤٫٧٣٭ 
نيره فالح محمد العجمي ٩٠٫١٭ 
هاجر بندر شباب املطيري ٩٨٫٤٥٭ 
هاجر حبيب سالم ثويب ٩١٫٧٭ 
هديل الفي شوميى جديع ٩٠٫٣٢٭ 
هنادي سامي سيف امللعبى ٨٢٫٩١٭ 
هنادي نبيل عبيد العازمي ٩٨٫٣٧٭ 
هنوف سعد راشد العبهول ٩٨٫٠٧٭ 
هيا سمري محمد العازمي ٨٤٫٢١٭ 
وسمية نواف مساعد الشايع ٧٢٫٨٩٭ 
وضحة عبداهللا عقلة العازمي ٩٥٫١٭ 

 عيسى أحمد احلمد الثانوية للبنني 

أحمد جاسم عبدالهادي زمان ٧٣٫١٢٭ 
أحمد جاسم مكى العبد الرحيم ٨٢٫٢١٭ 
أحمد محمد يونس دبيس ٨٩٫٣١٭ 
أحمد منصور مطلق املسبحى ٩٠٫٦٨٭ 
أحمد نعيم سالم آل هيد ٨٥٫٨٭ 
أحمد وليد علي الكندري ٧٥٫٠٩٭ 
إبراهيم مســاعد ســعد مساعد اجلريان ٭ 

٨٥٫٠٢
اسماعيل ناصر سلطان جوهر ٩٥٫٥٧٭ 
بدر فهد بدر العطار ٨٠٫٠٤٭ 
بدر فهد معاذ الفهد ٨٨٫٩٣٭ 
بدر محمد علي العوض ٩٩٫٦٧٭ 
جاسم وليد علي الكندري ٧٢٫٦٩٭ 
جراح جاسم محمد التركيت ٧٧٫١٧٭ 
حسن إبراهيم حسن دشتى ٨٨٫٠١٭ 
حسن علي حسن جعفر ٨٢٫٣٧٭ 
حسني عبدالعزيز خليفة املجادى ٨٥٫٢١٭ 
حسني علي جاسم النجاده ٩٦٫٦٦٭ 
حسني ناصر مختار بهمن ٧٩٫٠٣٭ 
حمد محمد جمعان الغريب ٨٢٫٤٢٭ 
حيدر محمد السلمان ٧٥٫٦٥٭ 
خالد محمد حمد السالم ٩٢٫٤٭ 
راشد جمال راشد السليمان ٨٥٫٨٣٭ 
راشد عبدالعزيز العزران ٨٥٫٥٤٭ 
راشد نايف إبراهيم املجمد ٧٨٫٩٩٭ 
سعود عبداهللا سعود السميرى ٨٠٫٢٨٭ 
سعود محمد حسن الطيب ٨٤٫٩٥٭ 
سلمان شاكر غلوم العوضي ٩٨٫٢٢٭ 

سليمان سامي سعد احلشان ٨٤٫٤٦٭ 
سيد علي وليد عبداهللا سيدعلي ٨١٫٧٤٭ 
صالح محمد صالح العمارى ٨٣٫٥٥٭ 
عبد الرحمن محمد مساعد احلميدة ٩٨٫١٩٭ 
عبد الرحمن يعقوب ناصر املعيلى ٧٤٫١٢٭ 
عبد العزيز عبداهللا علي القطان ٨٦٫٢٩٭ 
عبد العزيز ناصــر عبداحلميد الصايغ ٭ 

٨٩٫١٥
عبد اهللا أنس محمد حجي محمد ٨٣٫٧٣٭ 
عبد اهللا خالد عبداهللا الباروني ٨١٫٧٧٭ 
عبد اهللا طارق حبيب غريب ٨٧٫٨٧٭ 
عبد اهللا طالل يوسف خريبط ٩١٫٩٧٭ 
عبد اهللا علي عبداحلميد املطوع ٧٥٫٣٧٭ 
عبد اهللا عيسى أحمد صفر محمد ٨٩٫١٧٭ 
عبد اهللا فيصل محمود حسني ٨٥٫٧١٭ 
عبد اهللا نواف فيصل احلمادي ٨٣٫٨٥٭ 
عبد احملسن عادل حمزة القطان ٨٨٫٩٩٭ 
عبد امللك بدر راشد الهاجري ٩٧٫٠٤٭ 
عبد الوهاب أنس محمد حجي محمد ٨٥٫٤٢٭ 
عبدالعزيز أحمد حسني موسي ٨١٫٩١٭ 
عبدالعزيز حسن قمبر حسن ٩٤٫٥٩٭ 
عبدالعزيز فهد مبارك العبيدان ٩٨٫٠٣٭ 
عبداحملسن مشعل براك الطيار ٩٠٫٧٣٭ 
علي انور علي بوحمد ٧٥٫٧٣٭ 
علي عبداهللا عبدالرضا حسن علي ٩١٫٦٩٭ 
علي عبــداهللا محمد عبداهللا الفيلكاوي ٭ 

٧٢٫٩٨
علي عدنان علي بوحمد ٨٨٫٨٥٭ 
علي فاضل عباس السلطان ٩٥٫٥٣٭ 
علي فوزي علي البناء ٨٧٫٤٥٭ 
علي محمد أحمد القطان ٩٤٫٢١٭ 
علي محمد حمد الرغيب ٨١٫٣٣٭ 
علي محمد عبداهللا املصيليخ ٩١٫٢٨٭ 
علي محمد علي العوض ٩٧٫٢٨٭ 
علي محمد فالح الداود ٧٦٫٠٤٭ 
علي محمود غلوم جعفر ٨٧٫٩٤٭ 
علي يوسف حسني سليم ٧٤٫٦٦٭ 
عيسى يوسف خلف الدويهيس ٨٧٫٣٩٭ 
فارس صالح علي الهزمي ٨٢٫٢٨٭ 
فاضل علي إبراهيم خليل اجلريدان ٩٤٫٨٧٭ 
مانع عبداهللا مانع آل دريع ٨٨٫٦١٭ 
مبارك ناصر محمد حنيف يوسف ٨٣٫٦٣٭ 
محمد خالد محمد الدرعاوى ٩٠٫٣١٭ 
محمد صالح عباس السلطان ٧٤٫٣٢٭ 
محمد فهد عبداهللا الرشيد ٩٠٫٨٨٭ 
محمد كمال أحمد كمال ٨٧٫٩٥٭ 
مرزوق خالد مرزوق عيسى مرزوق ٧٨٫٣١٭ 
مشعل ماجد فالح الديحاني ٨٢٫٥١٭ 
مهدي فيصل جعفر املسرى ٧٦٫٣٧٭ 
ناصر بدر أحمد املسباح ٧٤٫٢٭ 
ناصر عمار أحمد العلي ٨٧٫٥٩٭ 
يحيى أحمد مصطفى كامل علي مصطفى ٭ 

٩٧٫٢٩
يعقوب محمد يعقوب احلامت ٨٩٫١١٭ 
يوسف غازي يوسف الهندي ٨٧٫٢٥٭ 
يوسف هاشم حاجية محمد علي ٧٩٫٩١٭ 

 عيسى عبداهللا الهولي الثانوية بنني 

أحمد إبراهيم يوسف الرامزي ٩٠٫٦٨٭ 
أحمد خالد جاسم السمحان ٨٤٫١٭ 
أحمد سعد نوري مشاري ٩٨٭ 
أحمد فيصل أحمد يوسف الكندري ٨٤٫٤٦٭ 
أحمد محمد أحمد األحمد ٩٢٫٣٨٭ 
أحمد محمد عبداملجيد عبداحلميد ٩٨٫٥٩٭ 
أحمد محمد عبداحملسن يس ٩٧٫٦٩٭ 
أحمد معروف علوي السقاف ٩٣٫٧١٭ 
أنور علي البرم ٩٨٫٤٨٭ 
أحمد إبراهيم علي سالم ٩٢٫٨٦٭ 
أحمد امجد محمد أحمد ٩٩٫٨٧٭ 
أحمد رمضان محمد سليمان ٩٩٫٦٨٭ 
أحمد نادى أحمد عبدالرحمن ٩٩٫٣٢٭ 
أحمد نصر مصطفي أحمد إبراهيم ٩٠٫٥٭ 
أحمد يوسف إبراهيم سجاع ٩٦٫٩٩٭ 
أحمد يوسف يعقوب الشطي ٧٤٫٢٢٭ 
اســامة الســيد إبراهيم محمد اسماعيل ٭ 

٨٧٫٨٩
اسامة عطا عبدالرحمن شحاته ٨٩٫٨٨٭ 
اسالم سامي أحمد محمد بدر ٩٣٫١٨٭ 
احلسن وجيه السيد عبدالواحد ٩٩٫٥٩٭ 
اياد امين عبدالسميع شلبي ٩٩٫٢٢٭ 
بداح غامن بداح العجمي ٨٦٫٢٨٭ 
بدر فيصل كامل العنزي ٨٩٫٠٩٭ 
ثامر حسني ناصر العجمي ٩٢٫٧٤٭ 
جابر علي محمد املري ٧٣٫١٦٭ 
جراح حامت باني الدوسري ٨٠٫٥٨٭ 
جراح سالم سعيد بخيت ٨٢٫٤٩٭ 
جراح مشعل علي القطان ٩٥٭ 
جعفر محمد جعفر الهاجري ٧٧٫١٭ 
حازم هشام محمد محمد غنيم ٩٩٫٦٣٭ 
حسن توفيق حسن مصطفى ٩٦٫٥١٭ 
حسني علي حسن عباس ٩١٫٠٣٭ 
حمد صالح حمد احلمدان ٨٨٫٧٧٭ 
حمد مناور خامت املطيري ٨٠٫٣٦٭ 
خالد صالح أحمد عبدالرحيم أحمد ٨٩٭ 
داني يزن عبيد ٩٩٫٩٣٭ 
راشد سعد راشد السهلي ٧٨٫٩٨٭ 
راكان جراح راكان املكراد ٨١٫٢٩٭ 
سالم برغش راشد العجمي ٨٣٫٠١٭ 
سالم حمد محمد العجمي ٧٦٫٦٦٭ 
ســالم محمد ماضي العظيمان العجمي ٭ 

٨٦٫٨٤
سعد حسني عبداهللا محمد فهد العجمي ٭ 

٨٠٫٨
سعود مبارك سعود الشريان ٧٩٫٩٣٭ 
سعود مبارك محمد الديحاني ٩٧٫١٩٭ 
سعود محمد زايد العنزي ٩١٫١٩٭ 
سلطان فهد محمد مونس راجح العتيبي ٭ 

٨١٫٣٤
سلطان محمد جعفر الهاجري ٧٥٫٠٦٭ 
سلمان خالد غازي احلربي ٨٢٫٨٤٭ 
سليمان عيد بطاح الدويهيس ٩٥٫٥٤٭ 
سليمان محمد حسني العماني ٩١٫١٢٭ 
سيف الدين حسام مصطفى مؤمن ٩٦٫٩٨٭ 
شمالن عثمان خليل اخلليل ٨٥٫٣٤٭ 
صالح علي حسن إبراهيم ٧٤٫٨٧٭ 
صالح مخلد صالح مليس ٨٩٫٥٧٭ 
عبد الرحمن عبداهللا مطلق العنزي ٩٥٫١٨٭ 
عبد الرحمن فيصل متروك العنزي ٧٧٫٣٤٭ 
عبد الرحمن محمد عباس حسني ٨٠٫٣٢٭ 
عبد الرحمن محمد علي املعيوف ٩٣٫٥٤٭ 
عبد الرحمن مشعل ذياب العنزي ٨٧٫٢٧٭ 
عبد العزيز جاسم محمد العبيد ٢٢٫٢٤٭ 
عبد العزيز خالد مقعد العتيبي ٨٦٫٩٣٭ 
عبد العزيز سلطان محمد السهلي ٧٤٫٥٤٭ 
عبد العزيز طالب حبيب الشريف ٨١٫١٦٭ 
عبد العزيز عبداهللا أحمد صالح ٨٢٫١١٭ 
عبد العزيز محمد سلطان العجمي ٧٦٫١٥٭ 
عبد اهللا سعد مبارك العجمي ٨٩٫٣٢٭ 
عبد اهللا عمر احلسني ٩٠٫٠٩٭ 
عبد اهللا محمد صقر الرمضان الهاجري ٭ 

٩٧٫٨١
عبدالرحمــن إبراهيم عبدالرزاق اخللف ٭ 

٧٩٫٠٨
عبدالرحمــن عالء الســيد إبراهيم عزب ٭ 

٩٥٫٥٨
عبداللطيف عبداهللا يوسف علي يوسف ٭ 

الكندري ٩٠٫١٢
عبــداهللا إبراهيم عثمان الســيد عثمان ٭ 

٩٥٫٧٨
عبداهللا عبدالرحمن فواخرجي ٩٨٫٨٭ 

عبداهللا علي عمر عبداملانع ٩٧٫٨٣٭ 
عثمان حربي علي احلربي ٩٧٫٧٨٭ 
عثمان مبارك عثمان علي ٨٥٫٥٨٭ 
علي حسن حميدان االسود ٨٧٫٦٦٭ 
علي حمد خلف حمد احلمدان ٨٤٫٢٥٭ 
علي خالد سالم العازمي ٨٣٫٠٩٭ 
علي محمد باوي فرد ٨١٫٥٨٭ 
علي محمد علي القحطاني ٧٨٫٣٢٭ 
علي محمد محمود محمود عيسى ٩٧٫١٭ 
عمار محمود محمود ذكي محمود ٩٧٫٢٦٭ 
عمر اسماعيل أحمد فؤاد فرغلي ٩٦٫٣٭ 
عمر بدر سعود غريب ٧٨٫٩٣٭ 
عمر خاطر محمود خاطر ٩٨٫١٣٭ 
عمر عالء الدين سالنكلي ٨٨٫٩٩٭ 
عمرو أحمد محمد احلفناوي ٩٦٫١٩٭ 
عمرو السيد محمد السيد محمد الديسطى ٭ 

٩٥٫٢٥
فارس محمد عبداحلسني غلوم ٨٤٫٠٧٭ 
فايــز عبدالرحمن عبداهللا علي عبداهللا ٭ 

٨٥٫٤٢
فالح سالم فالح العجمي ٨٢٫٣٩٭ 
فهد سعود سالم العجمي ٧٩٫٥٩٭ 
فهد عدنان فتيخ الصليلي ٧٦٫٠٦٭ 
فهد مبارك فالح السهلي ٨٠٫٠٢٭ 
فواز فوزي خلف العتيبي ٨٣٫٣٭ 
فيصل غازي هبر الشمري ٩٥٫٨٭ 
كرمي أحمد عبداملنعم الشحات أحمد ٩٣٫٢٥٭ 
كرمي اشرف محمد السمان ٩٦٫٩٦٭ 
كرمي علي محمد ٩٨٫٤١٭ 
كرمي محمود علي عبداجلواد ٩٨٫٨٦٭ 
كرمي مصطفى كمال عبداهللا عمران ٩٣٫٣٣٭ 
مبارك علوش موسى العجمي ٩٢٫٤٨٭ 
محمد أحمد سعد احلمدان ٧٧٫٦٨٭ 
محمد أحمد وجيه القالف ٩٤٫٢٥٭ 
محمد أحمد هاشم مكرم ٩٨٫٢٨٭ 
محمد جمال عبدالناصر حماد ٩٨٫٧١٭ 
محمد حامت محمد أحمد ٩٧٫٣٧٭ 
محمد حجاب عبداهللا السبيعي ٨٩٫٤٧٭ 
محمــد حســام البسطويســى الغريــب ٭ 

البسطويسى ٩٣٫٠٨
محمد حمد محمد السهلي ٧٤٫٧٭ 
محمد خالد محمد صبحان العجمي ٩٤٫٩٢٭ 
محمد خالد مغاورى محمد شعبان ٩٨٫٨٦٭ 
محمد خضر حسني خضر ٧٩٫٢٧٭ 
محمد سعد أحمد حسن ٩٩٫٢٦٭ 
محمد سليم لطفي سالم ٩٥٫٢٩٭ 
محمد صالح متعب الرميح ٩٣٫١١٭ 
محمد عبداهللا حسني الشطي ٨٧٫٧٥٭ 
محمــد عصام محمد اســماعيل عبداهللا ٭ 

٨٤٫٢٢
محمد عمر موسى ٩٩٫٦١٭ 
محمد عيسى سيد مراد ٩٩٫٤٭ 
محمد غازي مريزيق البرازي ٩٠٫١٢٭ 
محمد مشعل مسفر العصيمي ٧٨٫٧٦٭ 
محمد وليد محمد محمود بخيت ٩٦٫٤٭ 
محمود محمد مصطفــى أحمد الصاوي ٭ 

٩٣٫١٤
مرزوق فهد مرزوق بوخرمه ٨٩٫٣٢٭ 
مرزوق يوسف مرزوق املطيري ٨٠٫٢٩٭ 
مسلط فيصل مسلط العتيبي ٨٦٫٤٢٭ 
مشاري محمد عبدالعزيز الراشد ٩٢٫٤١٭ 
مصطفى محمد قاسم عواد موسى ٩٨٫٤٭ 
مصطفــى محمــود إبراهيــم الدســوقي ٭ 

عبدربه ٨١٫٤٩
مضحي ثامر مضحي السهلي ٨٦٫٨٤٭ 
مكراد جراح راكان املكراد ٨٤٫٢٨٭ 
مهتدى منذر مصطفى حسن ٩٧٫٤٥٭ 
مهند أحمد يسري السيد ٩٦٫٥٦٭ 
نادر صالح عايد العتيبي ٩٥٫٤٭ 
ناصر بدر مسعد الزهاميل ٨١٫٠٩٭ 
ناصر عبدالعزيز ناصر سعود ٧٥٫٧٥٭ 
ناصر كاظم خليف خلف ٧٧٫١٧٭ 
ناصر منصور عبدالهادي الشمالن ٩٥٫٣٨٭ 
نور الدين حسام مصطفى مؤمن ٩٧٫١٤٭ 
نور عدنان الكالليب ٩٩٫٣٥٭ 
نورالدين زياد احلسن ٩٦٫٣٧٭ 
ياسني السيد ياسني أحمد احلنفي ٩٧٫٦٭ 
يامن ياسر محمد أحمد بالط ٩٥٫٠٥٭ 
يحيى عمران علي محمد علي ٩٩٫١٤٭ 
يزن منر أحمد مصطفى ٩٥٫٢٭ 
يوســف أحمد محمد عبداحلميد البقري ٭ 

٩٨٫٨٨
يوســف أحمد محمد يوسف خلف اهللا ٭ 

٩١٫٨٦
يوسف حسن ياسني خالد ٩٥٫٠٦٭ 
يوسف خيري محمد عبداهللا ٩٥٫٦٩٭ 
يوسف عماد علي محمد ٩٢٫٠٥٭ 
يوسف غامن عبدالصمد عبادي ٩٠٫٥٩٭ 
يوســف محمــد إبراهيــم محمد ســعد ٭ 

العباسى ٩٩٫٠٥
يوســف هيثم محمد جالل الدين محمد ٭ 

٩٦٫١١
يوسف يعقوب مبارك الهندال ٨٥٫٧٧٭ 

 غنيمة املرزوق الثانوية للبنات 

أريج محمد دليم العجمي ٨٧٫٨٧٭ 
أفراح سعد فهيد العازمي ٨٢٫١٦٭ 
أمل انور سلمان الطويلع ٩٥٫٠٣٭ 
ابتسام خالد بدر العتيبي ٩٤٫٦٤٭ 
أسماء السيد عمر عطية ٩٧٫٢٤٭ 
اجلازي حمد عبداهللا الدوسري ٩١٫٥٣٭ 
العنود فالح حمد العجمي ٨٥٫٥٨٭ 
الكوثر فيصل عايش السالمني ٧٨٫٤٤٭ 
املاس خلف عبيد العنزي ٨٩٫٤٥٭ 
املسك مشعل جالل السهلي ٨٩٫١٤٭ 
بتول مرتضي عبداهللا علي ٩١٫٣٥٭ 
بندري عبداهللا حسني ال زمانان ٧١٫٨٭ 
جنان سلطان عباس البالم ٨٧٫٨٩٭ 
حوراء مشاري عبداجلليل رمضان ٩٠٫٢٢٭ 
خديجة أحمد مسفر العجمي ٨٨٫١٢٭ 
دانة هامل معيض مهدي ٨٧٫٧٤٭ 
دميه ثامر شليويح شجاع العتيبي ٨٧٫٤٧٭ 
رؤي محمد مصطفي اسماعيل عبدالوهاب ٭ 

٩٩٫٠٤
رتاج صالح حمدان العتيبي ٩١٫٩٨٭ 
رتاج فواز عبداهللا الشمري ٨٨٫٤١٭ 
رتاج مشعل فالح الطريبيل ٨٠٫٦٩٭ 
رغد عبداهللا سعود العتيبي ٧٦٫٠٦٭ 
رهف سالم محمد العجمي ٨٧٫٢٩٭ 
رهف طلق مبارك العازمي ٩٣٫٧٧٭ 
رهف محمد فالح العازمي ٩٢٫١٧٭ 
روزة هاني محمد املجيبل ٩٧٫٦٨٭ 
رمياس فهيد الهيلم العجمي ٨١٫٩٩٭ 
ريهام وليد علي املياس ٨٧٫٠٦٭ 
زهراء بدر حمد علي ٧٧٫٠٥٭ 
زينه راشد عبداهللا العجمي ٩١٫١٩٭ 
سارة أحمد دغيم العازمي ٨٣٫٣٢٭ 
سارة حامد زيد العازمي ٨٨٫٩٢٭ 
سارة راشد ناصر الطعان ٨٩٫٠٥٭ 
سارة ناصر راشد العجمي ٩٧٫١٩٭ 
سارة نايف فالح العجمي ٩٤٫٣٥٭ 
ساهره جراح محمد الشمالي ٩٦٫٠٩٭ 
سعاد سلمان سعود العتيبي ٨٧٫٤٦٭ 
سلطانه ماضي راشد العجمي ٨٣٫١٭ 
شهد نادر بركة املطيري ٨٣٫٤٨٭ 
شوق مشــاري ثامر يوسف القحطاني ٭ 

٨٣٫١٨
ظبي سالم علي املري ٩٢٫٢٤٭ 
عريب راشد عبدالرحمن العتيبي ٩٧٫٨١٭ 
عنود ناصر جعيثن العتيبي ٨٣٫٥٨٭ 

عهد فالح حسن العجمي ٨٠٫٠٧٭ 
غدير بدر علي العازمي ٨٩٫٦٭ 
غصون سيف فالح العازمي ٧٢٫٠٥٭ 
غصون فايز مرزوق عايض ٩٢٫٥٢٭ 
غال شاكر ذعار العتيبي ٧٩٫٦٭ 
فاطمة جمال يوسف الكندري ٧٩٫٥١٭ 
فاطمة هاشم جواد اجلدى ٩٢٫٥٤٭ 
فجر أحمد مناور العازمي ٨٠٫١٣٭ 
لطيفة مشاري محمد البليس ٨٧٫٨٢٭ 
لورا سعد محمد العنزي ٩٧٫٠٦٭ 
لولوة سالم حسن حمد الشامري ٨٢٫٦٭ 
ليلى عبدالعزيز حسني قاسم ٩٠٫٦٣٭ 
مرمي أحمد راشد العازمي ٩٧٫٩٣٭ 
مرمي طالل بدر الرومي ٨١٫١٣٭ 
مرمي فهد محمد بو غيس ٩٢٫١٤٭ 
مزون فهد جهيم املري ٧٧٫٤٤٭ 
مناير فهد رسام العتيبي ٩٠٫٠٧٭ 
منيرة جابر مرزوق القحطاني ٩٢٫١٭ 
جند محمد لهمان الدوسري ٨٤٫٧٤٭ 
ندى فيصل عدنان العتيبي ٩٠٫٩٦٭ 
نورة راشد ناصر الطعان ٨٧٫٤١٭ 
نورة سعد عبداهللا العجمي ٩٢٫٣٭ 
نورة فالح علي العجمي ٩٧٫٥٣٭ 
نورة مانع محمد العجمي ٧٠٫٨٩٭ 
هاجر محمد ضحوي العنزي ٩٥٫٢٭ 
هديل سالم طيفور ٨٧٫٣٨٭ 
هيا جمال مهدي اخلياط ٨٥٫٦٢٭ 
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أجياد محمد ناصر العوضي ٨٢٫١١٭ 
أسماء خالد محمد القطان ٩٠٫٣٤٭ 
أسماء عامر مبارك املطيري ٩٥٫١٧٭ 
أسماء هشام عبداهللا الربيع ٨٣٫٠١٭ 
أصاله سمير مالك العطوان ٩٠٫١٥٭ 
أمينة بنت محمد العربي قزمير ٩٧٫٢٤٭ 
أمينة محمد علي عبدالكرمي ٨٥٫٥٣٭ 
أنفال بدر فريح صنيدح ٧٩٫٨٩٭ 
أنوار محمد عبدالهادي احلربي ٨٩٫٣٨٭ 
إسراء توفيق علي احلرز ٨٧٫٠٥٭ 
أسماء عبداهللا خالد الديحاني ٩١٫١١٭ 
إميان جاسم محمد اجلدى ٩٣٫٤٩٭ 
إميان عبدالعزيز حسن املوسوي ٩٦٫٦٩٭ 
بتول حسن محمد اخلليفي ٨٠٫٤٢٭ 
بدور يونس سليمان احلواج ٩٨٫٥٥٭ 
بزة سعود صالح الصالح ٩٢٫٣١٭ 
تهاني أحمد يوسف اخلشتي ٩٣٫٢٩٭ 
تهاني عايض رجا العازمي ٨٨٫١٥٭ 
جمانة محمد حسن أبل ٨٧٫٣٨٭ 
حصة فايز مانع اخلمري العتيبي ٩٠٫٤٦٭ 
حنان علي عدنان فاضل محمد ٩٣٫٥٦٭ 
حنان محمد عبدالهادي العجمي ٧٩٫٥٤٭ 
حنني سلمان محمد حسن ٩٣٫٧٤٭ 
حوراء حسني حسن حسني ٨١٫١٥٭ 
حوراء ناظم زغير ظاهر ٨٨٫٣٣٭ 
دانة إبراهيم محمد أبا اخليل ٩٣٫٨٩٭ 
دانة حسن كرم أحمد بهبهاني ٩٢٫٨٭ 
دانة حمد عبدالرحمن العسعوسي ٩٩٫١٧٭ 
دانة عماد حسني مال اهللا ٩٠٫٠٢٭ 
دعاء علي حسن احلاظر ٩٣٫٩٦٭ 
دالل عادل محمد الصريعي ٧٧٫٣٣٭ 
دالل عمر أحمد محمد ٩٧٫٧٩٭ 
دالل ناصر حمد الغيث ٨٨٫٣٨٭ 
دالل نواف فالح الشمالى ٩٥٫٩٥٭ 
رتاج أحمد عبدالعزيز محمد ٧٥٫٢٢٭ 
رتاج حسن أحمد احلمرانى ٨٩٫٢٩٭ 
رتاج فيصل خالد احلمادي ٨٤٫٢٦٭ 
رتاج محمد فالح حجيالن ٨٥٫٢٧٭ 
رغد دخيل اهللا فضاء السبيعي ٩٤٫٣٢٭ 
رغد عبداهللا محمد اجلاركي ٨٩٫٦٭ 
رفعة علي محمد العجمي ٩٠٫١٨٭ 
رفعة ناصر سالم العجمي ٩٤٫٤٭ 
رقية حسن علوان صفر ٩٦٫٣٧٭ 
رهف بسام فهد البارود ٧٥٫١١٭ 
رهف حسني علي اخلميس ٨٧٫٥٧٭ 
روان ايهاب ابوالفتوح محمود ٩٨٫١٢٭ 
روان فالح الفي العكيلى العازمي ٧٨٫٧٦٭ 
روان محمد نصر الدين عبداللطيف ٩٧٫١٧٭ 
رمي عبداهللا شعبان حسن ٨٥٫٠٨٭ 
ريوف خالد مزيد املطيري ٩٠٫٩٣٭ 
زهراء أحمد شهاب بوفتني ٧٤٫٧٢٭ 
زهراء بدر علي اجلدى ٩٦٫٢٦٭ 
زهراء ناصر حسني احلالق ٨٣٫٢٥٭ 
زينب حمود محمد القالف ٨٣٫٧٩٭ 
زينب عدنان عبداهللا غلوم ٩٣٫٢٥٭ 
سارة عبداهللا محمد كركرى ٨٩٫٢٤٭ 
سارة علي محمد علي ٩٥٫٩١٭ 
سارة مسعود حسن محمد حسن ٨٣٫٠٩٭ 
سلمى سعد شاكر السبيعي ٩٣٫٣٥٭ 
سلمى معدي مهدي العجمي ٩٢٫٥١٭ 
سلوى محمد عبداهللا علي عبداهللا ٩٦٫٧٦٭ 
سندس مشعل فايز املسباح ٨٧٫٨٦٭ 
سيرين مراد الزيادي ٩٦٫٠٣٭ 
شاهة فؤاد علي املرهون ٨٨٫٢٣٭ 
شريفة فهد عبداحملسن اخلشرم ٨٢٫٥٦٭ 
شهد حسني علي العجمي ٨٩٫٢٧٭ 
شهد خليل صالح اخلباز ٩٥٫٣٦٭ 
شهد رائد حسن العسعوسي ٩٧٫٦٩٭ 
شهد عبداللطيف حسن املرهون ٨٦٫٦٨٭ 
شهد عيسى عبدالرضا بوحسن ٩٧٫٣٦٭ 
شهد فيصل مصطفى الفارسي ٩٨٫٠٣٭ 
شهد نواف محمد دشتى ٧٤٫٠٧٭ 
شوق خالد سلمان الداود ٩٥٫٣٨٭ 
شوق فيصل حسن االشوك ٨٩٫٨٢٭ 
شيخة حنيف مهدي العجمي ٨٠٫٢٢٭ 
شيخة عبدالعزيز أحمد الكندري ٩٥٫٦١٭ 
شيخة عبداهللا عويضه العجمي ٩٤٫٧٦٭ 
طيبة صقر حمود احلربان ٨٢٫٥٩٭ 
طيبة وليد خليل سبتي ٨٤٫٥٣٭ 
عائشة فهد سعود العلي ٨٦٫٥٭ 
عالية أحمد كاظم القالف ٨٨٫٢٩٭ 
غالية فهد شبوط اخلميلي ٧٢٫٠٢٭ 
غالية وليد محمد شاجي ٨٧٫٤٣٭ 
غدير ايوب صالح ملك ٧٦٫٢٥٭ 
غدير سالم عبداهللا القالف ٩٦٫٥٨٭ 
غدير عبدالرحيم محمد الشاعر ٨٢٫٦٭ 
غزالن عبداللطيف حسني العنزي ٩٦٫١١٭ 
غال محمد مرزوق الشريع العازمي ٨٨٫٥١٭ 
فاطمة حبيب زيد الشمري ٨٥٫٦٧٭ 
فاطمة علي حسني املطوع ٩٢٫١٧٭ 
فاطمة علي عبدالهادي املري ٧٥٫٧٣٭ 
فاطمة فيصل بصرى الصواغ ٨٦٫٩٩٭ 
فاطمة محمد عبدالرحمن علي ٨٩٫٠٢٭ 
فاطمة نادر مرزوق العتيبي ٩١٫٤٩٭ 
فاطمة يوسف كاظم شهاب ٩١٫٩٦٭ 
فاطمة يونس عبداحملسن اجلاسم ٨٩٫١٨٭ 
فرح صالح جمعة الشطي ٩٥٫١٤٭ 
فوز أحمد جابر السليمان ٨٤٫٨٥٭ 
فوزية عبداهللا عيسي بوناشي ٨٨٫٩٧٭ 
كوثر محمد علي القطان ٨٦٫٥٥٭ 
كوثر يعقوب عبداحلميد سيد حمزة ٩٢٫٦٭ 
جلني مشعل فايز املسباح ٩٠٫٢٩٭ 
لطيفة أحمد سالم احلساوي ٧٤٫٣٦٭ 
لطيفة أحمد غلوم الكندري ٩٧٫٠٧٭ 
لولوة صباح مساعد العنزي ٧٥٫٦٨٭ 
لولوة مبارك عايد العازمي ٩٧٫٣٢٭ 
ليال علي عبداهللا دشتى ٧٩٫٩٭ 
مرمي اسماعيل محمد الفقيه ٩٠٫٩٭ 
مرمي عبدالكرمي جاسم الدخيل ٨٣٫٦٩٭ 
مرمي علي عبداهللا صفر ٩٤٫٨٭ 
مرمي فؤاد فاضل دشتي ٩٦٫٣٣٭ 

مرمي فواز سعود العازمي ٩٠٫٠١٭ 
مرمي مشعل ياسر السبيعي ٨٨٫٥٩٭ 
مالك جاسم محمد بو مجداد ٨١٫٠٤٭ 
مالك عبدالعزيز عبداحلميد شيخان ٨٦٫٧٦٭ 
مناير محمد عبداللطيف املرهون ٩٥٫٤٨٭ 
منيرة أحمد علي منوخ ٩٦٫١٨٭ 
مي خالد سعد العنزي ٧٦٫٨٭ 
نبأ عبدالناصر خليل بشير ٨٧٫٤١٭ 
نور خالد مهدي العازمي ٨٦٫٢٣٭ 
نور رائد شالل الشمري ٩٢٫٣٭ 
نور ريكان ياسر ٨٨٫٧٢٭ 
نور فيصل عيسى علي عيسى ٩١٫٦٥٭ 
نور محمد شليل املطيري ٨٢٫٣٭ 
نورة خالد أحمد أمني ٧٠٫٧٧٭ 
نورة سعد منصور السبيعي ٩٦٫٩٤٭ 
نورة الفي سعد الرشيدي ٩٣٫٥١٭ 
نورة يحيى خلف احلربي ٧٤٫٤٧٭ 
هند عبداهللا كميخ العازمي ٨١٫٦١٭ 
هيا عبدالرحمن عثمان سعيد ٧٩٫٢٦٭ 
هيا فالح محمد القحطاني ٨٨٫٨٭ 
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أبرار مبارك حمود املزيني ٩٢٫٧٣٭ 
أسيل صالح حسني املسرى ٨٣٫٤٭ 
أصايل إبراهيم عبداهللا اجلطيلى ٨٦٫٢٧٭ 
أفنان وليد خالد مكي املتروك ٧٣٫٩٦٭ 
آالء خالد عبداهللا شعيب ٩٤٫٥٭ 
أمينة حسني علي الشطي ٩٨٫٤١٭ 
أوراد جاسم حياوي ناصر اخلالدي ٩٥٫٦٧٭ 
أيات فيصل حسن محمد ٨٣٫١٦٭ 
آيه عبداملجيد محمد بولند ٨٣٫٤١٭ 
آيه عماد محمد عبدالعزيز ٨٧٫٤٣٭ 
آيه فيصل طاهر القطان ٩٥٫٧٥٭ 
آيه نواف محمد العطار ٨٦٫٥٨٭ 
ابتسام يوسف علي الغريب ٨٨٫٩١٭ 
إسراء جاسم علي الفارسي ٩١٫٨١٭ 
إسراء خالد فيصل الطواري ٩٢٫٠٦٭ 
إسراء عصام خلف العنزي ٩٥٫٠٧٭ 
إسراء منصور عبدالعزيز خليل ٩٠٫٧٦٭ 
إسراء نبيل عبدالرحمن بوعركى ٩١٫٦٦٭ 
الزين محمد حسني الكندري ٨٩٫٩٦٭ 
إميان راشد علي الصدي ٩٦٫٤٨٭ 
بتول باسم محمد البناي ٩٥٫٢٦٭ 
بدرية خالد عيسى بوهادي ٨٩٫٦٩٭ 
بدرية قائد بدر بوعركى ٩٧٫٣٢٭ 
بدرية ماجد محمد األنصاري ٩٥٫٥١٭ 
بدرية نادر محمد الغيث الطيار ٩٠٫٥٭ 
بدور سعد ماطر اخلالدي ٩٣٫٧٧٭ 
بدور ناصر فاخر النكاس ٩٢٫٧٣٭ 
بشاير صالح أحمد العبيد ٨٥٫٩٭ 
جمانة أحمد نادر حداد ٧٣٫٦٣٭ 
جنى حمد خليفة القصار ٩٨٫٥٤٭ 
جوان عبدالوهاب عيسى الرشود ٨٦٫٤٤٭ 
جواهر صفر علي اهللا نزاد كراني ٩٦٫٨٩٭ 
جود عماد أحمد البابطني ٨٩٫١٩٭ 
جورى صقر عبدالرحمن السريع ٨٨٫٤٣٭ 
جوري عبداملنعم حسن االستاذ ٨٩٫٩٤٭ 
جوري علي عبدالهادي باش ٨٤٫٦٦٭ 
جورى ناصر جاسم الصايغ ٨٤٫٢٥٭ 
حبيبه وليد يوسف عبداهللا ٩٧٫٦٤٭ 
حصة داود محمد الرقم ٨٢٫٤٨٭ 
حصة محمد حمزة الزيد ٨٤٫٨٭ 
حليمة هشام محمد االستاد ٨٩٫٠٦٭ 
حوراء عبداهللا حاجي الصراف ٩٤٫٥٣٭ 
دانة وليد عبداحلميد حسن الشرف ٨٦٫١٩٭ 
دانة جمال محمد املصرى ٩٤٫١٧٭ 
دانة رائد عبداهللا احلمود العبدالوهاب ٭ 
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دانة طارق عبداهللا احلمود ٩٤٫٥٥٭ 
دانة عادل جبر الشمري ٩١٫٢٧٭ 
دانة عادل عيسى بوقريص ٨٦٫٣٦٭ 
دانة محمد حسني محمد ٩٠٫٢٥٭ 
دانة محمد ناصر البسام ٩١٫٧٭ 
دانة مشعل محمد الكندري ٩٣٫٩٧٭ 
دالل حسن محمد الوهيب ٨٥٫٧٤٭ 
دالل صباح سامي عبدالسالم ٨٦٫٦٤٭ 
دالل عادل محمد الغيث الطيار ٩٠٫٧٣٭ 
دالل عبداهللا رجب الدالمه ٩٨٫٤٣٭ 
دالل عبداهللا عبداحلميد البحر ٨١٫٣٩٭ 
دالل نايف أحمد الزامل ٩٢٫٢٩٭ 
دميا أحمد خالد القبندي ٧٧٫٧٥٭ 
دينا صباح سامي عبدالسالم ٩٥٫٤٩٭ 
رؤى خالد سلطان طالب املال ٩٤٫٥٣٭ 
رتاج صالح عبدالعلي حسني ٩٢٫٦٤٭ 
رتاج عيد محمد الدرعاوي ٧٧٫٠١٭ 
رذاذ طالل عبداهللا النومي ٩١٫١٣٭ 
رزان حسن محمود شمس الدين ٩٨٫٥٤٭ 
رزان شاكر محمود الطاهر ٨٢٫٢٥٭ 
رزان طارق إبراهيم النخيالن ٩٦٫٣٨٭ 
رزان فيصل فهد الصانع ٨٠٫٢٭ 
رنيم حسني علي العامري ٨٧٫٧٣٭ 
روان أمين عبدالرازق أحمد ٩٥٫٢١٭ 
روان عبدالرحمن محمد البناي ٨٩٫٢٣٭ 
روان قاسم محمد الوهيب ٩١٫٨٩٭ 
روان مهدي هاني عبدالرزاق ٩٩٫٤٤٭ 
روان وائل عبدالرضا سليم ٩٣٫١٨٭ 
روان يعقوب محمد الرحمانى ٧٥٫٣٥٭ 
روبي أحمد حسني بن عابدين ٩٣٫٧٣٭ 
ريان أحمد يوسف اليوسف ٨٤٫٠٥٭ 
ريان محمد جاسم احلديبي ٧٨٫٠٤٭ 
ريان محمد عبدالرضا اللنقاوى ٩٣٫١٨٭ 
ريانه خالد سالم بوناشي ٨٢٫٨١٭ 
رمي مشاري حسني اردينى ٩٦٫١٧٭ 
رمي مشعل عبدالكرمي االصقه ٨٧٫٠٢٭ 
رمي نادر جاسم القالف ٩٦٫٤٢٭ 
رميه فهد عمعوم العازمي ٨٧٫٩٩٭ 
زهراء حبيب جاسم بوشهري ٧٩٫٦٩٭ 
زهراء عبداهللا عبدالرضا املعتوق ٩١٫٨٣٭ 
زينب جاسم محمد القطان ٩٢٫٣١٭ 
زينب يوسف عبداهللا أحمد ٨٣٫٣٣٭ 
سارة أنور حسني الفيلكاوي ٩٣٫٤٭ 
سارة أنور عبداهللا الصالح ٩٢٫٦٧٭ 
سارة طارق حسني الدوسري ٩٣٫٨٭ 
سارة محمد جاراهللا سرحان ٩٥٫٦٥٭ 
سارة منصور خليل القالف ٩١٫٢٧٭ 
سلمى محمود عبدالباري ٩٦٫٨٥٭ 
سنى خالد صالح التنيب ٩٥٫٧٦٭ 
سهام أحمد صالح الشايجى ٩٤٫٢٥٭ 
شهد بدر فيصل مندى ٩٠٫٤٤٭ 
شهد سعيد سالم بوسويهي ٨٨٫٩٥٭ 
شهد عبدالعزيز عبداهللا الهاجري ٩٧٫٠٣٭ 
شهد محمد سالم بورحمة ٩٢٫٥٢٭ 
شوق وليد عباس الشطي ٩٣٫٩٧٭ 
شيخة عبدالعزيز علي العلي ٨٦٫٨٨٭ 
شيخة محمد حميد العنزي ٨١٫٧٦٭ 
ضي نايف عبداالمير مرزوق ٩٢٫٦٢٭ 
طيبة خالد عبداهللا الصقهان ٧٨٫٩٣٭ 
طيبة عبداهللا ناصر الطراروه ٨٥٫٤٩٭ 
عائشة خالد نوري السالمة ٩٢٫١٤٭ 
عائشة علي نوفل العنزي ٩٣٫٢٩٭ 
عائشة فوزي عبدالعزيز املسعود ٨٥٫٣٦٭ 
عائشة مطلق مفلح الهبيدة ٩٢٫٤٢٭ 
عالية خالد نور املطيري ٨٩٫١٧٭ 
عذوب عبدالعزيز بدر املقهوى ٩٤٫٢٦٭ 
عزيزة وليد محمد محسن ٨١٫٥٨٭ 
غالية محمد حسن الوايل ٧٩٫٠٢٭ 
غال علي عبداهللا احلساوى ٧٩٫٦٤٭ 
فاطمة الزهراء علي حسن اخلاجه ٩٤٫٦٭ 
فاطمة أحمد حسني املسرى ٧٨٫٤٧٭ 
فاطمة جاسم محمد عبدالرسول حسني ٭ 

عبداهللا الري ٩٦٫٤٦
فاطمة خالد أحمد حسن أحمد الكندري ٭ 

٩٧٫٧٧
فاطمة خالد جاسم احلردان ٧٤٫٩٧٭ 
فاطمة طارق عبداهللا الكندري ٩٦٫١٭ 
فاطمة طه عبداهللا الذياب ٩٥٫٤٧٭ 
فاطمة عبداللطيف حسني علي ٨٦٫٥٢٭ 
فاطمة عبداهللا جاسم بوشهري ٩٦٫٧٨٭ 
فاطمة عبداحملسن حمزة الصفار ٩١٫٦٥٭ 
فاطمة محمد عبداهللا الكندري ٨٩٫٢١٭ 
فاطمة ميثم منصور املويل ٩٨٫٣٭ 
فاطمة ناصر بدر نقي ٩٢٫١١٭ 
فاطمة ناصر ثويني امبيريج ٧٦٫٥١٭ 
فاطمة يوسف عيسى سويد ٧٩٫٠١٭ 
فاطمة يوسف مكى احلجيرات ٩٤٫٥٧٭ 
فجر غازي فيصل املنيع ٩٧٫٣٢٭ 
فرح عدنان ناصر الشمري ٩٢٫٣٥٭ 
فرح وليد محمد العبد السالم ٩٦٫٦٩٭ 
فنر عبداللطيف طالب العبد اجلليل ٩٢٫٨٭ 
فوز حسني نور املطيري ٨٩٫٢٩٭ 
فوز خالد صالح الفهد ٩٨٫٢٨٭ 
في محمد حمد بليهيس ٩١٫٨٭ 
جلني انور عبداحلميد حسني ٩٦٫٨٨٭ 
لطيفة أحمد عبداهللا املليفي ٩٧٫٩٦٭ 
لطيفة طالل عباس باقر ٨٩٫٨٢٭ 
لولوة زيد أحمد الزامل ٩٠٫٥٦٭ 
لولوة عبدالرحمن علي السالحى ٩٦٫٨٧٭ 
ليلى راشد محمد الدريعي ٨٧٫٦٥٭ 
ليلى ناصر فالح الناصر ٨٩٫٦١٭ 
مرمي خالد بالل العبيدى ٩٠٫٢٥٭ 
مرمي عبداحلميد عيسى ملك ٨٨٫٩٭ 
مرمي محمد عبدالرحمن املال ٩٠٫٠٦٭ 
مرمي محمد عبدالرحمن املهنا ٨٨٫٤٥٭ 
مرمي مسعود سعد العجمي ٩٥٭ 
مرمي مشعل أحمد الراشد ٩٠٫٩٩٭ 
مناير حمد سعود السعيدي ٧٥٫١٥٭ 
منيرة ناصر عبدالعزيز الهاجري ٨٩٫٩٣٭ 
منيرة أحمد يوسف الشهاب ٨٧٫٨٥٭ 
منيرة خالد عبداهللا الدريويش ٨١٫٧٩٭ 
منيرة مساعد صالح املشوطي ٩٧٫٦٥٭ 
منيرة موسى عبداهللا احلوشان ٩٦٫٣٦٭ 
موضي جاسم محمد اجلوهر ٩٤٫٨٩٭ 
ميار سليمان محمد البصيرى ٨٩٫٨٭ 
ميس وليد محارب القحطاني ٨١٫٨٧٭ 
نفيسه محمود عبدالباري ٩٤٫٥٧٭ 
نورة مقيضب خليفة محمد ٧٥٫٥٭ 
نورة هاني فيصل الربيعان ٩١٫٥٭ 
هاجر عارف عباس القالف ٩٧٫٧١٭ 
هاجر عيسى محمد الكندري ٩٤٫٦٦٭ 
هاجر فاضل عبداهللا املعيلي ٨٧٫٢٧٭ 
هبة حمود العلي ٩٦٫٥٦٭ 
هتون سالم خميس الدوب ٩٧٫٤٭ 
هيفاء محمد إبراهيم الريحان ٩٥٫٤٦٭ 
وفاء أحمد محمد الهوميل ٩٨٫٩٧٭ 
يارا علي مطلق املنير ٢٧٫١٢٭ 
ياسمني يعقوب يوسف املسعود ٩٠٫٤٥٭ 

 فاطمة الهاشمية الثانوية للبنات 

أرزاق أحمد مرزوق العازمي ٨٩٫١٩٭ 
أريام فيصل حسني العجمي ٨٥٫٢٤٭ 
أسماء خالد محمد الرفاعي ٧٦٫٦٢٭ 
أسماء سالم عبداحملسن املري ٨٣٫٤٭ 
أفراح خليل إبراهيم كندري ٧٩٫٥٧٭ 
أمل عثمان محمد روح الدين ٩٦٫٣٣٭ 
آمنة حمد السيد أحمد عبداجلليل ٩٢٫٤٣٭ 
آمنة حمود مصبح العازمي ٨٢٫٠٦٭ 
آيات سالم راضي املطرود ٧٣٫٧٣٭ 
اجلود جاسم محمد األنصاري ٨٨٫٤٢٭ 
الكادي محمد حميد العجمي ٨٥٫٢٨٭ 
أماني ناجي محمد املطيري ٧٩٫٣٩٭ 
انتصار حمود صالح العازمي ٧٩٫١٩٭ 
بدرية بدر خلف احلسن ٨٠٫١٨٭ 
بدرية عبدالعزيز يوسف العبد اهللا ٩٣٭ 
بشاير مسفر عبداهللا العجمي ٩٢٫١٧٭ 
تسنيم عايض محمد العجمي ٨٩٫٣١٭ 
حمدة جرى هديب الرشيدي ٨٩٫٨٨٭ 
خديجة خالد عبداهللا أحمد ٧٩٫٣٢٭ 
خلود محمد عبداهللا الوطيان ٨٥٫١١٭ 
دانة عثمان محمد املنصوري ٨٦٫٣٥٭ 
دانة محمد علي األنصاري ٨٦٫٨٢٭ 
دالل علي أحمد عبدالرحمن ٩٨٫٢٩٭ 
رغد فيصل مشاري اخلضر ٩٠٫٦٭ 
رقية حسني جاسم حسن ٨٢٫١٨٭ 
رهف عبداهللا الصديق العجمي ٧١٫٠٧٭ 
رهف عبدالعزيز علي فايز ٩١٫٣٦٭ 
ريان زايد وادى العجمي ٨٥٫٠٤٭ 
ريان سعد محمد املطيري ٩٢٫٥٤٭ 
ريان مشعل حزران املطيري ٩٤٫٣٣٭ 
زينب جهاد صادق الزلزله ٧٩٫٥٢٭ 
زينب رائد صبيح بوحمد ٨٦٫٣٤٭ 
سارة عبداهللا معراج بندر ٨٧٫٨٤٭ 
سارة فيصل عبداحلميد الشاهني ٨٤٫٥٢٭ 
سارة محمد إبراهيم علي ٩٧٫٤٢٭ 
سارة محمد عبداهللا العتيبي ٩٦٫٩٦٭ 
سارة وليد خالد مال اهللا ٨٠٫٠٣٭ 
سعاد انور عبداهللا العبد اهللا ٧٨٫٤٢٭ 
سعاد نواف بدر الرندي ٨٩٫٢٨٭ 
سندس محمود أحمد بارون ٧٨٫٨٣٭ 
شهد عبدالكرمي غازي البدر ٨٤٫٩٨٭ 
صبا عبداللطيف سيد هاشم محمد ٨٠٫٦٭ 
عائشة أحمد جوهر مبارك نصيب ٨٧٫١٥٭ 
عائشة حسني علي األنصاري ٧١٫٩٨٭ 
عائشة سالمة محمد الكندري ٧٧٫٨٨٭ 
عالية خالد إبراهيم دنبوه ٩٦٫٤١٭ 
عايضه فالح عجير العتيبي ٧٧٫٣٭ 
عليه محمد أحمد خميس ٨٩٫١٭ 
غزالن مشاري نوري العميري ٧٥٫٨٧٭ 
فاطمة عادل غلوم بولند ٩٣٫٥٣٭ 
فاطمة عبداهللا أحمد عوض ٩١٫٦٩٭ 
فاطمة فاضل بندر السلمان ٩٦٫٣٤٭ 
فاطمة ناصر محمد املطيري ٨٣٫١٢٭ 
فجر سهيل ذعار العتيبي ٩١٫٢٣٭ 
فرح بدر عيد العازمي ٨٧٫٦٭ 
فرح عبدالرحمن يوسف الدعيج ٨٥٫٨٧٭ 
فرح عبدالعزيز يوسف الهولى ٩٤٫٩٨٭ 
كوثر سامي مراد علي ٨٢٫٣٤٭ 
جلني فيصل ناصر الرويشد ٨٤٫١٣٭ 
لطيفة عبداهللا معيوف الفردان ٧٩٫١٧٭ 
لنا محمد منصور العجمي ٨٠٫١٢٭ 
لولوة فوزي عبداحلي البناي ٧٧٫٠٩٭ 
مرمي جاسم عبداهللا رضا ٩٦٫٠٩٭ 
مرمي عبداهللا علي العتيبي ٨٠٫٦٦٭ 
منيرة محمد إبراهيم العبد اهللا ٧٦٫٣٧٭ 
مي عمار معجب العجمي ٨٧٫٤٭ 
مي وليد محمد الفودري ٧٢٫٦٩٭ 
جنود طالل عبدالرحمن العتيبي ٩٥٫٥٢٭ 
نفله بصيص جار اهللا العجمي ٩٤٫١٣٭ 
نهى بدر خلف احلسن ٧٩٫٨٦٭ 
نور عبدالقادر محمد الكندري ٩٣٫٥٭ 
نوف فيصل خالد الهيلم ٨٠٫٧٤٭ 
هديل أحمد علي العوض ٧٩٫٩٥٭ 
هيا سعود فهد العجمي ٩٧٫٦٦٭ 
وديان حماد غنام العجمي ٨٦٫٣٥٭ 

 فاطمة بنت أسد الثانوية للبنات 

أريام سالم تراحيب سالم العجمي ٨٩٫٩٢٭ 
أسماء حمد حسني فهيد العجمي ٨٥٫٧٣٭ 
أصايل هادي محمد عبداهللا العجمي ٨٧٫٣٭ 
آالء عطااهللا علي شيحان العنزي ٩٥٫١٥٭ 
آالء نواف جهز محمد املطيري ٨١٫٣٩٭ 
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أميرة بسام علي فهد الرشيدي ٩٤٫٨٨٭ 
أميرة محمد موسى علوش العجمي ٩٧٫٩١٭ 
آيه حمود جايد طاهر الشمري ٨٥٫٩١٭ 
اســيل عازب عبداحملســن مسفر مهدي ٭ 

علي العجمي ٩٣٫١٦
اصايل جابر عبداهللا عبدالهادي احلشار ٭ 

٩٥٫٧٤
البتول مبارك حسني مفرج العجمي ٨٤٫٦٤٭ 
الهام منوخ دغش منوخ بجاد ٧٦٫٠٦٭ 
امجــاد محمد عبداهللا حمران ال ســليم ٭ 

٩٤٫٤٣
انوار أحمد محمد أحمد راشد ٨٨٫٨٢٭ 
بنى سلطان سعد السهلي ٧٣٫١٥٭ 
ترتيل خالد إبراهيم محمد املشوطي ٩٧٫١٨٭ 
تــرف عبداحلميــد محمــد عبدالعزيــز ٭ 

اخلالدي ٩٨٫٧٦
تهاني محمد مليح نهار السرحان ٧٩٫٩٤٭ 
جمانة أحمد شهاب حمد الشمري ٩٠٫٩٩٭ 
جميلة مساعد عبيد الفضلي ٧١٫٧٭ 
جنان سعد شريف ٧٤٫٩٥٭ 
جوري جامع حامد محمد الرشيدي ٩٦٫٤٭ 
جوزه مناحي حسني الديحاني ٨٥٫٩٦٭ 
دانة حسني علي جابر الكريبى املري ٩٠٫٤٦٭ 
دانة محمد علي حوميد املطيري ٩٠٫٩٥٭ 
دانة ياسر أحمد عباس العجمي ٩٠٫٠٣٭ 
دالل دواس محمد مانع العجمي ٩٦٫٢٦٭ 
دالل عبداهللا خالد موسى الزويد ٩٥٫٦٥٭ 
رتاج خالد عطشان خلف فارس ٧٦٫٢٧٭ 
رتاج شاكر املوسى ٩٦٫٤٧٭ 
رغد سالم شافي محمد العجمي ٨٤٫٩٨٭ 
رغــد مطلق احلميــدي غميض املطيري ٭ 

٩٨٫٦٩
روان خالد ركيان رشيد املطيري ٧٩٫١٧٭ 
روان سعود عبدالعزيز حسني فرج ٧٦٫٤١٭ 
روان محمد سليمان عمر محمد ٨٧٫٤٧٭ 
روان وليد مطلوب خلف الشمري ٩٧٫٥٥٭ 
ريان سامي محمد أحمد عوضي ٧٦٫٥٩٭ 
رمي ناصر علي ناصر القحطاني ٨٧٫٢٣٭ 
زهراء محمد عبدالرحمن جوهر ســالم ٭ 

٩٢٫٥٦
سارة عيد لطيف وقيان الشمري ٨٦٫٨٤٭ 
سارة مشعل مطلق شباب العتيبي ٩٠٫٥٣٭ 
سلمى فالح مدعج الديحاني ٩٢٫٣٦٭ 
شهد هادي حمد هادي الدوسري ٨١٫٩١٭ 
شــيخة ناصر راشــد عبدالهادي الياتى ٭ 

٨٠٫٨٧
شيماء مبارك ناصر محمد العجمي ٨٢٫٥٩٭ 
صيتة خالد شجاع فراج السبيعي ٨٢٫٣٤٭ 
عائشة امين محمد أحمد راشد ٩٢٫٨٦٭ 
عائشة خالد بداح صالح العتيبي ٧٩٫٠٩٭ 
عائشة محمد صالح خلف سليمان ٩٦٫٢٭ 
غالية ارشيد ثالب راشد العازمي ٩٠٫٧٭ 
غدير حسن كايد مانع العنزي ٩٢٫٥٢٭ 
غال عبدالرحمن حمدان إبراهيم العتيبي ٭ 

٩٢٫٩٦
فاطمة أحمد ياسني أسود سالمة ٩٩٫٣٩٭ 
فاطمة بدر هديبان املطيري ٩١٫٧٭ 
فاطمة يوسف علي محمد صالح الكندري ٭ 

٧٤٫٢٥
فرح سالم ظافر محمد العجمي ٨٨٫٧٩٭ 
في بدر سعود ملفي العتيبي ٩٥٫٦٧٭ 
قبله سالم محمد مسعود العجمي ٩١٫١٦٭ 
لطيفــة محمــد عبدالهــادي عبيــد الفي ٭ 

املطيري ٩١٫٥٣
لولوة مشعان فرحان عويد املياس ٧٧٫١٭ 
مآثر محمــد عبدالرحمن محمد العجمي ٭ 

٩٢٫٨٤
مروه عبداهللا إبراهيــم عبداهللا احلماد ٭ 

٨٤٫٩٩
مرمي عبداهللا عباس هالل محمد ٩٩٫٧٭ 
مرمي فواز قرين عسكر العنزي ٩٦٫٢٧٭ 
مرمي محمد برغش موازى حركان ٩١٫٤٧٭ 
منى ناصر فضي دابس الرشيدي ٨٣٫٥٥٭ 
منيرة طالل عبداهللا راشد الهاجري ٩٥٫١٥٭ 
مها سعود محيا زايد املطيري ٩٦٫٦٭ 
مها مبارك محمد عامر الهاجري ٩٥٫٧٤٭ 
جناة منصور علي محمد العجمي ٨٢٫٠٥٭ 
جند ســلطان جدعــان مظهــور هويت ٭ 

الشمري ٧١٫٣٨
نور نواف جابر عبداهللا اجلابر ٩٠٫٨٦٭ 
نورة حمود مبارك هداف الهاجري ٧٦٫٠٢٭ 
نورة عبداهللا ياسني أسود سالمة ٩٢٫٥١٭ 
نورة محمد ختالن راوى العنزي ٩٣٫٤٤٭ 
نورة محمد مانع سلطان الدوسري ٨٨٫٩٤٭ 
نوف كميخ ناصر كميخ الهاجري ٨٨٫٤٤٭ 
هيا فالــح حمد محمد قشــعم الهاجري ٭ 

٩٤٫٤٥
ود سعود عبداهللا فراج املطيري ٨١٫٥٤٭ 
وضحة سعود جطلى العازمي ٨٠٫٧١٭ 

 فاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات 

أحرار سعد محمد البذالي ٨٤٫٥٦٭ 
آالء راضي عويد العنزي ٧٩٫٨٨٭ 
أمينة جمعة حسن الكندري ٧٢٫٧٥٭ 
إسراء محمد مندنى الكنكونى ٩٥٫٤٧٭ 
أسماء طارق كركان عوض ٩٨٫١٧٭ 
البتول سعد محيبس العنزي ٨٣٫٢٤٭ 
اميرة هويدي صحن الهاجري ٨٩٫٦٣٭ 
بتول جعفر محمد احلبابى ٨٠٫٦٣٭ 
بتول عادل حسني باقر ٨٩٫٩٦٭ 
ثريا خضر محمد املطيري ٨٧٫٧٨٭ 
جنان جمال عايد العنزي ٩٧٫٠٨٭ 
جنان محمد عبداهللا سكني ٨٨٫٦٩٭ 
حنان محمد مشلح العازمي ٨١٭ 

دانة عادل محمد الضفيري ٩٤٫٧١٭ 
دانة مذخر سالم الضعيان ٨٩٫٨٣٭ 
دالل عبداهللا أحمد احليي ٩١٫٤١٭ 
دالل مرشد حزام الظفيري ٨٦٫٤٤٭ 
رتاج عبداهللا مبارك جابر ٧٩٫٩٨٭ 
رتاج مبارك حمدان البناقي ٧٩٫٢٢٭ 
رتاج هشام عبدالعزيز الصيرفي ٨٧٫٩٧٭ 
رزان بدر خالد احلربي ٨٨٫٤٢٭ 
رغد عادل مطر العنتري ٧٩٫٦٭ 
رمي أحمد عبداحملسن الفضلي ٩١٫٢٭ 
رمي صالح خلف العنزي ٧١٫٧٥٭ 
سارة أحمد بجاد املاجدي ٨٨٫١٭ 
سارة عارف مبارك اجلميلي ٨٨٫٥٦٭ 
سارة فيصل سرحان هادي ٩٦٫٢٨٭ 
سارة محمد علي بوناجمه ٨٧٫٧١٭ 
سعاد سعد مطلق الهاجري ٨١٫٩٦٭ 
سميرة خالد مليحان السليماني ٧٣٫٨٤٭ 
سناء مجدي عبدالفتاح حامد ٩٦٫٥٧٭ 
شمايل عبداهللا محمد العنزي ٩٥٫١١٭ 
شهد محمد سعوي البذالي ٩٣٫١٦٭ 
شهد مساعد يحيى العتال ٧٦٫٤٣٭ 
شيخة حسني برجس الشمري ٩٨٫٧٧٭ 
عائشة اسماعيل شاكر احلربي ٩٥٫٣٦٭ 
عواطف هايف سالم الهليلي ٧٦٫٠٥٭ 
غايه عبدالعزيز جنيب العبيد ٦٩٫٥٥٭ 
غدير محمد نحيطر اجلميلي ٨٢٫٣٣٭ 
فاطمة سعود عبدالعزيز اكبر ٩٧٫٤٣٭ 
فاطمة عبداللطيف خلف الشمري ٩٠٫٠٦٭ 
فاطمة سالم ارشيد الصليلي ٨٥٫٩٭ 
فاطمة فايز كامل الفضلي ٩٧٫٠٨٭ 
فاطمة فيصل عناد العنزي ٩٣٫٩٣٭ 
فجر سعد مطر الضفيري ٨٣٫٢٩٭ 
فنون فهد سعدي العفيصان ٨٤٫٦٨٭ 
فوز هاني زبن الشمري ٩٦٫٧٧٭ 
لطيفة مساعد يحيي العتال ٨٤٫٤٤٭ 
لولوة حمدان علي العنزي ٧٤٫١٣٭ 
لولوة عمر عبداهللا العدل ٧٦٫٩٣٭ 
مرمي حسام غالى اخلصيلى ٩٠٫٦٥٭ 
مرمي سعد غريد البذالي ٨٣٫٨٢٭ 
مرمي علي فالح الهاجري ٧٧٫٦٤٭ 
مشارق مشعل عثمان كياد ٦٨٫٦٥٭ 
معالي مرزوق حسن صياح العرادة ٨٨٫٤٧٭ 
منيرة حسني شايع ابوشيبة ٨٨٫٤٧٭ 
مها عبداهللا خلف الهليلى ٨٢٫٨٢٭ 
جناة محمد خضر يوسف ٨٩٫٤٩٭ 
جنالء يوسف زايد سعدون ٨٧٫٤٧٭ 
نور بدر ناصر اخلنه ٨٩٫٠٥٭ 
هاجر حسن محمد الدوسري ٩٤٫٢٭ 
هاجر سعد ذعار الرشيدي ٩٥٫١٩٭ 
هبة محمد سرتيب عاشور الشمري ٩٢٫٠٣٭ 
هديل عادل مبارك اجلميلي ٦٩٫٦٢٭ 
هديل علي محرى البذالي ٧٧٫٣٦٭ 
هله هويدي انغيمش الهاجري ٨٣٫٨٢٭ 
وجدان حبيب سلمان األحمد ٩٣٫٩٨٭ 

 فاطمة بنت عتبة الثانوية للبنات 

أريام علي مزلوه العنزي ٧٩٫٨٢٭ 
أبرار نايف دهام الشمري ٨١٫٠٤٭ 
اثير ملفي مضحى الشمري ٧٨٫١٦٭ 
اريام ناصر جريذي الرشيدي ٩٠٫٥٥٭ 
اريام نواف عويش رشيدي ٨٧٫٠٢٭ 
أسماء عيد أحمد العنزي ٨٧٫٦٧٭ 
اعتدال مخلف خلف الشمري ٧٩٫١٤٭ 
أفراح فهيد عواض الرشيدي ٧٨٫٨٦٭ 
اقبال فواز جاسر الظفيري ٨٢٫٤٣٭ 
اجلازي عقيل عبيد الظفيري ٩٦٫٥٦٭ 
الرتاج ماجد سلطان اخلالدي ٩٤٫٩٤٭ 
انوار مبارك مناحي سالم ٩٢٫٢٤٭ 
بدور سعد عيفان العنزي ٨٧٫٣٦٭ 
جواهر بدر مطر عناد ٨٢٫٨٣٭ 
حوراء صباح موسى الظفيري ٧٧٫٦٭ 
حوراء عودة هادي هليل ٨١٫٣١٭ 
دانة دهام رجاء الشمري ٧٢٫٧٭ 
دانة سعود سعد املطيري ٩٧٫٢٣٭ 
دانة سليمان مشعان العنزي ٨٩٫٥٨٭ 
دانة عبداهللا سويد العنزي ٨٥٫٦٩٭ 
رزان حافظ حمد العنزي ٨٩٫٥٩٭ 
رغد سعدون عبيد الظفيري ٨٤٫٠١٭ 
رهم عبداهللا باذر الرشيدي ٧٥٫٩٣٭ 
روان بداح مرضى العنزي ٩٠٫٥٣٭ 
رمي حمود تركي العنزي ٧٨٫٤٢٭ 
رمي عبداهللا حمد ٩٠٫٢٦٭ 
سارة عليان محمد الرشيدي ٧٨٫٤٨٭ 
شاهه حسني علي إبراهيم ٩٥٫١٤٭ 
شهد سلطان مشيجع املطيري ٨٠٫١٤٭ 
شهد ماجد بطي مناع ٧٦٫٣٩٭ 
شهد مقبل سليمان احلربي ٧٢٫٥٩٭ 
شوق صالح خلف الشمري ٨٣٫٧٧٭ 
شوق ناجي عيد املطيري ٨٠٫٢٦٭ 
طيبة نواف بدر املجادي ٧٦٫٢١٭ 
طيف يوسف عبداهللا ساير ٩٦٫٧٤٭ 
عبير محمد ناوى العنزي ٨٥٫٧٭ 
عذبه عبدالسالم عبداهللا سالم ٧٣٫٦٦٭ 
غادة عايض عياضه رشــيد الرشــيدي ٭ 

٩٥٫٢٤
غالية سعد طليق الراشد ٧٥٭ 
غزالن يوسف عبدالرزاق العنزي ٨٨٫٥٭ 
فاطمة مبارك عيد صغير ٨٨٫٦٢٭ 
فاطمة أحمد غليم فهد ٧٩٫٧٢٭ 
فاطمة فالح عبدالكرمي فاضل ٩١٫٤٨٭ 
فجر حمود داوود فريش ٩٤٫٤٣٭ 
فجر دعيج شبل العنزي ٨٨٫٨٢٭ 
فرح سليمان رحيان العنزي ٨٧٫٧٨٭ 
فوز حمد شعير ثامر ٨٨٫٣٨٭ 

فوز محمد علي عامر ٨٢٫٣٨٭ 
فىء فريج مرجان بن فريج ٧٤٫٢١٭ 
مرمي جمعة شايع حميدي الشمري ٧٨٫١٭ 
مرمي جهاد زايد املطيري ٧٣٫٢٤٭ 
مرمي حمود عواد الشمري ٧٩٫٥٧٭ 
مرمي عبداهللا شعف الظفيري ٨٠٫١٣٭ 
مرمي عيد عبداهللا العدواني ٩٥٫٩٨٭ 
مرمي فرحان محمد العنزي ٩١٫٧٥٭ 
مرمي فهد منصور الرشيدي ٨٣٫٦٭ 
مضاوي عدنان غامن علي ٩٤٫١٭ 
مالك عويد عبيد عنتيت ٩٥٫١٤٭ 
منال أحمد رشيد العنزي ٧٤٫٥٩٭ 
مها خالد حسني مطر ٢٠٫١٩٭ 
ندا حلمي محمد ابو طبل ٩٤٫٧٧٭ 
نعيمه علي حمدان إبراهيم ٩٧٫٦٦٭ 
نور شبيب مقبل املطيري ٩٥٫٦٤٭ 
نورة سعد جوهر الدويش ٧٦٫٩٦٭ 
هاجر رزاق محمد احلسن ٧٤٫٧٦٭ 
هاجر عايد حميد العنزي ٨٣٫٧١٭ 
هيا نصار عبداهللا بادي ٧٨٫٤١٭ 

 فجر الصباح الثانوية للبنات 

أثير اياد احملمود ٩٨٫٧١٭ 
أسيل أسامة خالد ابو الرب ٩٥٫٢٭ 
أسيل ماجد أحمد أبوعمر ٩٤٫٤٭ 
أفنان هشام عبداهللا ابو العطا نصر ٩٨٫٣٢٭ 
آالء اهللا عصام محمد عبدالقادر أحمد ٩٩٫٤٭ 
أمل محمد أحمد ابوالرب ٩٧٫٠٤٭ 
أميرة محمد كوكى ٩٣٫٨٦٭ 
آيه أحمد محمود زكي السيد ٩٧٫٥٧٭ 
آيه عدنان جنده ٩٢٫٧٩٭ 
اريج السيد أحمد مصطفى ٩٩٫٠٧٭ 
أسماء محمد عبدو اخلطيب ٩٨٫٢٭ 
اسمهان بشاره ايوب الصائغ ٩٦٫٢٩٭ 
الريان أحمد علي عبداهللا أبل ٩٦٫٦٩٭ 
الفيرا ايهاب السهوي ٩٥٫٨٧٭ 
أماني البتول جمال عصام فرحات ٧٤٫٦٨٭ 
اية محمود اسعد العلي ٩٤٫٧٢٭ 
ايثار فتحي إبراهيم الفقيه ٩٦٫٤٭ 
ايه جهاد محمد صبح ٩٩٫٢١٭ 
بتول حسن رجب علي ٩٨٫٦٭ 
بتول عارف حسني بزى ٩٢٫٩١٭ 
بشاير معتز باهللا اجلباخنجى ٩٨٫٢٩٭ 
بشرى سمير االدلبى ٩٢٫٣٭ 
تاال عبداهللا إبراهيم ٨٧٫٣٧٭ 
تاال فواز السيد ٨٩٫٤٧٭ 
تاال محمد فؤاد أحمد ٩٣٫٣٢٭ 
تسنيم عمر خالد غنوم ٩٥٫٦٥٭ 
جمانة وائل عبداحلليم يحيى عبود ٩٥٫٣٨٭ 
جنى علي توفيق الفوال ٩٨٫١٣٭ 
جنى محمد هشام جبخنجي ٩٣٫٦٧٭ 
جني هاني مروان الهندي ٩٨٫٦٥٭ 
جوانا سعيد محمد النجار ٩٩٫٠١٭ 
جود حازم منر برقاوى ٩٧٫٩٩٭ 
جود محمد حورية ٩٣٫٤٥٭ 
جودي محمد عمار جزماتي ٩٦٫٢٭ 
جوستني شنوده نصوحى واصف ٩٩٫٢٩٭ 
جوليا جورج طيار ٨٥٫٨٨٭ 
جيسكا بشاى حنا بشاى ٩٩٭ 
جينفر كمال حنا ٩٧٫٠١٭ 
حبيبــه أحمد عاطــف عبدالعزيز حامد ٭ 

٩٨٫٦٣
حبيبه محمد الســعيد مصطفى الســيد ٭ 

٩٥٫٩٥
حنني غياث بابي ٩٨٫٧١٭ 
خلود جمال يعقوب باوي ٨٥٫٧٦٭ 
داليا محمد أحمد املصري ٩٧٫٠١٭ 
داليا هشام حسني ابوليلي ٩٩٫١١٭ 
دانة جالل خالد البب ٨١٫٢٢٭ 
دانة حياد شفيق القريوتي ٩٧٫٥٤٭ 
دانة محمد فراس الكيروان ٩١٫٩٣٭ 
دانييال حنا اسعد وستني ٩٩٫٥٥٭ 
دعاء محمد العبداهللا ٩٧٫٩٧٭ 
ديانا بالل رياض عطوى ٩٧٫١٣٭ 
دميه مأمون حمزة ٩٨٫٠٨٭ 
دينا وليد خالد خليل حمودة ٩٨٫٦٦٭ 
راال محمد مازن محمد صبحي فقاس ٩٤٫٩١٭ 
رانيا عثمان محمد إبراهيم الكندري ٩٦٫١١٭ 
راويــه ابتهــال محمــد محمــد إبراهيــم ٭ 

يوسف ٩٩٫٣٣
رزان علي موسى اسماعيل ٩٧٫٧٢٭ 
رغد اسماعيل خالد عبده ٩٩٫٠٦٭ 
رغد دريس جبر ٩٧٫٣١٭ 
رغد سمير عمر عودة ٨٣٫٦٭ 
رغد علي خضر نصار ٩٦٫٢٨٭ 
رماح فراس املقداد ٧٩٫٦٤٭ 
رند كمال منر ابوكليب ٩٨٫٧٢٭ 
رنيم أشرف السيد رفاعي ٩٩٫٩٤٭ 
رنيم خالد علي األبرص ٩٧٫٢٣٭ 
رنيم غسان محمد خنفر ٩٩٫٠٦٭ 
رهف سمير طربوش ٩٩٫١٥٭ 
روان أحمد عبدالعزيز هنداوي سليمان ٭ 

٩٩٫٢٤
روان العربى ابو القيود أحمد ٩٧٫٣٩٭ 
روان تيسير مصطفى قرنوس ٩٧٫٦٨٭ 
روان محمد أحمد عبداملوجود محمد ٩٩٫٥٦٭ 
روان نضال طالب حامد ٩٩٫٣٦٭ 
روال ياسر أحمد البسيوني ٩٩٫٣٢٭ 
ريتا اندره كسيري ٩٦٫٧٢٭ 
ريتاج ياسر أحمد البسيوني ٩٩٫٤٩٭ 
رمي علي أبو عباس ٩٢٫٦٨٭ 
رمي محمد يوسف حيدر ٩٩٫٦١٭ 
رميا محمد توفيق عريقات ٩٣٫٢٦٭ 
رميا ناصر جباره ٩٧٫٣٦٭ 

زهراء موسى غالب البصيري ٩٠٫٠٤٭ 
زويا صادق قسيس ٩٥٫٣٣٭ 
زين امني رجا االطرش ٩٨٫٨٦٭ 
زين علي محمود سرحان ٩٩٫١٢٭ 
زينب علي حسني حسيني ٩٦٫٩٧٭ 
زينه عالء الدين صبري أحمد ٩٩٫٥١٭ 
زينه فراس فرحات ٩٦٫١١٭ 
سارة محمد علي العبيد ٩٢٫٣٥٭ 
سارة رعد محمد الزياد ٩٩٫٦٧٭ 
سارة سليم املعانى ٩٥٫١٦٭ 
سارة عبداللطيف محمد االخرس ٩٩٫٢٩٭ 
سارة عبدالوهاب امني اخلطيب ٩٥٫٨٢٭ 
سارة عماد وليم بولس ٩٨٫٢٧٭ 
سارة محمد أكرم ماجد الرمضان ٩٢٫٨٤٭ 
سارة محمد هاشم ٩٣٫٨٧٭ 
سارة نصر تامر حبيب ٩٠٫٦٦٭ 
سارة ياسر محمد مهنى ٩٧٫٧٨٭ 
سالي برتي لبيب سمعان ٩٢٫٧٣٭ 
سالي تيسير عمر افيوني ٩٧٫٣٣٭ 
ساندرا سمير سعيد يواقيم ٩٦٫٩٣٭ 
سدره املطر ٩٩٫٣٦٭ 
سدره نبيل التال ٨٢٫٩٤٭ 
سلمى شحته سعيد عبداملجيد ٩٩٫٣٩٭ 
سلمى عامر محمد هودلى ٧٨٫٥٣٭ 
سلمى مجدى سمير سمارو ٩٩٫٨٧٭ 
سلوى حامد الشيخ ٩٧٫٨٨٭ 
سمر سيد زكي ابو زيد ٩٨٫٤٥٭ 
سوزان الزين ٩٩٫١٤٭ 
سوزان وسيم حمايل ٩٩٫١٨٭ 
سوزان يوسف ٩٨٫٣٦٭ 
سيلني الزين ٩٩٫٨١٭ 
شام الياس حبيب نحاس ٩٨٫٩٢٭ 
شذى عماد ناجي محمود عبدالباقي ٩٧٫٨١٭ 
شروق سليم نعيم احلاج علي ٩٣٫٩١٭ 
شهد أنس الطبجى ٩٩٫٥٦٭ 
شهد علي عارف عفوف ٨٦٫٨٭ 
شهد مجدى السيد ياقوت محمد ٩٣٫٨٧٭ 
شهد محمود محمد حسن ٨٤٫٣٭ 
شهد يحيى علي ابو عريضه ٩٨٫٤٨٭ 
شوق غازي سامي عبدالسالم ٩٠٫٦٩٭ 
شيماء محمد العسراوى ٩٦٫٤٨٭ 
صفاء منذر نابلسي ٩٩٫١٨٭ 
ضحــى عبدالرحمن عبدالتــواب جوده ٭ 

٩٤٫٠٢
غالية ضيف اهللا عبدالفتاح افسيسي ٩٢٫١٭ 
غزل فراس الغزى ٩٢٫٨٤٭ 
غني خالد حسني قرش ٩٩٫٠٩٭ 
فاديه أحمد عدى ٩٣٫١٣٭ 
فاطمة أحمد بيطار ٩٢٫٣٣٭ 
فاطمة فؤاد خليل ٩٨٫٨٩٭ 
فاطمة محمد حسني فرحان ٨٤٫٠٥٭ 
فاطمة محمد عماد الشامى ٩٧٫٢٨٭ 
فاطمة محمد وهبي ٩٧٫٩٥٭ 
فرح اسماعيل محمد نزيه قمحيه ٩٨٫١٤٭ 
فرح جابر مصطفى نور ٩٧٫٣٤٭ 
فرح شريف عبداللطيف إبراهيم صادق ٭ 

٩٩٫٩
فرح ضياء صابر احملالوي ٩٨٭ 
فرح عماد الدين منر عابد ٩٩٫٠٢٭ 
فيرا اياد ميالد قصقص ٨١٫٦٥٭ 
كاترين محمد ضياء الدين كيال ٩٣٫٩٢٭ 
كادي أحمد اسمير ابو شنب ٩٨٫٩٭ 
كارول امين منر لبيب ٩٧٫٢٨٭ 
كوثر عبدالكرمي جودت خلف ٩٩٫٣٢٭ 
كوثر علي نوري راشد ٩٧٫٦٦٭ 
النا وائل عزه عطايا ٩٧٫٨٤٭ 
لبنى طارق شوكت حنفي ٩٨٫٢٣٭ 
جلني حسام محمد سعيد ابوسيف ٩٥٫١٢٭ 
جلني رائد فائز النداف ٩٦٫٩٦٭ 
ملا أحمد احلكيم ٩٥٫٥٨٭ 
ملى توفيق مصطفى سعيد ٩١٫٥٤٭ 
ملى جمال عبدالناصر دوغوظ ٩٦٫٨٤٭ 
ملى ياسر محمد يوسف موسى اغا ٩٧٫١٧٭ 
ليان أحمد عبدالهادي الصدر ٩٩٫١٭ 
ليان بالل التوبه ٩٩٫٣٥٭ 
ليلى حازم موسى ابوشاوريه ٩٧٫٣٧٭ 
لني اياس محمد الداعور ٨٩٫٦٨٭ 
لني عادل صالح جعاعره ٩٩٫٥٢٭ 
لني عمار ابو حسون ٩٦٫٠٦٭ 
ماجي تامر انيس زكي ٩٦٫٨٧٭ 
مارلني وجيه فوزي شفيق ٩٧٫٦١٭ 
مايا عيسى الشقوف ٩٩٫٤٧٭ 
مايا مأمون محمد علي ٩٩٫٦٤٭ 
مايا مروان عارف مخلالتى ٧٧٫٨٢٭ 
مرام محفوظ فهيد عكاشة ٩٩٫٧٭ 
مرح سليمان سعيد سليمان ٩٢٫٩٢٭ 
مرمي امين عبداحلى ظاهر ٩٨٫٢١٭ 
مرمي بولس يوسف شرشر ٨٨٫٠٩٭ 
مرمي جادالســيد جاد الرب جاد الســيد ٭ 

٩٨٫٣٦
مرمي حسني محمود خضر ٩٥٫٨٤٭ 
مرمي خالد محمد إبراهيم ٩٩٫٨٤٭ 
مرمي رجدي حبيب عبدالنور ٩٧٫٥٨٭ 
مرمي رفيق عدلى عبدالشهيد ٩٦٫٢٩٭ 
مرمي زكريا نصيف حبيب ٩٣٫٦٤٭ 
مرمي عبداجلواد حامد إبراهيم ابو دنيا ٭ 

٩٨٫٧٩
مرمي محمد فاروق محمد حسني ٩٨٫٨٥٭ 
مرمي محمود عبده محمد السيد ٩٨٫٨٣٭ 
مرمي مسعد خميس حسن ٩٦٫٨٩٭ 
مرمي منصور محمد عاشور ٨٩٫٠٦٭ 
مرمي ناجي بولس فرج ٩٨٫٦٭ 
مرمي نبيل ثابت غالي عبداهللا ٩٩٫٥٩٭ 
مرمي جناح عبدالعظيم طه ٩٧٫٥٤٭ 
ملك أحمد حمدي عبدالعزيز ٩٦٫٩٨٭ 

ملك جمال العيناوي ٩٨٫٩٭ 
منار خالد محمد التمتامى ٩٩٫٣٧٭ 
منار محمد عبداحملسن سلطان ٩٥٫٨١٭ 
منة اهللا أحمد محمد الشيخ ٩٩٫٧٭ 
منى وسام القادرى ٨٧٫٤٤٭ 
مي محمد ياسر جانكيه ٩٠٫٩٩٭ 
ميران محمد ياقوت علي ٨٨٫٨٧٭ 
ميرنا عادل عبدالعزيز سلطان ٩٨٫٥٢٭ 
ميرنا محمود يحيى مصطفى ٩٩٫٠٩٭ 
ميس محمد رشيد جباره ٩٩٫٤٨٭ 
نائله محمد سهيل الفرا ٩٩٫٤٩٭ 
نادين أمين أحمد أبوعودة ٩٠٫٨٩٭ 
نانسي إبراهيم أحمد أحمد فوده ٩٧٫٨٣٭ 
ندى أحمد مصطفى أحمد ابوشنب ٩٨٫٢٢٭ 
ندى باسم عزيز ابو قرص ٩٨٫٨٭ 
ندى ماهر غزالي ٩٣٫٩٤٭ 
ندى محمود علي مطر ٩٧٫٧٦٭ 
نسرين خالد يوسف احلوطى ٩٦٫١٤٭ 
نغم مازن ماجد بكداش ٩٤٫٩٨٭ 
نور الهدى عمار ديب ٩٣٫٧٧٭ 
نور امجد محمد يوسف احملتسب ٩٥٫٥٢٭ 
نور بالل ناصر عكور ٩٢٫٧٤٭ 
نور عدنان جنده ٩٣٫٩٩٭ 
نور فرحان أحمد خليل ٩٧٫٩١٭ 
نور جنم عبداهللا العبداهللا ٩٢٫٤٩٭ 
نور هاني جميل احلاج قاسم ٨٦٫٣٦٭ 
نوران نعمان شريف محمود ٩٦٫٦٩٭ 
نورهان سليمان عوض اهللا باشا ٩٥٫٠٥٭ 
هاجر حسن علي حسن ٩١٫٨٭ 
هاجر سامح عبدالعظيم طه ٩٥٫٧٢٭ 
هاجر عالء الدين محمد مخيمر ٩٣٫٨٢٭ 
هبة غسان بكر بشناق ٩٩٫١١٭ 
هدى طارق أحمد خريس ٩٨٫٢٤٭ 
هدى عبدالعزيز ابا ٩٧٫٧٣٭ 
هدى يعقوب سعيفان ٩٨٫٤٢٭ 
همس محمد عبداهللا محمد ٩٩٫٦٭ 
هنا طارق صالح مصطفى رواى ٩٩٫٧٣٭ 
هنا غسان أحمد الفارس ٨٩٫٤٢٭ 
هند عبدالرحمن مصطفى علي أحمد ٩٩٫١٣٭ 
هند نبيل حسني احلشاش ٩٥٫٨٧٭ 
هيا أحمد عربي كاتبي ٩٧٫٧٣٭ 
هيا لؤي حسن سعيد ٩٦٫٢٧٭ 
هيالنه ميخائيل جبره شنوده ٩٨٫٥٩٭ 
يارا حازم أحمد السيد جنه ٩٣٫٨٩٭ 
يارا ياسر أحمد علي الزيات ٨٤٫٤٧٭ 
ياسمني عمادالدين مجدالني ٨٨٫٢٤٭ 

 فلسطني الثانوية للبنني 

أحمد بشار حسني القضيب ٨٨٫١٧٭ 
أحمد حسني اكبر عباس ٨٨٫٦٩٭ 
أحمد حسني حسن القالف ٨٢٫٨١٭ 
أحمد علي جاسم حسن ٧٩٫٠٨٭ 
أحمد مشعل منصور الصفار ٨٠٫٩٣٭ 
أحمد مقداد مراد تقي ٩٢٫٥١٭ 
أحمد نائل عبدالرضا اخلياط ٨٨٫٣١٭ 
أسامة جاسم محمد سكني الكندري ٨٥٫٢٥٭ 
أحمد عبداهللا جابر عزيز ٧٨٫٩٢٭ 
أسامة طارق فائق املسباح ٧٤٫٤٩٭ 
أسامة عبدالقادر علي الكندري ٧٨٫٢٦٭ 
بدر عادل محمد أحمد ٨٩٫٥٣٭ 
بدر محسن مسلم القديحى ٩٢٫٨٨٭ 
تركي محمد تركي املتروك ٩٤٫٣٦٭ 
جاسم طارق عبداحملسن حسني الكندري ٭ 

٨٠٫٠١
جاسم محمد جاسم مال اهللا علي ٨٧٫٥٤٭ 
جعفر صادق جعفر القديحي ٨٠٫٤٭ 
حسن بدر جاسم األشوك ٩٢٫٤٭ 
حسن طاهر حسن املويل ٧٤٫٢٭ 
حسن علي سيد عباس عبداحلسني عباس ٭ 

املوسوي ٨٨٫٠٣
حسن يوسف طاهر البحراني ٩٧٫٩٩٭ 
حسني أحمد محمد كايدى ٨٢٫٩٩٭ 
حسني جاسم محمد املوسوي ٩٥٫٣٤٭ 
حسني زهير حسني طراده ٩٣٫٨٤٭ 
حسني عبداهللا حسني اسماعيل ٨٣٫٢٥٭ 
حسني عدنان محمد بوصخر ٧٩٫٦٤٭ 
حسني علي حسني السيافي ٨٣٫٤٢٭ 
حسني علي محمد أشكناني ٩١٫٩٧٭ 
حسني محسن حسني دشتي ٨٧٫٩٧٭ 
حمد صالح سليمان محمد ٧٩٫٢٣٭ 
حمد محمود محمد اخلاجه ٨٨٫٢٤٭ 
حمزة أحمد حسني دشتي ٨٦٫٣٨٭ 
خالد وليد سليمان احمليطيب ٨٦٫٨٦٭ 
رضا بدر رضا بوشهري ٩٥٫١٣٭ 
سالم أنور أحمد الراشد ٨١٫١٨٭ 
سالم طارق يوسف فرس ٧٨٫٧٥٭ 
سعود راشد عبداهللا القالف ٩٦٫٦٥٭ 
سلمان حبيب ظاهر حسني ٨٨٫٨٤٭ 
سلمان علي حسني الدشتى ٩٧٫٥٭ 
سيد حامد جعفر علي املهري ٩٥٫٢٣٭ 
سيد محمد عماد سيد باقر الشخص ٨٣٫١٤٭ 
ســيد مصطفــى عبــاس عبدالرســول ٭ 

موسوي ٩٣٫٥٩
سيد هاشم شاكر خليفة القالف ٨٢٫٦٦٭ 
صالح فهد عبدالعزيز العبد الغفور ٧٩٭ 
صالح إبراهيم عبدالرحمن املال ٩٠٫٤٧٭ 
طالل وائل محمد اخلضر ٩٤٫١٣٭ 
عبد الرحمن إبراهيم عبدالكرمي يوسف ٭ 

٨٢٫٢٧
عبد الرحمن عادل عبدالرحمن كندري ٩٨٫٣٭ 
عبد العزيز أحمد علي القبندى ٨٧٫٠١٭ 
عبــد العزيز أحمــد عبداللطيف فرحان ٭ 

٧٤٫٧٣
عبد العزيز أحمد علي رجب ٨٤٫٣٧٭ 

عبد العزيز ســعود عبدالعزيز القطان ٭ 
٨٨٫٠٣

عبد العزيز عبداهللا يوسف مدوه ٨٢٫٦٣٭ 
عبد العزيز عدنان موسى البلوشي ٩٢٫٣٨٭ 
عبــد العزيــز محمــد جــودي درويش ٭ 

جاسم ٧٦٫٧٣
عبد العزيز محمد يوسف املال ٩٠٫١٢٭ 
عبد العزيز ناصر صرخوه ٨٩٫٤١٭ 
عبد اهللا جواد عباس اسماعيل ٩٩٫٤٩٭ 
عبد اهللا علي محمد عباس خاجه ٩٩٫١٢٭ 
عبد اهللا فيصل محمد عبدامللك ٩٥٫٦٣٭ 
عبد اهللا يعقوب يوسف احلصار ٨١٫٣٦٭ 
عبد الوهاب عبدالسالم جاسم ٨١٫٣٤٭ 
عبدالرضــا يعقوب عبدالهــادي الفيلى ٭ 

٦٩٫٧٢
عبدالعزيز أمين إبراهيم القالف ٧٩٫٢٤٭ 
عبدالعزيز عبداهللا البلوشي ٨٤٫٠٣٭ 
عبدالعزيز منصور جمعة شهاب ٨٢٫٤٥٭ 
عدنان حمد عبداألمير طه التميمي ٩٧٫٠٣٭ 
عدنان عباس مصطفى حسني ٨٥٫١٤٭ 
علي أحمد حمود العباسى ٩٣٫٦٧٭ 
علي أسامة عبداحلميد العطار ٨٩٫٠٩٭ 
علي جاسم محمد علي ٨٣٫٥٦٭ 
علي حسني عبدالنبي عبدالرضا ٨٥٫٩٭ 
علي سليمان موسى الفيلى ٩١٫٥٢٭ 
علي صالح سلطان املزعل ٨٦٫٢١٭ 
علي صباح حسن الصايغ ٧٨٫٠٨٭ 
علي طاهر عبدالرسول البغلي ٩١٫٣٥٭ 
علي عادل جراغ احلداد ٨٦٫١١٭ 
علي عادل حمد الشطي ٨٦٫٠٤٭ 
علي عبداجلليل عوض بهبهاني ٨٤٫٨٭ 
علي عبداحملسن حسني الرامزي ٩٠٫١٧٭ 
علي عبدالهادي حريزى نزاد ٧٦٫٢٣٭ 
علي عيسى حبيب املشموم ٩٨٫١٨٭ 
علي فيصل عبداهللا محمد ٩٥٫٧٣٭ 
علي قاسم محمد حسني ٩٢٫١٨٭ 
علي محمد حسني املويل ٨١٫٠٣٭ 
علي محمد عبدالكرمي يوسف ٨١٫٠٣٭ 
علي محمد غريب عبداهللا ٨٠٫٢٣٭ 
علي محمد كاظم علي كمال ٩١٫٠٩٭ 
علي محمود مجيد البقصمي ٨١٫٩٢٭ 
علي نادر اسماعيل دشتى ٩٢٫٨٦٭ 
علي هاني يوسف فرس ٧٩٫٩٨٭ 
عماد عبدالسالم جودي جاسم ٧٩٫٥٭ 
عمار جابر اسماعيل القالف ٩٢٫٦٥٭ 
عمار محمد عاشور عباس ٧٩٫٢٨٭ 
عمار محمود إبراهيم محمد ٩٥٫٤٨٭ 
عمر جمعة عبدالغنى اسماعيل قرقر ٩٩٫٦٨٭ 
عمر حسني عمبر فرحان ٨٦٫٢١٭ 
عمر فيصل سعد الرميضي ٨٢٫٥٩٭ 
فاضل عباس عقيل جمال ٩٥٫٠٢٭ 
فاضل محمد بدر الدشتي ٩٦٫٥٢٭ 
فهد بدر فهيد العازمي ٧٤٫٥٥٭ 
فهد حسني علي فيلكاوي ٧٥٫٨٦٭ 
محمد أحمد عبدالرحيم احلمداني ٧٧٫٥١٭ 
محمد أحمد موسى احلداد ٨١٫٤١٭ 
محمد أسامة حسن عبداهللا ٩٠٫٨١٭ 
محمد جمال حسني قاسم ٧٧٫٤٨٭ 
محمد حسني علي احلداد ٨٠٫٨٨٭ 
محمد سعد محمد اخلراز ٧٢٫٦٤٭ 
محمد صادق حاجي اسد الرى ٨٧٫٩٭ 
محمد طارق هالل الدويخى ٨٨٫٤٩٭ 
محمد عامر محمد الدخيل ٨٧٫٩٥٭ 
محمد عبداالمير علي اسيري ٨٤٫٦٭ 
محمد عبداحلميد ذياب ٨٢٫٤٤٭ 
محمد عبدالرحيم محمد بوكبر ٨١٫٧٤٭ 
محمد عبدالعزيز محمد بوشهري ٧٧٫٨٩٭ 
محمد عبداهللا محمد الباذر ٩٠٫٨٣٭ 
محمد غازي عيدى عيدى ٨٤٫٣٣٭ 
محمد مناع دخيل املطيري ٩٠٫٠٥٭ 
محمد يوسف محمد دشتى ٩٤٫٧٧٭ 
محمود سيد أحمد سيد شبر عبداحلسني ٭ 

٩٢٫٥٩
مساعد مشعل حسني العبدالرحمن ٩٥٫٧٧٭ 
مشاري ادريس حسن الكندري ٩٠٫٨٨٭ 
مشاري زيد جمعان الرشيدي ٩٥٫٥٣٭ 
مشاري مشعل حسني العبد الرحمن ٩٨٫٥٨٭ 
مشعل ناصر عبداهللا العازمي ٧٦٫٠٢٭ 
مهدي اياد حبيب اخلياط ٧٧٫٢٥٭ 
مهدي علي محمد أشكناني ٩٠٫٠٤٭ 
مهدي غسان أحمد الصحاف ٨٥٫٦٥٭ 
ميثم عبداهللا حسني شرف ٨٤٫١١٭ 
ناصر امين مسلم القطرانى ٨٤٫٨٤٭ 
ناصر بدر حبيب خان ٧٨٫٨٭ 
ناصر محسن ناصر الشخص ٨٢٫٧٦٭ 
نوح بدر حسن حيات ٩٥٫٤٦٭ 
هاشم عادل مهنا احلربي ٩٦٫٥٩٭ 
وليد اياد صالح اخلبيزي ٩٥٫٤٢٭ 
ياسني جميل عباس البلوشي ٨٤٫٨٦٭ 
ياسني عبداهللا عباس حسن ٨٨٫٥٥٭ 
ياسني محمود عبدالرضا أتش ٧٨٫٥٤٭ 
يوسف صباح أحمد الشريف ٨٠٫٥١٭ 
يوسف صالح فؤاد الدوسري ٨٦٫٣٨٭ 
يوسف عبداهللا علي احملميد ٨١٫٩٤٭ 
يوسف علي حسني علي ٩٨٫٨٭ 
يوسف محمد حسن القالف ٩٦٫٤٢٭ 

 فهد الدويري الثانوية للبنني 

أحمد أمين أبو زيد أبو فطوم ٩٩٫٦٦٭ 
أحمد أسامة عبداحلميد راشد ٩٧٫١٭ 
أحمد ســمير عبداملوجود عبدالرســول ٭ 

٩٨٫٩٩
أحمد علي حسني الطيري ٩٦٫١٤٭ 
أحمد وهبة وهبة العيوطي ٨٢٫٢٤٭ 

أحمد يوسف السيد ٩٣٫٨١٭ 
أمني عثمان أمني شيخ أبوبكر ٩٩٫٧٣٭ 
ابراهام عيسى حجي موسى ٩١٫٢٧٭ 
إبراهيم يسرى إبراهيم الكرداسي ٩٥٫٨٨٭ 
أحمد أسامة رمضان حسني اجلمل ٩٤٫٧٩٭ 
أحمد صفوان وجيه الشامي ٩٨٫٣٤٭ 
أحمــد محمــد حســني الشــربيني علي ٭ 

البطاط ٩٩٫٦٨
أحمد محمد كامل محمد القصاص ٩٢٫٨٤٭ 
أحمد وليد أحمد اسماعيل هموس ٩٩٫٣٭ 
اســالم مصطفــى عبدالكــرمي مصطفى ٭ 

زايد ٩٠٫٣٨
اغيد علي الصلخدى ٩٩٫٠٧٭ 
الوليد عادل عمر بن سلمان ٩٧٫٨٤٭ 
انس السيد عبداحلميد عزام ٩٣٫٣٦٭ 
باسم نهرو عبدالصبور عبداملعز ٨٥٫٧٭ 
جعفر محمد فائق الكاظمي ٨٩٫٣٨٭ 
جالل زاهر صمصام ٩٩٫٥٩٭ 
حسن أحمد سلمان ٩٠٫٧٦٭ 
حمزة سنجار أسعد محفوض ٩٥٫٩١٭ 
خالد صفاء محمود البياتي ٩٢٫٤٥٭ 
دعيج وليد ماجد اجلعفري ٨٢٫٧٧٭ 
زياد اشرف محمد متولي ٨٤٫٥٢٭ 
زياد محمد كمال إبراهيم ٩٤٫٧٭ 
زين علي العلي ٩٦٫٢٤٭ 
سلمان يحيى طاهرشاوي القالف ٩٧٫٣١٭ 
سيف الدين اسالم فارس عبدالقوي ٩٤٫٩٩٭ 
سيف الدين وليد أحمد الصنفاوى ٩٦٫٣٥٭ 
عباده عدنان احملمد ٩٧٫٠٦٭ 
عبد الرحمن عيسى علي أحمد ٨٤٫٤٦٭ 
عبد اهللا عادل عثمان الدخيل ٩٥٫٤٨٭ 
عبد اهللا علي حسني رزوقي الشراد ٧٦٫٠٧٭ 
عبد املجيد موسى األشوك ٨٨٫٩٦٭ 
عبدالرحمن خالد محمد علي االمني ٩٦٫٧٦٭ 
عبدالرحمن محمد عبدالالهي ٨٩٫٥٧٭ 
عبدالرحمن محمد عبدالغني ٩٩٫٣٨٭ 
عبدالكرمي محمد عبدالكرمي زايد ٩٥٫٧٣٭ 
عبداهللا أحمد علي حسني ٩٣٫٤٨٭ 
عبيدة أمني علي الدوالت ٩٥٫٣٭ 
علي عبدالرحمن أحمد املذكور ٩٣٫٣٩٭ 
علي عمادالدين علي عبداهللا البنا ٩٩٫٣٧٭ 
عمار حسني حمزة عيدان عباس ٩٣٫٩١٭ 
عمر أحمد سيد متولي عبدالرحيم ٩٥٫٥٧٭ 
عمر السعيد احملمدي سالم ٩٩٫٣٤٭ 
عمر عاطف محمد محمد عبدالستار ٩٩٫٣٥٭ 
عمر عبداملعطي بهجت كباش ٩٧٫٨٣٭ 
عمر عالء الدين محمود محمد ٩٩٫٨١٭ 
عمر محمد عبدالسالم الشويخ ٩٨٫١٢٭ 
فهد نايف ماجد سعيد املاجد ٩٧٫٤٢٭ 
كرمي تامر محمد نبيل بسيوني ٩٠٫٦٧٭ 
كرمي سامح عبداحلى حافظ ٩٧٫٤٢٭ 
كرمي محمد صبرى متولى ٩٨٫٦٤٭ 
كنان اسماعيل محمود احلراكي ٩٨٫٠٩٭ 
كيرلس عماد فايز جرجس ٩٧٫٧٣٭ 
ماجد طارق علي مرسى ٩٥٫٤٭ 
مازن طارق علي مرسى ٩٣٫٨٥٭ 
مازن محمد محمد أحمد السيد ٩٦٫٧٧٭ 
محســن حامت عبداحملســن عبدالعاطى ٭ 

٩٩٫٣٦
محمد أسامة عطية إبراهيم عبدربه ٩٩٫٧٤٭ 
محمد أحمد حسن غامن ٩٨٫٢٢٭ 
محمد أحمد عبداحلميد محمد حسن ٩٩٫٧٤٭ 
محمــد أحمــد مصطفــى ممــدوح علــي ٭ 

زيتون ٩٩٫٦
محمد اميــن عبداحلليم عطية مصطفى ٭ 

٨٧٫٠٦
محمد بدر محمد داود الغمالس ٨٨٫٨٨٭ 
محمد حسني عبدالرسول اخلياط ٨٤٫٠٢٭ 
محمد خالد سعد امني حسن ٩٩٫٠٣٭ 
محمد رضا السيد مصطفى سعد ٩٥٫٦٩٭ 
محمد سعودي محمد أبوعطية ٩٤٫٣٣٭ 
محمد سمير السيد ابوشعير ٩٨٫٧٭ 
محمد شعبان عبدالغفار علي عبلة ٩٥٫٨٥٭ 
محمد صالح محمد سليمان ٩٥٫٨٩٭ 
محمد عاطف سالم أحمد العزب ٩٧٫٧١٭ 
محمد عبداحلفيظ درويش ٩٩٫٣٩٭ 
محمــد عبدالعزيــز محمــد عبدالعزيــز ٭ 

خميس ٩٨٫٩٤
محمد عثمان محمد بركات ٩٩٫٠٣٭ 
محمد عالء أحمد املسلمى ٩٧٫٤٩٭ 
محمد محمد عبدالسميع عامر ٩٨٫٦٭ 
محمدصالح لؤى الديك ٩٧٫٠٤٭ 
محمود أحمد رامي عرعور ٩٧٫٥٩٭ 
محمود ابوالوفا محمد أحمد ٩٩٫٦٧٭ 
محمود أحمد فرماوي محمد فرماوي ٩٧٫٣٣٭ 
محمــود أحمــد محمــود محمــد حاجي ٭ 

صالح ٨٥٫٤٨
محمود سمير السيد ابوشعير ٩٨٭ 
مروان محمود سعد تركي ٩٤٫٨٤٭ 
مصطفى عبدالرحيم عبدالصبور محمد ٭ 

٩٧٫٥٦
مصطفى مجدى عبدالباسط االكشر ٩٥٫٥٧٭ 
مصطفى نصرالدين السيد محمد ٩٩٫٥٢٭ 
معتز نصرالدين السيد محمد ٩٩٫٣٩٭ 
منيفى أحمد عبداهللا سعد املنيفى ٧٦٫٥٣٭ 
مينا سامح عزوز عبداملسيح ٩٤٫٤٨٭ 
مينا نشات صموئيل ٩٦٫٤٩٭ 
ناصر بهاء محمود البياتي ٩٧٫٢٤٭ 
نور الدين طارق علي حسني عثمان ٩٩٫٥٣٭ 
هاشم عدنان عبداهللا العلي ٨٨٫٠٧٭ 
ياسر ادريس محمد جمع ٩١٫٦٨٭ 
يوســف أحمد عبدالفتاح محمد مطاوع ٭ 

٩٩٫٠٤
يوســف خالد عبدالفتاح محفوظ سالم ٭ 

٩٨٫٥٤

يوســف مؤمن مكايد عبداملوجود نصر ٭ 
٩٩٫٢٨

يوسف محمد صبرى عبداللطيف ٩٩٫١٭ 

 فهد السالم الثانوية للبنني 

أحمد إبراهيم أحمد املعيوف ٨٥٫٦٦٭ 
أحمد بدر عويض العازمي ٩١٫٥٧٭ 
أحمد خالد حمد العازمي ٨٩٭ 
أحمد خالد عايش اجلويسري ٧٩٫٩٢٭ 
أحمد صالح مداد العازمي ٧٧٫٧٥٭ 
أحمد عبداهللا عيسى الصايغ ٧٤٫٠٩٭ 
أحمد الفي ماطر العازمي ٧٩٫٢٤٭ 
أحمد مبارك سالم الهولي ٧٩٫٧٢٭ 
أحمد محمد مساعد املجرن ٨٠٫٧٣٭ 
أحمد مشعل رشيد العازمي ٨٥٫٩٥٭ 
أيوب مجيد أحمد اميرى ٧٨٫١٥٭ 
إبراهيم أحمد علي الصواغ ٧٩٫٧٩٭ 
إبراهيم فؤاد إبراهيم الصالح ٨٨٫٢٩٭ 
أحمد محمد إبراهيم الكردى ٨٤٫٦٣٭ 
بدر أحمد عيد األذينه ٨٢٫٤٤٭ 
بدر فيصل مطلق العتيبي ٨٢٫١٣٭ 
ثامر أحمد ناصر الشحومى ٨٥٫٧٨٭ 
ثامر علي محمد احلشان ٧٤٫٠٩٭ 
جابر أحمد خالد القشام ٧٩٫٤٤٭ 
حسن علي يعقوب املطوع ٨٩٫٨٦٭ 
حسني رشيد عبداحلميد الشاعر ٩٢٫٢٢٭ 
حمد جابر فالح العازمي ٨٥٫٤١٭ 
حمد سالم حمد هليل العازمي ٨٢٫٠٣٭ 
حمد سالم عيد العازمي ٨٤٫٦٤٭ 
حمد سعد علي العازمي ٩٦٫٢٧٭ 
حمد عبداهللا علي شرمي ٧٧٫٢٣٭ 
حمد مبارك سعد امليلس ٩٥٫٦١٭ 
حمود يوسف محمد اجلويسرى ٨٤٫٩٭ 
خالد أحمد محمد صالح ٨٧٫٢٩٭ 
خالد حسن علي الشراح ٧٩٫٢٥٭ 
خالد عبدالعزيز فالح الرشيد ٨٠٫٦٢٭ 
خالد عبداهللا سنان الوصابي ٨٦٫٣٢٭ 
خالد عزران حمد الصبحان ٧٨٫٤٧٭ 
خالد محمد خليفة الشحومى ٨٦٫٤٩٭ 
خالد نايف عبدالهادي احلوري ٨٤٫٢٭ 
خليفة حميد خليفة حواس ٧٧٫٦٢٭ 
خليفة مهدي خليفة غلوم رحيم ٧٢٫٦٤٭ 
خليل حسني خليل الدوخى ٨٥٫٦٢٭ 
راشد أحمد جاسم اليوسف ٧١٫٥٣٭ 
راشد جازع راشد العازمي ٧٧٫٩٨٭ 
راشد علي راشد الهران ٨٨٫٥٧٭ 
راشد علي مرزوق العميره ٨٠٫٧١٭ 
راشد مشعل راشد اجلويسرى ٨٣٫٨٨٭ 
راشد يوسف راشد العازمي ٨١٫٨٥٭ 
سالم فيصل مطلق الغريب ٨٨٫٠٦٭ 
سعد خالد سعد املفرح العازمي ٨٤٫٤١٭ 
سعد محمد سعود الغريب ٨٢٫١٤٭ 
سعد مرزوق سعد الغريب ٨١٫٠٨٭ 
سعد نواف سعد املفرح العازمي ٧٧٫٦٨٭ 
سعود ارشيد راشد احلضينه ٨٢٫٣٩٭ 
سعود خليفة سعود القرضام ٨٣٫٥٣٭ 
سعود شنيف محمد االصفر ٨١٫٣٥٭ 
سعود عدنان خلف العميره ٧٣٫٥٢٭ 
سعود الفي مسيعد العازمي ٨٠٫٣٤٭ 
سعود محمد سعود العازمي ٨٠٫٤٦٭ 
سعود وليد سعود العازمي ٨١٫١٣٭ 
سلطان مبرك فهد الداهوم ٨١٫١٥٭ 
سلمان براك عبداحملسن املدعج ٧٩٫٨٨٭ 
سليمان داود سليمان الشطي ٧٧٫٤٩٭ 
سليمان صادق حسني الصراف ٧٦٫٤٦٭ 
سليمان محمد معتوق الوائل ٨٩٫٨٥٭ 
شافي أحمد شافي العازمي ٧٤٫٠٤٭ 
صالح سالم مترك القحطاني ٨٩٫١٣٭ 
صالح ظارى صالح اجلويسرى ٨٢٫٥٥٭ 
صالح عبداهللا سعد األدغم العازمي ٨٦٫٢٥٭ 
طالل أحمد راضي العازمي ٨٤٫٨٧٭ 
طالل محمد عبدالرحيم الشطي ٨٤٫٦٨٭ 
عادل جمعان عيد احلريص ٨٠٫٥٩٭ 
عبد الرحمن بدر سالم الهدية ٨٨٫٥٣٭ 
عبد الرحمن خالد سعد املشحني العازمي ٭ 

٧٥٫٦٤
عبد الرحمن طارق أحمد التركيت ٨٠٫٨٭ 
عبد الرحمن عادل سعود احمليلبى ٨٥٫٨٣٭ 
عبد الرحمن عايض فالح الغريب ٧٤٫٦٤٭ 
عبد الرحمن علي عايد صويلح ٧٩٫٥٤٭ 
عبد الرحمن محمد سالم الهدية ٧٨٫٨٦٭ 
عبد الرحمن محمد مفرح العازمي ٨٦٫٢٢٭ 
عبد العزيز حمد راشد الشحومى ٨٧٫٧٨٭ 
عبد العزيز طالل حبيب اإلبراهيم ٧٦٫٩٩٭ 
عبد العزيز عادل خالد العازمي ٨٤٫٠١٭ 
عبد اهللا أحمد عبداهللا اخلالوي ٨١٫٥٤٭ 
عبد اهللا بدر فالح العازمي ٨٤٫٥١٭ 
عبد اهللا حامد راشد العازمي ٨١٫٨٩٭ 
عبد اهللا حمد مرزوق العميره ٨٣٫٠١٭ 
عبد اهللا خالد عبداهللا اجلبيالن ٧٩٫٢١٭ 
عبد اهللا خالد مروى الهدية ٨٠٫٥٭ 
عبد اهللا سعد علي العقال ٨٣٫١٭ 
عبد اهللا فهد أحمد احلريتى ٨٦٫٥٭ 
عبد اهللا ماجد صالح العازمي ٨٢٫٢٣٭ 
عبد اهللا محمد راشد الهدية ٧٧٫٠١٭ 
عبد اهللا مرزوق فارس املطيري ٨٦٫٣٥٭ 
عبد اهللا مشاري عبداهللا الهران ٩٨٫١٣٭ 
عبد اهللا ناصر عبدالهادي مبارك احلوري ٭ 

٧٧٫٦٥
عبد اهللا يعقوب صالح يوسف ٨٦٫٣٢٭ 
عبد احملسن محمد راشد الشحومي ٨٢٫٦١٭ 
عبد الوهاب عيد مطلق الغريب ٧٤٫٧٢٭ 
عبدالرحمن عواد عبداهللا الدواي ٧٩٫٥٨٭ 
عبدالعزيــز أحمــد عبداللطيف عبداهللا ٭ 

٨٩٫٢٣
عبدالعزيز حسني حسن دشتي ٧٧٫٤١٭ 
عبدالعزيــز وليد إبراهيم جوهر ســالم ٭ 

٧٥٫٣٦
عبدالعزيز وليد حمود العبد ٧٧٫٧٩٭ 
عبداهللا سالمة فالح العازمي ٨٢٫٥٣٭ 
عبداهللا فيصل عبداهللا مطر ٨١٫٠٦٭ 
عبداهللا ناصر حسني الباذر ٨٦٫٧٢٭ 
عبداحملسن عوض محسن العازمي ٨٣٫٠٤٭ 
عثمان منصور عثمان الزعبي ٩٤٫٧٤٭ 
علي جمال ناصر احلمد ٧٥٫٤٢٭ 
علي خالد علي اخلتالن ٨٠٫٢٩٭ 
علي سالم حبيب بوعليان ٧٤٫٠٩٭ 
علي عمر حمود احلبيني ٧٨٫٠١٭ 
علي محمد منصور القطان ٨٦٫٣٣٭ 
علي مساعد علي البسيس ٧٤٫٠١٭ 
علي وليد مبارك الفريحان ٨٧٫٧٥٭ 
علي يوسف خليفة العميره ٨٢٫٩٣٭ 
عمر أحمد راشد الهدية ٨٠٫٠٩٭ 
عمر عبدالعزيز مضحي الزبن ٨٢٫٣٧٭ 
عمر علي مبارك ادلوه راشد ٧٧٫٤٥٭ 
عوض وليد عوض الهدية ٧٩٫٤٥٭ 
عيد سامي عيد الشمالي ٨٠٫٩٥٭ 
عيد عبداهللا عيد العازمي ٨٠٫٤٧٭ 
غازي فالح غازي االزمع ٨٣٫٩٦٭ 
فايز إبراهيم أحمد علي ٨٦٫٠٣٭ 
فهد سعد سعود العتيبي ٧٨٫٦٥٭ 
فهد عادل حمود البحيرى ٧٨٫٩٩٭ 
فهد علي ناصر الوسمي ٧٧٫٢٢٭ 
فهد محمد أحمد االنصاري ٧٩٫٢٧٭ 
فواز فاضل مختار ميرزا ٨٣٫٩١٭ 
فيصل أحمد زهيم العازمي ٨٥٫٩٩٭ 
فيصل عبداهللا محماس مهيني ٨٣٫٢٤٭ 
مبارك بدر مبارك العازمي ٨٦٫٨٨٭ 
مبارك صالح مفلح األصفر ٨٤٫٣٣٭ 
مبارك عبداهللا مبارك الهدية ٨٠٫١١٭ 
مبارك عماد جبر الرشيدي ٧٧٫٦٨٭ 
مبارك يوسف حمود بن منازل ٨٠٫٩٤٭ 
محمد أحمد راضي الغريب ٨١٫٨٦٭ 
محمد أحمد علي البسيس ٧٥٫٤٦٭ 
محمد أحمد محمد العبيان ٩١٫٤٢٭ 
محمد ارشيد محمد العازمي ٨٤٫١١٭ 
محمد انور محمد العازمي ٨٤٫٨٨٭ 
محمد حمد فالح اخلتالن ٧٩٫٧٢٭ 
محمد حمود مداد العازمي ٧٦٫٨٢٭ 
محمد خالد فهد اجلافور العازمي ٨١٫٢٨٭ 
محمد سامي محمد العازمي ٩٠٫٧٧٭ 
محمد سامي مرضي اجلدعان ٧٨٫٩٩٭ 
محمد سليمان سعد الغريب ٧٧٫١٥٭ 
محمد عبداهللا هزاع العازمي ٧٩٫٥١٭ 
محمد منصور تركي العتيبي ٨١٫٩٨٭ 
محمد نايف محمد زامل بن منازل ٨٣٫٩٭ 
محمد نواف مساعد البخيت ٧٨٫٠١٭ 
محمد وليد إبراهيم جوهر سالم ٨٣٫٢٤٭ 
مرزوق بدر محمد اجلويسري ٧٩٫٤١٭ 
مرزوق خالد مرزوق اجلويسرى ٩١٫١٤٭ 
مرزوق علي صالح دلوه ٨١٫١٥٭ 
مطلق يوسف مطلق العازمي ٨٠٫٢١٭ 
موسى حسني يوسف القبندي ٨٥٫٨٤٭ 
نادر عواد راضي السحيب ٨٢٫٣٩٭ 
ناصر انور محمد العازمي ٨٣٫٢٩٭ 
ناصر حمد زيد البسيس ٧٩٫٤٩٭ 
ناصر حمد ناصر العربيد ٧٥٫٤٦٭ 
ناصر فيصل مطلق الغريب ٨٨٫١٭ 
نواف مسعود دهش املطيري ٨٨٫١٦٭ 
يعقوب يحيى فيصل باش ٧٢٫٢٭ 
يوسف إبراهيم عبداهللا األنصاري ٩٢٫٦٢٭ 
يوسف أحمد سعيد أحمد القروى ٨٣٫٤٨٭ 
يوسف بدر إبراهيم عمار العازمي ٧٩٫٠٦٭ 
يوسف جاسم محمد املجرب ٩١٫١٨٭ 
يوسف جمال عطية الشمري ٩٥٫٢٦٭ 
يوسف حمد علي الصواغ ٨٤٫١٢٭ 
يوسف سليمان عبدالرحيم علي ٩٣٫٦٩٭ 
يوسف صالح بريجان احليص ٨٥٫٩٥٭ 
يوسف عادل جمعان احلريتى ٨٢٫١٤٭ 
يوسف علي حبيب السبيت ٨٢٫٧٥٭ 
يوسف مشعل نزال املجرن ٧٧٫٤٭ 
يوسف نايف فالح الشمالي ٨١٫٤٨٭ 

 قرطبة الثانوية للبنات 

أبرار سعود عبدالعزيز املجرن ٩١٫٧٧٭ 
أريام عادل سعود الصالل ٨٢٫٨٢٭ 
آصايل فهد محمد الشمري ٩٢٫٣٥٭ 
أمثال عبداحلكيم عبدالرحمن أسد ٩٥٫٠٧٭ 
آمنة رائد محمد الهويدي ٩٥٫٣١٭ 
أوراد خالد هاشم احلمدان ٩٥٫٨٧٭ 
أوراد ناصر يعقوب الدهش ٩٧٫٥١٭ 
آية خالد عبداهللا البصيلى ٩٣٫٧١٭ 
آيه طالب أكبر اخلميس ٩٧٫٨٦٭ 
إسراء قاسم حمزة شعبان ٨٥٫٢٥٭ 
العنود أسامة عبداهللا أبوعبيد ٧٧٫٩١٭ 
النوير عدنان راشد ال بن علي ٨٦٫٠٩٭ 
اوراد يسري عطية الشحات عطية ٨٧٫٩٣٭ 
ايالف عدنان خالد احلجي ٩٢٫٠٤٭ 
بدرية محمود حسني اليعقوب ٩٦٫٤٧٭ 
بروج جاسم محمد عبداهللا ٩٧٫٩٧٭ 
تسنيم أسعد خالد العمار ٩٩٫٣٦٭ 
جنان يوسف عبداملجيد الشطي ٩٨٫٧٥٭ 
جنى سامي عبداهللا مندنى ٨٩٫١٢٭ 
جنى فؤاد عبداهللا الصراف ٧٦٫١٧٭ 
جود أحمد عبداهللا مدوه ٨٩٫٨٨٭ 
جود صالح مجبل فهد العالج ٩٤٫٧٥٭ 
جوري خلف مروى املطيري ٧٧٫٤٣٭ 
حصة سامي علي سلطان ٩٠٫١٤٭ 
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حصة صالح علي اخلليفي ٩٠٫٤٦٭ 
حصة ناجي جاسم أحمد ٨٢٫٤٥٭ 
حنان موسى حسن الكندري ٩٢٫٦٨٭ 
خديجة علي عبداهللا الضاحي ٩٩٫١٧٭ 
دانة أسامة إبراهيم املعيلي ٩٥٫٤٭ 
دانة خالد شهاب صالح الصفي ٩٩٫٢١٭ 
دانة عبدالرزاق حسني الشريف ٩٢٫٥٥٭ 
دانة علي أحمد القبندي ٩٣٫٢٣٭ 
دانة ميسر العنزي ٩٨٫٩١٭ 
دالل خالد يوسف الشميمري ٩٥٫٢٧٭ 
دالل علي أحمد القبندي ٩٧٫٥٣٭ 
دالل علي عبدالرحمن العربيد ٨٩٫٧٣٭ 
دالل عماد ناصر الناصر ٩١٫٢٩٭ 
دالل محمد حسني البحر ٨٣٫٦١٭ 
رتاج جاسم ياسني محمد الفودري ٩٥٫٧١٭ 
رتاج زامل عناد علي ٩٢٫٧٨٭ 
رزان عبدالعزيز علي الياسني ٩٧٫٣٧٭ 
رغد وائل عبداحملسن الرويح ٨٩٫٥٦٭ 
رقية عبداهللا محمد دشتي ٩٦٫٩٩٭ 
رناد عبدالرحمن أحمد الدوسري ٩٠٫١٭ 
رهف طارق أحمد الشطي ٩٩٫٢٭ 
رهف وحيد محمد الرجيب ٨٧٫٢٭ 
روان حمود فهد الزعبي ٩٢٫٦٧٭ 
روان عبدالواحد عبداخلضر اخلباز ٩٧٫٨١٭ 
روان مشعل ماجد شرار املطيري ٩٧٫٥٥٭ 
روان مصطفى عبدالفتاح ٩٩٫٤٧٭ 
روىء ثامر مرزوق العتيبي ٩١٫٣٣٭ 
روىء وليد عبداحملسن احملمد ٩٠٫٤٣٭ 
ريان طارق خليفة التميمي ٨٧٫٧٭ 
ريان عبدالرحيم محمد العوضي ٨٨٫٩٭ 
رمي خالد أحمد التويتان ٨٦٫٣٦٭ 
رمي خالد خليفة العيدان ٩٠٫٢٢٭ 
رمي سليمان عبدالرزاق النجدى ٨٥٫٥٧٭ 
رميا حمود محمد املطوع ٩٧٫٨٦٭ 
زينب بسام سلمان الشاهني ٩٢٫٦٣٭ 
زينب عبدالعزيز عطية صغير ٩٩٫١٤٭ 
سارة جاسم فهد البالول ٩٠٫٢٩٭ 
سارة وليد علي القديرى ٨٥٫٩٥٭ 
سارة يوسف محمد النصر اهللا ٩٥٫٩٥٭ 
شفاء راشد ثنى العنزي ٩١٫١٦٭ 
شيخة انس أحمد الراشد ٩٦٫٧٦٭ 
شيخة ضاحي عبداهللا الضاحي ٨٩٫٢١٭ 
شيخة عبداحملسن محمد الكندري ٩٦٫٠٧٭ 
شيخة محمد سعود احلسن ٨٨٫٤٧٭ 
صفيه عبدالسالم حسن اجلناعي ٩٩٫١٤٭ 
طيب عادل عبداهللا العصفور ٩٦٫٧٦٭ 
عائشة يوسف محمد ذياب ٧٨٫٣٤٭ 
عائشة جاسم محمد الدواي ٩٤٫٨٧٭ 
عائشة محمد مبارك احليدر ٧٧٫٧٦٭ 
عائشة مشعل عبداهللا التنيب ٩٩٫٥٦٭ 
عائشة وليد علي الهزمي ٩٤٫٦٣٭ 
عذوب حمد مبارك الزوير ٩٥٫٣٩٭ 
غالية نواف عبداهللا النعار ٩٦٫٢٤٭ 
فاطمة أحمد فهد العمار ٩٣٫٣٭ 
فاطمة ضاري محمد احملارب احلمود ٩٦٫٠١٭ 
فاطمة فيصل علي السعيد العبيدلي ٨٤٫٤٢٭ 
فاطمة مساعد مدلج املدلج ٩٩٫١٧٭ 
فجر صالح عبدالرحمن الشايع ٩٨٫٠٣٭ 
فجر محمد عبداللطيف فرحان ٧٤٫١٣٭ 
فرح وليد عبداهللا الغامن ٩٠٫٦٢٭ 
فوزية يوسف أحمد الرفاعي ٩٣٫٠١٭ 
في شاكر هاشم العلوى ٩٢٫٣٣٭ 
في فهد فيصل املنصور ٨٧٫١٨٭ 
جلني سامي عبداهللا مندني ٨٦٫٠٥٭ 
جلني محمد عبداهللا الطليحى ٩٩٫٣٢٭ 
لولوة عبدالعزيز محمد النعار ٩١٫٣٨٭ 
ليلى يوسف عيسى العومى ٨٦٫٤٧٭ 
مرمي سعود محمد احلميدان ٩٦٫٤٥٭ 
مرمي سليمان جاسم املانع ٩٤٫٢١٭ 
مرمي عبداللطيف علي الكندري ٩٤٫١٣٭ 
مرمي ياسر أحمد السماك ٩٦٫١١٭ 
مرمي ياسر عادل خريبط ٩٤٫٢٭ 
مالك أحمد ريحان الشايع ٩٥٫٣٢٭ 
مالك خالد محمد الزنكي ٩٢٫٠٥٭ 
منى سليمان عبداهللا املقاطع ٩٩٫٧٧٭ 
منيرة طالل ناصر الروضان ٩٣٫٤٣٭ 
منيرة وليد خالد الياسني ٩٨٫٤٣٭ 
مها عنان فيروز سعيد ٨٦٫٧٭ 
موضي سعد محمد السيف ٩١٫١٦٭ 
نادية أسامة يوسف العميري ٨٦٫٥٧٭ 
جنود أحمد محمد القطان ٩٨٫٥٢٭ 
جنود جراح عوض الدوسري ٩٠٫٨٧٭ 
نعيمه عيسى سالم الشمري ٩٤٫٤٣٭ 
نورة اياد أحمد الراشد ٨٨٫٠٧٭ 
نورة عبداهللا سعود احلقان ٩١٫٤٢٭ 
نورة مالك جابر الصباح ٩٢٫٢٥٭ 
هدى عبدالرحمن سالم البرجس ٩٩٫١٣٭ 
هند محمد يوسف الهاشل ٩٨٫٦٨٭ 
هيا بدر مصطفى خليل اسماعيل ٩٣٫٤٥٭ 
هيا حاي أحمد احلاي ٨٤٫٧٧٭ 
هيا عبدالوهاب مساعد الوهيب ٨٨٫٢٢٭ 
هيا عالء عبدالرحمن الراشد ٨٩٫٧٧٭ 
هيا يوسف مبارك املضاحكه ٩٢٫١٨٭ 
هيفاء عدنان أحمد محمد ٧٥٫١٭ 
وتني بدر مساعد الناقه ٩٤٫٩٢٭ 

 لبنى بنت احلارث الثانوية للبنات 

أبرار مشعل نحيطر النويعم ٩٥٫٨١٭ 
أريام حمود عبيد الغريب ٩٥٫٩١٭ 
آالء علي فالح الصقر ٨٩٫٣٨٭ 
أمثال عزيز معيض املطيري ٩٢٫٥١٭ 
أمل فايز عماش العازمي ٨٠٫٣٦٭ 
أمينة صباح عيد الشريع ٩٦٫١٨٭ 
أوراد حمد مبارك العتيبي ٩١٫٢٦٭ 
اسيل شالح محمد الرشيدي ٨٣٫٩٤٭ 
اسيل طالل سارى املطيري ٨٨٫٦٢٭ 
اسيل منصور محمد العتيبي ٩٣٫٣٥٭ 
البتول مشعل هالل شريف ٩١٫٥٣٭ 
العنود ضيدان خالد العجمي ٧٦٫١١٭ 
أميرة أحمد حسن الكردي ٩٠٫٥١٭ 
أنفال محمد علي الرشيدي ٩٢٫٧٣٭ 
إميان براك مطلق العازمي ٨٩٫٨٩٭ 
بشاير بدر رشدان الهمشى ٩٦٫٤٨٭ 
بنا مبرك عايد العازمي ٩٧٫٨٢٭ 
جمانة هاشم علي عبدالرحيم الهاشمي ٭ 

٨٦٫٧
حصة عادل زيد الغصاب ٩١٫٨٦٭ 
حياه محمد غنى الشمري ٧٧٫٠٨٭ 
خديجة ناصر فهد العجمي ٩٢٫٦٩٭ 
دانة خالد صالح الوسمي ٩٤٫٢٣٭ 
دانة علي عبداهللا العتيبي ٨٨٫٩٥٭ 
دانة وليد رضيمان الصواغ ٩٤٫٤٦٭ 
دالل مبارك محمد العجمي ٨٩٫٦١٭ 
دميا فهد مرزوق العازمي ٩٣٭ 
دمية حمود فالح العازمي ٩٤٫٢٤٭ 
ذوق متعب ونيس الرشيدي ٨٤٫٠٨٭ 
رؤى سامي شيبة احلمد ٩٨٫٠٢٭ 
رغد حجي فالح العازمي ٩٠٫٠٥٭ 
رغد صالح إبراهيم العتيبي ٨٤٫٦٤٭ 
رغد عادي عالي الرشيدي ٨٢٫٠٧٭ 
رغد فهد طرقي العنزي ٨٧٫٤٣٭ 
رهف جابر سيف النامي ٩٥٫٢٩٭ 
رهف سعد غنام الصويلح ٩٢٫٧٨٭ 
رهف صالح صلفيج الشمري ٩٥٫٣٤٭ 
رهف محمد مساعد الدواي العازمي ٩٥٫٠٥٭ 
روان بدر ذياب العازمي ٧٥٫٦٭ 
روان عبداهللا فهد العجمي ٩١٫٦٤٭ 
ريانه عبداهللا فالح الهاجري ٨٦٫٤١٭ 
سارة حمد ناصر العتيبي ٧١٫٩٥٭ 
سارة زامل هضيل العازمي ٨٤٫٠٨٭ 

سارة فايز حمد العازمي ٩١٫٤٨٭ 
سارة فالح محمد الكفيدى ٨٩٫٩٦٭ 
سارة ناصر محمد املطيري ٧٦٫٦٣٭ 
سجى ثامر حمد اللميع ٩٤٫٢٢٭ 
سدمي جاسم حزمان امليع ٨٩٫١٣٭ 
سلمى خالد فريح الشمري ٧٧٫٢٦٭ 
سلوى عيسى غازي العازمي ٩٠٫٨٨٭ 
سندا محمد مطلب العازمي ٩٥٫٧٢٭ 
سندس أحمد ظاهر الشمري ٨٧٫٢٤٭ 
شريفة مزعل سالمة العصلب ٨٩٫٨٩٭ 
شهد أحمد محمد املطيري ٩٠٫٩٣٭ 
شهد خالد متعب املطيري ٧٩٫١١٭ 
صافيه مبارك سعد الهاجري ٩٢٫٢٨٭ 
ضحى محمود يوسف جمعة علي ٩٥٫٠١٭ 
عائشة عبداهللا بصير شبيرم ٨٩٫٧٣٭ 
عبير فهد عواد العازمي ٩٥٫٩٩٭ 
علياء علي عبداهللا النامي ٩٠٫٨٢٭ 
غالية بدر إبراهيم العتيبي ٩٥٫٠٧٭ 
غالية عادل صياح العتيبي ٩١٫٨٣٭ 
غال منصور مساعد الدواي العازمي ٩٧٫٢١٭ 
فاطمة أحمد حسن طاهر ٩٠٫٦٧٭ 
فاطمة سالم خالد اجليغم ٩٣٫٨٨٭ 
فاطمة طارق زياد العازمي ٩٥٫١١٭ 
فاطمة فهد سعد العجمي ٩٤٫٨٣٭ 
فاطمة فيصل محمد الصيفى ٩١٫٧٢٭ 
فاطمة مشعل فهد العازمي ٩٧٫١٣٭ 
فاطمة ناصر محمود السبيعي ٨٣٫٥٩٭ 
فوز أحمد فريح الشمري ٧٩٫٧٣٭ 
فوز سعد مبارك العازمي ٩٣٫٥٤٭ 
فوزية مشعل عبيد امليع ٩٨٫٠٧٭ 
مرزوقه فالح سعود االصفر ٩٣٫٠٧٭ 
مرمي أمني محمد طميهير ٩٨٫٨٩٭ 
مرمي حامد علي ادويهيس العازمي ٩٢٫٩٣٭ 
مرمي راضي مطلق العازمي ٨٧٫١٦٭ 
مرمي مزعل خالد العتيبي ٩١٫٠٤٭ 
مشاعل مشعل مطلق العازمي ٩٣٫٣١٭ 
مالك سعد سعود العضيله ٩٨٫٣١٭ 
منار محمد سعيد اخلشم املطيري ٩٦٫١٦٭ 
منار نايف فهد العتيبي ٧٢٫٤٢٭ 
مناير حمود شالش العازمي ٨٧٫٨٢٭ 
منيرة حسن سلطان العجمي ٨٩٫١١٭ 
منيرة طالل قاضى العازمي ٨٧٫٩٧٭ 
منيرة عبداهللا مشوط العجمي ٩٦٫٦٣٭ 
موضي عبداهللا خلف العنزي ٩٢٫٠٨٭ 
مي أحمد حسن الكردي ٨٨٫٨٭ 
ندى أحمد محمد السهيجان ٨٩٫٥٤٭ 
ندى محمد عوض الدماك ٧٦٫٠٧٭ 
نسمه عوض خزعل الطرقي ٨١٫٤٥٭ 
نورا خالد طلق الشالحي ٩٥٫١٦٭ 
نوران عبدالسميع حسن حسانني ٩٧٫٦٧٭ 
نورة جايز ادهيم النومسي ٨٣٫٢٨٭ 
نورة غامن مبارك العازمي ٩٤٫٠٥٭ 
نورة فارس فهد العازمي ٩٥٫٢٭ 
نورة محمد فالح العازمي ٨٦٫١٩٭ 
نوف راشد فالح العميره ٩١٫٢٤٭ 
هاجر عادل علي امليع العازمي ٨٦٫٣١٭ 
هبة طارق عبدالهادي البحيري ٩٢٫٩٨٭ 
هديل غامن محمد هداب العازمي ٨٧٫٤٦٭ 
هيا أحمد رجا احلباج العازمي ٩٧٫٠٧٭ 
هيا طالل الفي العازمي ٩٣٫٠٤٭ 
هيا هالل خشان العنزي ٧٧٫٨٭ 
وجدان نواف ناصر الدوسري ٩٢٫٠٢٭ 
وداد إبراهيم عيد الرشيدي ٨٤٫١٣٭ 
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أحمد حمود جابر العتيبي ٧٩٫٥٣٭ 
أحمد خالد محمد العمارى ٩٠٫١٢٭ 
أحمد محمد حربي العازمي ٧٥٫٠٥٭ 
أسامة إبراهيم خليل القالف ٨٩٫٠١٭ 
أسامة يوسف حمود احلربي ٩٢٫٠٥٭ 
إبراهيم محمد إبراهيم األحمد ٨١٫٣٥٭ 
أسامة محمد دغيم العميره ٧٦٫١٦٭ 
بدر خالد عواد الشمري ٨٩٫٣١٭ 
بدر سعد محمد مساعد العازمي ٧٧٫٣٧٭ 
بدر عبداحملسن أحمد محمد ٩٠٫٨٨٭ 
بدر ناصر سعيد العتيبي ٧٨٫٩٥٭ 
بندر خالد ناصر السهلي ٨٢٫٤٨٭ 
ثامر سلطان عبداهللا العتيبي ٧٩٫٠٦٭ 
جابر عبداهللا جابر العجمي ٩٦٫٠٨٭ 
جاسم فهد جابر العجمي ٨٧٫٨٢٭ 
حامت ضاوي سعود العصيمي ٩٤٫٠٣٭ 
حسني خلف حسني عنانى ٨٨٫١٥٭ 
حسني عادل عبداهللا حيدر ٧٧٫٣٧٭ 
حسني عماد عبدالرضا الفرج ٧٩٫٦٩٭ 
حمد ناصر عايض الشالحي ٨٥٫١٣٭ 
حمود حامد حمود املطيري ٨٤٫٢٨٭ 
حمود عبدالشافي سعد الرشيدي ٧٤٫٠٤٭ 
خالد سعد سعود املطيري ٧٨٭ 
خالد فهد خلف املطيري ٨٤٫٣٭ 
خالد مشاري نايف العازمي ٩٠٫٢٣٭ 
رميح أحمد غازي العتيبي ٧٦٫١٢٭ 
سالم برجس قريان املطيري ٨٤٫٠٦٭ 
سعد مبارك سعد الرشيدي ٨٠٫٩٢٭ 
سعود زيد سعود الرويجح ٨٩٫٦٣٭ 
سعود نايف ثامر الشمري ٧٣٫٥٢٭ 
سلطان علي فرج املهنا ٧٧٫٧٥٭ 
سلمان أحمد غازي العتيبي ٧٧٫٦٨٭ 
سلمان عبدالرحمن راشد العتيبي ٨١٫١٧٭ 
سلمان فواز عواض املطيري ٧٨٫٥٭ 
سيد مهدي حمود مهدي طاهر ٩٠٫٥٩٭ 
صالح ماطر عياد العصيمي ٧٨٫٤٦٭ 
عبد الرحمن عبداهللا محمد العجمي ٨٠٫٣٥٭ 
عبد الرحمن علي شباط املطيري ٦٦٫٧٩٭ 
عبد الرحمن فيصل محمد احملرى ٧٤٫٩٩٭ 
عبد الرحمن مشعان صنهات املطيري ٨٤٫٧٭ 
عبد العزيز بندر مفرح السبيعي ٨١٫٧١٭ 
عبد العزيز سعود محمد املطيري ٧٧٫٦٣٭ 
عبــد العزيــز عبدالســالم عبدالعزيــز ٭ 

الضفيري ٩٤٫٥١
عبد العزيز علي فهد العدواني ٨٥٫٥٦٭ 
عبد اهللا أحمد مناور املطيري ٨٩٫١٤٭ 
عبد اهللا حمد سالم كليب ٩١٫٧٢٭ 
عبد اهللا خالد زيد الفضلي ٨٧٫٩٢٭ 
عبد اهللا دحيم محسن العتيبي ٩١٫٧٨٭ 
عبد اهللا سامي عليان احلربي ٧٨٫٦٧٭ 
عبد اهللا عادل محمد البناي ٧٤٫٦٢٭ 
عبد اهللا علي عبداهللا العنزي ٧٥٫٦٤٭ 
عبد اهللا فهد عقاب املطيري ٧٩٫٣٩٭ 
عبد اهللا محمد سعد قلفص ٧٨٫٨٩٭ 
عبد اهللا محمد علي اخلالدي ٨١٫٥٦٭ 
عبد اهللا مصعب ناصر العتيبي ٧٨٫٥٦٭ 
عبد اهللا وليد حمد العجمي ٨١٫٤٣٭ 
عبد الوهاب أحمد خليل اخلليل ٨٦٫٩٣٭ 
عبد الوهاب متعب ردن املطيري ٨٩٫٠٦٭ 
عبدالوهاب أحمد علي زمان ٧٦٫٠٨٭ 
عصام سفر شليل العتيبي ٧٥٫٧٭ 
علي إبراهيم عبداحلميد أحمد العطوان ٭ 

٧١٫٣٣
علي عبدالهادي هندى الشمري ٧٥٫١٭ 
علي محمد عبداحلميد العلي ٧٨٫٥٩٭ 
عمر راشد طليحان املطيري ٧٨٫٨٩٭ 
عمر ضاعن علي الضاعن ٨٣٫٢٣٭ 
عمر فيصل شامى الهاجري ٧٧٫٨٭ 
عيسى أنور عيسى احلداد ٧٧٫٨٧٭ 
عيسى إبراهيم عبداحلميد أحمد العطوان ٭ 

٧٧٫٦٦
فالح غالب عبداهللا الرشيدي ٧٩٫٧٩٭ 
فهد سالم عجنان العازمي ٧٦٫٤٭ 
فواز بدر صالح النومس ٧٤٫٩٭ 
فواز عبداهللا محمد املورجي العتيبي ٧١٫٧٢٭ 

الفي زايد الفي الديحاني ٨١٫٠١٭ 
مبارك سعد مناور املطيري ٧٧٫٦٨٭ 
محمد سعود عبداهللا املطيري ٨٠٫٥١٭ 
محمــد عبداهللا فالح الكعمي الرشــيدي ٭ 

٨٥٫٤١
محمد فخري حمدان الديحاني ٨٧٫٦٭ 
محمد منصور علي خلفان ٧٥٫٤٩٭ 
محمد مهدي حسن اسماعيل دشتي ٨٠٫٧١٭ 
مرزوق حمد مرزوق العازمي ٧١٫٣٦٭ 
مزيد خلف مزيد املطيري ٩٢٫٣٥٭ 
مشاري سلمان عبدالرحمن العتيبي ٩٢٫٥٥٭ 
مشاري فايز حمود املطيري ٨٥٫٧٢٭ 
مشعل عبدالرحمن سعود العبدلي ٨١٫٤٥٭ 
مشعل عبدالعزيز شجاع العتيبي ٧٩٫٠٦٭ 
منير فهد جمعان الدوسري ٧٤٫٠٦٭ 
ناصر بدر عبدالعزيز الصفار ٨٥٫٥٣٭ 
ناصر خالد ناصر الغضوري ٨٧٫٨٥٭ 
ناصر عبداهللا جمعان الدوسري ٧٤٫١٭ 
نايف بدر نايف املطيري ٨١٫٦٭ 
نايف عادل عجنان العازمي ٧٣٫٠٢٭ 
هادي ارشيد هادي الرشيدي ٧٦٫٧١٭ 
هني خلف هنى الرشيدي ٨٦٫٦٣٭ 
يوسف غنيم محمد الركيبي ٩٠٫١٣٭ 
يوسف نايف محمد مطلق الشمري ٩٠٫٦١٭ 
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أسيل سيف مفلح املطيري ٩٣٫٥٥٭ 
أفنان نبيل أحمد محمد الفيلجاوي ٧٦٫٢٦٭ 
آالء سعدون عجيل تركي اخلالدي ٩٨٫٦٣٭ 
أماني بدر محمد اخللف ٨٩٫٣٤٭ 
أمل خالد عساف العنزي ٩٣٫٩١٭ 
أمل محمد سالم الناصر الرشيدي ٩٣٫٠٤٭ 
آمنة حامد صالح العجيمان ٨٧٫٢٣٭ 
آمنة عبداحلميد غلوم محمد ٩٣٫٣٨٭ 
إسراء خالد عتيق العنزي ٩٣٫٠١٭ 
إسراء طارق عبدالرحمن الفرحان ٧٩٫٠٦٭ 
الزهراء ناصر أحمد محمد ٨٧٫٤٨٭ 
الغالية صقر نايف الرديني ٩٦٫٠٣٭ 
الهنوف علي عبداللطيف الضفيري ٨١٫٩٭ 
الهنوف مشعل الفي الشمري ٨٨٫٢٥٭ 
إميان عبداهللا خليفة عبداهللا ٩٠٫٦٭ 
بدور ناصر علي الشمري ٨١٫٨٨٭ 
تسنيم محي الدين خميس جنم ٩١٫٤٥٭ 
حصة نايف فهد العازمي ٩٨٫٠٣٭ 
حصة سالم هليل الشمري ٨٨٫٣٦٭ 
حوراء عادل باقر صالح ٩٣٫٤١٭ 
حوراء فارس فهد فياض ٩٥٫٣٣٭ 
حوراء مصطفى عبدالرسول البناي ٩٣٫٩٨٭ 
خالده منصور مطر اخلالدي ٩١٫٧٩٭ 
خديجة محمود عبداهللا بوكبر ٨٣٫٠٨٭ 
دانة أحمد طه احلربي ٨٩٫٣٭ 
دانة انور محمد العنزي ٩٤٫٣٢٭ 
دانة خالد مرزوق العتيبي ٩٥٫٣٣٭ 
دانة المي حميد العنزي ٩٢٫٣٧٭ 
دانة محمد خليل العطار ٨٤٫٥١٭ 
دالل أحمد مطلق الهاجري ٨٩٫٥٩٭ 
دالل دخيل اهللا غنام املطيري ٩٥٫٧٧٭ 
دميه سلطان رزق اهللا اخلالدي ٩٠٫٩٤٭ 
رتاج عدنان عبداهللا اخللف ٨٥٫٦٭ 
رزان مطلق مطلق الديحاني ٨٤٫٢٨٭ 
رغد حماد ساير الشمري ٩٢٫٣٧٭ 
رهف سليمان عبداهللا الضويحي ٨٨٫٩٩٭ 
رهف علي حبيب الهاجري ٨٦٫٢٩٭ 
رهف محمد عبداهللا العنزي ٨١٫٦٢٭ 
روان أحمد الفي الشمري ٩٠٫٢٢٭ 
زهراء حمد محمد فرج ٧٩٫١٩٭ 
زهرة حسني عبداهللا علي ٧٨٫٤٣٭ 
زينب محمد عبدالنبي عبداهللا ٩٤٫٢٩٭ 
زينب مزيد نايف الفضلي ٩١٫٦٭ 
سارا عايد غازي ياسر ٨٤٫٥١٭ 
سارة خالد خليف احلجي ٨٢٫١٧٭ 
سارة حمد عواد اخلالدي ٩٧٫١٦٭ 
سارة محمد عبداهللا الشمار ٩٢٫١٭ 
سارة محمد عبداهللا الرشيدي ٨٨٫٢٥٭ 
سلوى أحمد مناور السعيد ٩٢٫٨٩٭ 
شافيه سالم محمد العجمي ٧٦٫٨٩٭ 
شام خالد عبدالكرمي العنزي ٩٣٫٧٭ 
شهد أحمد عجيل اخلالدي ٩٨٫٩٣٭ 
شهد وليد محمد جالل ٩٠٫٦٣٭ 
شيخة فرحان نعمة الشمري ٩٤٫٦٥٭ 
شيخة نافع محمد اخلليفة ٩٩٫١٩٭ 
ضحى علي قاطع الشمري ٩٧٫٥٩٭ 
طيبة وليد عبدالعزيز القطان ٩٣٫٠١٭ 
عائشة علي إبراهيم الدوسري ٨٨٫٥٢٭ 
عالية ناصر عبدالكرمي احلصم الرشيدي ٭ 

٨٨٫٣٨
عبير باسل هشام املغربى ٧٨٫٢٨٭ 
غالية سيف حمود الظفيري ٩١٫١٣٭ 
غالية محمود محمد بو دريد ٩٧٫٣٦٭ 
غيداء عبدالعزيز حمد الصقر ٩٠٫٠٩٭ 
غيداء غامن عبداللطيف الشطي ٧٩٫٢٦٭ 
فاطمة بدر رحيل الشمري ٩٧٫٢٥٭ 
فاطمة بدر عبداهللا االستاد ٨٦٫٣٧٭ 
فاطمة حمد مصطفى الكندري ٩٥٫٦٭ 
فاطمة عادل ثامر علي ٩٣٫٠٣٭ 
فاطمة عبدالوهاب أحمد كرم أحمد ٧٨٫٩٩٭ 
فاطمة علي كتاب العجمي ٧٨٫٢٦٭ 
فاطمة غالب فيصل الفارس ٧٩٫٠٤٭ 
فاطمة ماجد دحام الشمري ٧٨٫٦٩٭ 
فجر سرحان مبارك عبداهللا ٨٠٫٧٭ 
فرح مفرح سعد الهاجري ٨٢٫٣٨٭ 
ملياء جمعان مبارك العازمي ٩٨٫٥٭ 
لولوة عبداهللا وليد احلمادي ٨١٫٣٣٭ 
مرمي سليم سعيد السليماني ٩٠٫٥٨٭ 
مرمي ضايف شنيار عبيد ٩٧٫٣٤٭ 
مــرمي عبدالرحمــن محمــد العصيمــي ٭ 

العتيبي ٨٣٫٤٤
مضاوي امان سالم الفالح ٧٧٫٠٨٭ 
منار سليمان عقلة العنزي ٩١٫٧١٭ 
منى طالل بندر الهاجري ٨٤٫٨٤٭ 
منى فهد سليم املقيحط ٨٨٫٥٢٭ 
منيرة فهد سالم الضفيري ٨٩٫٥٤٭ 
منيرة فيصل محمد بوغيث ٨٩٫٣٤٭ 
نشوة حامد عجيل اخلالدي ٩٩٫٠٦٭ 
نورا محارب سعود الظفيري ٩٦٫٩٣٭ 
نورة بندر مشعل الرشيدي ٦٨٫٩٥٭ 
نورة مشاري نهار الصانع ٨٧٫٤٣٭ 
هند محمد عبداهللا الرشيدي ٩٦٫٩٤٭ 
هيا خالد عيادة احلربي ٨٩٫٠٣٭ 
وسن جاسم محمد اللنقاوى ٨٤٫٩٧٭ 
ياسمني عيسى حسن ارتى ٩٥٫٣٨٭ 
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أسماء فهد خليفة الفليج ٨٩٫٧٤٭ 
أسيل عبداهللا ضيدان سابق ٩٣٫٣٭ 
آمنة اخميس محمد املري ٩٢٫٢٭ 
أنوار ناصر مصلط الزعبي ٨٣٫٤٢٭ 
أوراد جابر اجريس املطيري ٧٧٫٧٣٭ 
أوراد فهد عبدالعزيز العنزي ٨٧٫٦٢٭ 
أسماء بدر خضر السويدان ٩٣٫٤٦٭ 
البندري اسعيد ناصر الهاجري ٨٦٫١٧٭ 
البندري محمد سعد الهاجري ٩٣٫٦٣٭ 
اجلورى علي سعد السبيعي ٩٦٫٧٣٭ 
إميان أحمد موسى أحمد ٩٣٫٥٢٭ 
إميان فهد جواد الشمري ٩٦٫٨٭ 
بشاير عبداهللا سعد الهاجري ٩١٫٢٨٭ 
تسنيم صالح عبدالقادر شاداد ٩٠٫٦٨٭ 
تهاني عبداهللا مسلط الهاجري ٩٧٫٠١٭ 
جميلة فالح ماضي الهاجري ٩١٫٢٩٭ 
جنه طارق حمدى أحمد ٩٤٫٥٢٭ 

جوري بدر الفي العتيبي ٨٨٫٣٩٭ 
جوري محمد علي الهاجري ٨٨٫٥٦٭ 
خديجة أحمد ناصر العتيبي ٩٣٫٤٩٭ 
دانة حسن ابو بكر محمد ٩٨٫٦٢٭ 
دانة سعود عبداهللا الدبوس ٩٥٫١٤٭ 
دانة عوض عبداهللا احلربي ٩٤٫٩٩٭ 
دانة متعب محمد العجمي ٩١٫٦٢٭ 
دانة ناهض سعود العجمي ٨٣٫٩٧٭ 
دميا حمود ســعود العصفور الهاجري ٭ 

٩٤٫٨٣
دميا محمد عبداهللا العجمي ٨٨٫٣٣٭ 
دميه وائل أحمد العنزي ٨٢٫٢٣٭ 
رتاج حمد عبدالهادي املري ٨٥٫٣٥٭ 
رتاج فارس عبدالكرمي العتيبي ٨٠٫٦٧٭ 
رزان أحمد مهنا العنزي ٨٨٫٠٢٭ 
رغد علي أحمد احلربان ٩٤٫٥٦٭ 
رغد فايز عبداهللا الشمري ٨٣٫٢٢٭ 
رغد مفرح هجاج العازمي ٩٦٫٣٭ 
رقية مبارك جمعان ال مسعود ٧١٫٢٦٭ 
رهف خالد سعود املطوطح ٩٣٫٣٩٭ 
رهف خالد مبارك العدواني ٨٦٫١٩٭ 
روان جابر سعود بن راكب ٩٦٫٣٦٭ 
روان سلمان محمد فرحان ٨٢٫٨٦٭ 
رمي أحمد ناصر العازمي ٩٦٫٩١٭ 
رمي سعد عبداهللا الهاجري ٨٢٫٨٩٭ 
رميه صالح ضاحي الفضلي ٩٢٫٥٢٭ 
زينب محمود علي البلوشي ٦٨٫٨٢٭ 
سارا مشعل مرزوق الصنيدح ٩٤٫٣٦٭ 
سارة أحمد صالح الدين الشمري ٨٤٫١٩٭ 
سارة بداح مبارك الهاجري ٨٩٫١٨٭ 
سارة حمدان نحيطر اجلريد ٧٩٫٩٩٭ 
سارة خلف نافع العدواني ٨٩٫٤٩٭ 
سارة فايز خليفة الفليج ٩٠٫٣٤٭ 
سارة ناصر غزاي العتيبي ٩٨٫٤٨٭ 
سبا شبيب حجاج العجمي ٨٠٫٦٦٭ 
سلمى حماد مبارك العجمي ٩٢٫٩٥٭ 
شروق عبداهللا مجبل الغريافى ٨٨٫٧٣٭ 
شريفة فهد عبداهللا الغامن ٩٥٫٨٨٭ 
شهد حمود لفتة الشمري ٩٥٫٤٢٭ 
شهد ناصر مسعود العتيبي ٨٥٫٥٩٭ 
شوق ثامر هادي احلربي ٩٤٫١٢٭ 
شوق محمد غازي العتيبي ٨٨٫٦٥٭ 
شيخة بدر جوده الفضلي ٩٠٫٧٨٭ 
شيخة ثنيان بجاد الهاجري ٨٩٫٠٩٭ 
شيخة راشد عامر الهاجري ٩٧٫٦٧٭ 
شيخة سعد عبداهللا جدعان ٩٤٫٧٢٭ 
شيهانه مبارك سرحان العتيبي ٧٨٫٤١٭ 
طيف عبداهللا فيصل العجمي ٩٥٫٧٧٭ 
عالية محمد رشيد الهاجري ٩٧٫٨٭ 
عبير سعد عبداهللا العتيبي ٩٨٫٦٩٭ 
عمشة فهد ناصر الهاجري ٨٨٫٠٦٭ 
غند عوض عبداهللا اخلضير ٨٠٫٦٤٭ 
فاطمة سعد مسلط الهاجري ٩٨٫٧٨٭ 
فاطمة سلطان محمد بن سلطان ٨٠٫٧٥٭ 
فجر خالد ســعود العصفــور الهاجري ٭ 

٨٩٫٥٦
فوز ابداح محمد الهاجري ٩٦٫٨١٭ 
ليلى سالم محمد الزوير ٨٦٫٦٦٭ 
ليلى فهد محمد العصفور الهاجري ٩٦٫٣٤٭ 
مرمي بدر سليم السبيعي ٨٩٫٥٢٭ 
مرمي محمد اسماعيل شمس الدين ٨١٫٠٦٭ 
منى سعد مساعد العازمي ٩٤٫٨٧٭ 
منى محمد خالد ضبيان املطيري ٩٤٫٧٢٭ 
منيرة أحمد مزيد العتيبي ٩٥٫٧٥٭ 
منيرة علي محمد العتيبي ٩٦٫٤١٭ 
منيرة فهد عبداهللا الهاجري ٧٨٫٨٣٭ 
منيرة فهد محمد العجمي ٩٦٫٨٣٭ 
موضي حمود حسيان العتيبي ٩٣٫٤٧٭ 
موضي عبداملانع غريب العجمي ٧٨٫٣٥٭ 
مي أحمد محمود أحمد ٩٧٫٥٣٭ 
نوال بدر عايض العتيبي ٩٤٫١٭ 
نورا فارس عبداهللا العتيبي ٩١٫٤٨٭ 
نورة حمد جابر الهاجري ٨٦٫٩٤٭ 
نورة سعد فالح الهاجري ٨٩٫٦٩٭ 
نورة فيصل دخيل العتيبي ٨١٫٤٥٭ 
نورة محمد راجح عصفور الهاجري ٨٦٫٢٦٭ 
نورة مشعل بالل الهاجري ٧٥٫٧٦٭ 
نورة نايف فهد العميره ٩٥٫٠٧٭ 
نوف فهد شخير املطيري ٩٤٫٢٨٭ 
هاجر خالد سريع الهاجري ٨٦٫٠٦٭ 
هدى علي فيصل الشمري ٨٩٫٨٢٭ 
هديل ناصر هزاع الفضلي ٨٨٫٩١٭ 
هنوف رشيد محمد العازمي ٩١٫٨٥٭ 
هيا فيصل عبدالهادي العميره ٩٢٫٤٤٭ 
هيا ماجد محمد العنزي ٧٧٫٨٦٭ 
هيا نايف فدعس العازمي ٨٧٫١٤٭ 
وضوح سالم ناهض العجمي ٨٨٫٠٩٭ 
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أرياف الحق محمد العتيبي ٨٨٫٠٢٭ 
أسماء حمد عيسى الكندري ٩٠٫١٧٭ 
أملاس تركي برقى العنزي ٧٥٫٧٩٭ 
آيات جاسم محمد الفضلي ٩٠٫٧٩٭ 
آيه أحمد حسني الدريع ٧٢٫٦٦٭ 
آيه مؤيد حسني الشطي ٧١٫٩٥٭ 
البندري ناصر ناهض العتيبي ٩٦٫٤٦٭ 
املزن هيثم أحمد الكندري ٩٦٫٥٢٭ 
انتصار مصلح محمد العجمي ٨٨٫٢٨٭ 
بتول أحمد حسني املصيليخ ٧٨٫١٧٭ 
بدور فواز محمد اجلمعة ٧٨٫١٤٭ 
بسمه علي مرود العجمي ٨٣٫٧٦٭ 
تهاني هايف حسن العتيبي ٩٠٫٩٭ 
جمانة حميد عبداحملسن احلرز ٨٧٫١٭ 
جنان عباس عبدالرضا قاسم ٩٥٫٨٤٭ 
جنة بشار عبداهللا الصرعاوي ٨٩٫٠٢٭ 
جنى نواف شيحان قرينيس ٨٦٫٢٢٭ 
حصة فيصل علي وقيت الشمري ٧٧٫٣٦٭ 
حور وليد بندر يوسف ٩٣٫٧١٭ 
خديجة فيصل عبداحلميد اليوسف ٧٢٫٧٦٭ 
خديجة يحيى يوسف الصوري ٧٥٫٨٥٭ 
خوله مبارك عبداهللا املطوطح ٩١٫٢٧٭ 
دانة غالب حسني الكندري ٨٢٫٢٭ 
دانة نظام صالح اجلطيلى ٩٠٫٤٢٭ 
دالل باسل إبراهيم املطوع ٩٩٫٦٦٭ 
دالل ناصر سعد شويع ٩٤٫٣٣٭ 
دميا عبداللطيف عيسى الفيلكاوي ٩٠٫٨٩٭ 
دميا فيصل محمد احلربي ٩٢٫١٥٭ 
رؤى عبدالعزيز اسماعيل الفيلكاوي ٨٧٫٧١٭ 
رغد باسل عبدالكرمي العلي ٩٤٫٨٨٭ 
رقية عباس بدر القالف ٨٨٫٧٨٭ 
رهف مبارك محمد العجمي ٩١٫٨٣٭ 
ريان فهد عبداهللا السهلي ٩٤٫٥٢٭ 
ريتاج أحمد سالم السالم ٩٤٫٠٤٭ 
زينب بدر عبداهللا حسني ٧١٫٧٥٭ 
زينب جاسم محمد احملفوظ ٨١٫٥٦٭ 
زينب جمال غلوم عبداهللا ٩٦٫٢٣٭ 
سارة جاسم محمد عباس ٨٠٫٩٥٭ 
سارة حسني إبراهيم صالح ٨٢٫٦٦٭ 
سارة خالد ناصر السبيعي ٩٤٫٩٧٭ 
سارة فهد صالح اخلباز ٨٠٫٢٩٭ 
سارة مبارك حماد العازمي ٨٧٫٥١٭ 
سارة هادي ناصر عشيمه ناصر ٩٥٫٧٤٭ 
سجى ناصر سبتي الكندري ٨٥٫٧٦٭ 
سلمى علي ثومان الشحومى ٩٧٫٩٧٭ 
شهد فاضل محمد املسلم ٨٤٫٠٧٭ 
شوق راشد سلمان الراشد ٨٥٫٥٣٭ 
شوق هادي صالح املطيري ٩٥٫٩٦٭ 
شيماء نايض حبيب الرشيدي ٧٦٫٤٩٭ 
ضي سالم مهدي العجمي ٨٨٫٩٢٭ 
طيبة بدر علي زنكي ٨٩٫٢٩٭ 

عائشة أحمد حسن محمد الكندري ٨١٫٦٣٭ 
عائشة عبداهللا علي اجلمل ٧٩٫٤٣٭ 
عائشة هيثم عودة الدوسري ٩١٫٦٢٭ 
عبير سالم سعد العازمي ٩٢٫١٢٭ 
عبير عدنان عبداهللا القالف ٩٤٫٤٭ 
غالية حسام سليمان الصهيل ٩٩٫٠٥٭ 
فاطمة الزهراء محمد إبراهيم اشــكنانى ٭ 

٩٨٫٤٣
فاطمة حسن أحمد دشتي ٩٧٫١١٭ 
فاطمة حمدان خضير التركمانى ٨٦٫٧٨٭ 
فاطمة علي عبدالرضا احلداد ٧٨٫٥٣٭ 
فاطمة محمود عبداللطيف عباس ٨١٫٦٧٭ 
فتون نايف ضويحي السهلي ٧٨٫٤٥٭ 
فجر عادل عيسى عبداهللا عيسى ٩٦٫٩٢٭ 
فوزية يعقوب اسماعيل الكندري ٨٨٫٠٨٭ 
جلني ناصر حماد اللهو ٨٢٫٢٩٭ 
لولوة سعود فيصل الدحيم ٩٦٫٥٤٭ 
مرمي بدر محمد املطوع ٩٤٫٢١٭ 
مرمي سالم عبداهللا جنم عبداهللا ٨٥٫٧٤٭ 
مرمي سعود مهوس السعيدي ٩٠٫٥٥٭ 
مرمي صالح عيسى اليعقوب ٧٥٫٦٭ 
مرمي عارف محمود تقي ٩٥٫٩٥٭ 
مرمي فهد فاضل ربيع ٩٤٫٥٧٭ 
مرمي محمد جواد الشطي ٨٣٫٧١٭ 
مرمي محمد عبداهللا املطيري ٧٧٫٨٧٭ 
مرمي ناصر عبدالنبي الهندال ٩٠٫٣٣٭ 
مالك مبارك جاسم الزيد ٩٢٫١٭ 
مناير أحمد حماد اللهو ٩٣٫٠٨٭ 
مناير عدنان رشود العنزي ٩٤٫٨٦٭ 
منيرة طارق عمر الشقير ٨٠٫٠٣٭ 
منيرة مبارك فهد العازمي ٨٦٫٧٣٭ 
منيرة محمد عامر العجمي ٨٢٫٠٦٭ 
منيرة مهدي محمد العجمي ٩١٫٥٢٭ 
مهره خالد حاجي الفيلكاوي ٨٣٫٤٩٭ 
موضي أحمد عبيد الشمري ٨٥٫٠٣٭ 
موضي بدر جاسم الدوب ٧٦٫٨٧٭ 
موضي سامي عبدالعزيز الشرف ٨٢٫١٣٭ 
نور حمد عارف ملك ٨٨٫٨٢٭ 
نورا أحمد حسن الفيلكاوي ٧٩٫٥٢٭ 
نورة فهد حمد املري ٧٦٫٩١٭ 
هاديه صالح محمد العجمي ٩٤٫٩٭ 
هبة مطلق محسن العتيبي ٩٤٫٨٧٭ 
هدى طارق صالح احلمادي ٩٤٫١٧٭ 
هديل اسحاق عبداهللا القطان ٩٦٫٦١٭ 
هديل جاسم راشد الرقدان ٧٨٫٣٩٭ 
هيا ناصر محمد الهاجري ٨٦٫١٨٭ 
وسن حسن بدر الكندري ٩٢٫١٢٭ 
وضحة جاسم يعقوب الشاهني ٩٣٫٣٣٭ 
وضحة حامد ســلمان الدمــاج العازمي ٭ 

٨٦٫٩٨
وهج بدر عوض العتيبي ٨٣٫٩٥٭ 
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أريج جاسم محمد املسلم ٩٢٫٠٢٭ 
أسمى بجاد نايف العتيبي ٩٧٫١٭ 
أفنان فالح عرهان العجمي ٩٤٫٤٤٭ 
آالء فالح عرهان العجمي ٩١٫٤٥٭ 
آمار فالح عرهان العجمي ٩٣٫٩٨٭ 
أمينة فوزي علي القطان ٨٧٫٨٩٭ 
أوراد أحمد عبداهللا الكندري ٩٣٫١٨٭ 
أوراد عصام عبدالعزيز الشطي ٨٨٫٩٭ 
آيات جاسم محمود القالف ٨٠٫٥٥٭ 
آيه صالح سلطان العنزي ٧٧٫٧٦٭ 
اليمامه باسم سليمان احلداد ٩٥٫٦٧٭ 
إميان صادق محمد االمير ٩٥٫٦٩٭ 
بتول جواد عبدالرضا الهزمي ٩٣٫٤٧٭ 
بتول عادل عبداهللا دشتى ٩٥٫٣٣٭ 
بدرية حمد محمد ابو عبيد ٨٩٫٢٥٭ 
بيبى أحمد فوزان العنجري ٨٦٫٨٨٭ 
جمانة أحمد عبدالعزيز البلوشي ٩٢٫٢٥٭ 
جمانة محمد عبداهللا اخلالوى ٨١٫٠٢٭ 
جنان سامي جاسم املشموم ٨٥٫٣٤٭ 
جوري أحمد سالم بوعلوا ٨٦٫٩٧٭ 
حنني انور أحمد بوناشي ٨٩٫٤٩٭ 
حوراء فؤاد محمد املعراج ٩٠٫٤٦٭ 
خديجة عبداجلبار حسن الدالل ٨٨٫٢٤٭ 
داليا جالل حجي آغا بهبهاني ٩٥٫٤٧٭ 
داليا خالد عيسى النجار ٨٢٫٥٭ 
دانة بدر جنيب الصالح ٩٠٫٤١٭ 
دانة حامد علي املاجد ٩٥٫٢٣٭ 
دانة زيد عبداهللا الشهاب ٩٣٫٤١٭ 
دانة عماد عيسى اليعقوب ٧١٫٩٣٭ 
دانة محمد أحمد الشطي ٩٥٫٧٤٭ 
دالل خالد سليمان السنني ٩٧٫٦٧٭ 
دالل عياف ميسر العياف ٨١٫٨٭ 
دميا فهد عباد العدواني ٩٦٫٢٨٭ 
دميه جاسم حمزة زايد الصليبى ٨١٫٨٢٭ 
دميه محمد إبراهيم النوه ٨٥٫٤٨٭ 
رانيه أحمد علي الشاهني ٩٢٫١١٭ 
رتاج جالل عبدالعزيز الهدلق ٨٦٫٨٤٭ 
رذاذ ماجد صالح املطر ٩٥٫٦٥٭ 
رزان حسني عبداهللا احلداد ٧٧٫٩٥٭ 
رزان سامي سند املطر ٩٠٫٧٤٭ 
رغد بسام حمد اجلويعد ٨٣٫٩٨٭ 
رغد خالد حمود اخلضر ٨٨٫٦٧٭ 
رغد خالد عبداهللا بوشهري ٨٣٫٧٨٭ 
رغد علي نهار اخلالدي ٨٤٫٠١٭ 
رغد محمد يوسف الفهيد ٩٣٫٥٤٭ 
رغد نوري فايز العنزي ٧٧٫١٢٭ 
رقية حسني عبدالرزاق املطوع ٩٤٫٥٨٭ 
رقية شهاب محمد أمني توفيقى ٩٦٫٢٩٭ 
رهاف فايز ناصر ثاني ٩١٫٢٭ 
رهف عبدالرحمن أحمد الوهيب ٧٥٫٧٣٭ 
رهف محمد أحمد بوقريص ٩٩٫٨٥٭ 
روان يعقوب أحمد علي ٩٤٫٤٭ 
ريان خالد صالح الدويسان ٩٠٫٨١٭ 
رمي أحمد راشد الشطي ٨٨٫٧٭ 
رمي بدر فيصل القطان ٩٤٫٥٩٭ 
رمي جاسم محمد سكني الكندري ٩٧٫١٩٭ 
رمي محمد جنم العبد اهللا ٩٢٫٤٨٭ 
زهراء أمير علي محمد تقي ٩٣٫٢٩٭ 
زهراء أحمد موسى بلوشي ٨٩٫٢٩٭ 
زهراء حسن علي بوشهري ٩٦٫٦٧٭ 
زهراء عامر عبدعامر عيسى ٨١٫٤٦٭ 
زهراء وجدي سليمان الغضبان ٩٢٫٩٤٭ 
زهرة بدر ناصر رقدان ٨٢٫٢١٭ 
زهرة محمد سليمان اجلطيلى ٧٩٫٦٨٭ 
زينب جواد أحمد علي ٩٦٫٣٨٭ 
زينب حسن محمد الناصر ٩٣٫٨٢٭ 
زينب عادل حميد اخلزاعي ٨٠٫٠٤٭ 
زينب عبدالرضا اكبر رضا ٧٩٭ 
زينب فردان محمد القالف ٩٩٫٣٥٭ 
سارا ياسر محمد جابر املسلم ٧٥٫٣٥٭ 
سارة أحمد عبداحلليم املاجد ٩٠٫٩٦٭ 
سارة أحمد عبداهللا علي ٩٧٫٨٣٭ 
سارة حسن امان علي ٩٦٫١٨٭ 
سارة خالد يوسف العبداهللا الصايغ ٩٣٫٦١٭ 
سارة عادل طاهر بوحمد ٩٠٫١٥٭ 
سارة عبدالرحمن جاسم الشمري ٩٢٫٨٤٭ 
سارة غامن جاسم احلنجري ٨٨٫٥٩٭ 
سارة وائل اسد تقى ٩٢٫١٦٭ 
سبيكه خالد سامي رجب ٨٨٫٣٥٭ 
سدن طالل حمدان احلمدان ٩١٫٠٩٭ 
سدن محمد عبداهللا اخلالوى ٩٠٫٧٩٭ 
شهد جالل مبارك الضاعن ٧٩٫١٧٭ 
شهد عادل علي حاجي ٨٢٫٢٧٭ 
شوق بسام شايع املفلح ٩٥٫٢١٭ 
شوق ماجد محمد األنصاري ٨٨٫٥٤٭ 
شوق موسى محمد الزويد ٩٥٫٧٭ 
شيخة أحمد حسن الراشد ٨٩٫٦٤٭ 

شيخة خالد سعد العبداهللا ٨٦٫٨٥٭ 
شيخة نواف صالح العتيق ٨٨٫٠٤٭ 
صبا نواف صالح العتيق ٨٧٫٦٧٭ 
طيبة هشام يوسف بوكبر ٩٥٫٣٭ 
عائشة بشار علي العلي ٨٠٫٤٨٭ 
عائشة خالد علي بورحمة ٧٤٫٩٥٭ 
عائشة سليمان محمد السبيعي ٩٣٫٩٩٭ 
عائشة محمد خالد ناصر ٨٧٫٤٦٭ 
عذبه علي مبارك احلامد الشريف ٨٢٫٢١٭ 
عهد محمد كمدان العجمي ٨٤٫٦٦٭ 
غالية طالل أحمد اللوغاني ٨٤٫٨٤٭ 
غدير راشد جاسم سبزالي ٨٧٫٥٨٭ 
غدير صالح سالم البشير ٩١٫٥٦٭ 
فاطمة إبراهيم حسني الفيلكاوي ٩٧٫٧٥٭ 
فاطمة بدر يعقوب اليعقوب ٨٥٫٣٣٭ 
فاطمة جاسم محمد االمير ٩٥٫١٭ 
فاطمة جراح عبداهللا الشمري ٨٦٫٣٩٭ 
فاطمة حسني عبدالكرمي زكريا ٩١٫٠٦٭ 
فاطمة خالد حسني اخلراز ٨٨٫٤١٭ 
فاطمة ضيف اهللا عطية الشمري ٩٨٫٢١٭ 
فاطمة عبدالعزيز مهدي املوسوي ٨٥٫٣٧٭ 
فاطمة عبداهللا خالد العبيد ٨٠٫٥٧٭ 
فاطمة عبداهللا منصور احلواج ٩٨٫٠٩٭ 
فاطمة علي عبدالهادي الوزان ٨٨٫٥٧٭ 
فاطمة عمر علي محمد ٩٣٫٥٥٭ 
فاطمة محمد أحمد جمعة ٩٧٫٢٨٭ 
فاطمة محمد علي عمر ٨٤٫٩١٭ 
فاطمة مزعل عبداجلبار الرندي ٩٢٫٤٣٭ 
فجر طالل عبداهللا احلسينان ٨٨٫٠٣٭ 
فجر عادل رجا العازمي ٨٥٫٧٤٭ 
فجر عادل عبدالكرمي احمليسن ٩٣٫٢٭ 
فجر عبداهللا خالد العبيدان ٨٦٫٢٩٭ 
فجر محمد عبدالكرمي الشرهان ٨٤٫٦٣٭ 
فرح محمد عبدالكرمي الشرهان ٩٢٫٨٩٭ 
فوز أحمد حمود اخلضر ٩٠٫١٭ 
فوز عبدالعزيز عادل احلجي ٩١٫٢١٭ 
فوزية هيثم حسني األحمد ٨٥٫٧٧٭ 
في عصام عبدالرزاق البصير ٨٩٫٣٤٭ 
في نواف صالح االثرى ٩٥٫٧٣٭ 
جلني خالد جعفر الشيبة ٧٦٫٤٤٭ 
لطيفة باسل إبراهيم ابوحيمد ٩٢٫٤٣٭ 
لولوة حمد أحمد املضحى ٨٣٫٠٨٭ 
لولــوة صبــاح أحمــد عبداهللا اســحق ٭ 

الكندري ٩٧٫٤٩
لولوة محمد إبراهيم املذن ٨٢٫٠٥٭ 
ليلى خالد علي النجار ٩٧٫٠٧٭ 
ليلى نعيم محمد املتروك ٧٦٫٩٦٭ 
مرمي أحمد جاسم نصيب ٧٠٫٤٭ 
مرمي أحمد ناصر البناي ٩٢٫١١٭ 
مرمي جاسم أحمد عنان أحمد ٨٣٫٠١٭ 
مرمي جاسم عثمان الفهد ٩٣٫٥٣٭ 
مرمي خالد فايز السيفان ٨٠٫١٣٭ 
مرمي زيد حسن شمساه ٧٨٫٩٭ 
مرمي سعدي محسن العنزي ٨١٫٢٧٭ 
مرمي طارق يوسف العبيدلي ٩٧٫١٤٭ 
مرمي عبدالعزيز راشد ال بن علي ٨٧٫٧٥٭ 
مرمي عبداهللا عبداحلميد الروضان ٨٣٫٣٢٭ 
مرمي علي عبدالرضا الظبيري ٨٥٫٥٥٭ 
مرمي فهد سعود البصيرى ٩٧٫١١٭ 
مرمي مقداد مال اهللا يوسف مال اهللا ٩٣٫٢٣٭ 
مالك أحمد حاجي قاسم ٨٧٫٦٦٭ 
مالك عبدالعزيز عمران احلبيب ٩٧٫٧٩٭ 
منار عبدالعزيز راشد املال محمد ٩٥٫٢٩٭ 
منار يونس عبدالرب الطلول ٩٦٫٤٭ 
منى فهد عيسى الناجم ٩٤٫٣٢٭ 
منيرة أحمد سالم احلبيل ٧٨٫٣٥٭ 
منيرة ناصر عبداحملسن الرويشد ٩٤٫٣٥٭ 
مهره عبدالوهاب أحمد اليوحة السميط ٭ 

٩١٫١٧
نور سلطان فايز خميس ٩٠٫٧٨٭ 
نور فاضل محمود عبداهللا ٩٧٫١٦٭ 
نور محمد أحمد احلمدان ٩٤٫٧٩٭ 
نورة أحمد صبيح الشمري ٧٥٫١٩٭ 
نورة محمد أحمد اليوحة السميط ٩٦٫٢٦٭ 
نورة محمد زامل الزامل ٨٦٫١١٭ 
نورة يوسف عبداهللا الصهيل ٧٧٫٩٦٭ 
هاجر إبراهيم عيدان العيدان ٩٧٫٣٣٭ 
هاجر ناصر قاسم مقوار ٩٠٫٥٤٭ 
هاجر هيثم عبدالغفور مخصيد ٩٢٫٨٩٭ 
هديل علي سلطان السالم ٩٥٫٣٨٭ 
هند محمد خالد الشرف ٩٦٫٠٨٭ 
هيا خالد راشد املال محمد ٩٧٫١٭ 
هيا عادل سالم احلربي ٩٢٫٥٧٭ 
هيا مساعد اكياد الفضلي ٩٦٫٦٩٭ 
هيا وليد خالد الرباح ٨٦٫٥٤٭ 
وضحة مساعد إبراهيم الديولي ٨٩٫٧٧٭ 
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أحمد صالح حسن إبراهيم ٨٢٫٩٣٭ 
أحمد عبداحلميد محمد العنزي ٩٢٫٩٨٭ 
بدر ناصر صالح القحطاني ٧٨٫٢٣٭ 
بندر محمد عساف اخلالدي ٨٤٫٤٧٭ 
تركي عازب عبداحملسن العجمي ٧٩٫٧١٭ 
حسن أحمد جوده مقطوف ٨٠٫٦١٭ 
حسن يوسف دهداب روضان ٨٢٫١٢٭ 
حسني أحمد جوده مقطوف ٧٤٫٠٩٭ 
حسني علي حسني عطية ٧٨٫١٦٭ 
حمد عبدالرحمن حمد العتيبي ٧٨٫٧٨٭ 
حمد علي حمد املري ٧٢٫٦٧٭ 
خالد حزوم قبالن الشمري ٨٣٫٦٤٭ 
خالد عايد جواد الشمري ٩٣٫٣١٭ 
خالد محمد فالح الهاجري ٧٩٫٤٧٭ 
راشد خالد سعد شويع الهاجري ٧٩٫٦٤٭ 
راشد سعد فالح الهاجري ٥٤٫٤٥٭ 
سالم حامد حجي العازمي ٨٥٫٩١٭ 
سالم حقان محمد العجمي ٨٤٫٢٭ 
سالم خالد سعيد احلربي ٧٨٫٩٦٭ 
سبع علي سبع الشمري ٨٥٫٥٭ 
سعد خضير سعود العازمي ٨٢٫٠٦٭ 
سعود فارس جطلى العازمي ٧٩٫٥٤٭ 
سلمان حمود محمد الهاجري ٧٥٫١٩٭ 
سلمان عبداهللا ناصر العجمي ٧٧٫٤٢٭ 
سليمان هواش تركي جديع ٧٦٫٣٦٭ 
شجاع خالد شجاع السبيعي ٧٥٫٩٨٭ 
طالل بدر مسلم العجمي ٨٧٫٨٢٭ 
طالل لطيف حمد عسكر ٨٧٫٢٧٭ 
عبد العزيز يوســف عبــداهللا الزهاميل ٭ 

٨٤٫٧٩
عبد اهللا حمد حسني العجمي ٧٨٫٥٨٭ 
عبد اهللا خالد نزير عسكر ٨٥٫٢٩٭ 
عبد اهللا ذعذاع عماش الشمري ٨٧٫٣١٭ 
عبد اهللا سعد كاظم الفضلي ٧٨٫٥٥٭ 
عبد اهللا فايز عبداهللا الشمري ٩٢٭ 
عبد اهللا فهيد عبداهللا العازمي ٨٢٫٠٢٭ 
عبد اهللا فيصل سعود العضيله ٩٢٫٠٥٭ 
عبد اهللا محمد سالم الفرج ٨١٫٦٧٭ 
عبد اهللا محمد مضحى الهاجري ٧٩٫٣٦٭ 
عبد اهللا ناصر عبداهللا العجمي ٩٢٫١٭ 
عبد اهللا نهار فهد العجمي ٧٥٫٦٣٭ 
عبد الهادي ثالب فالح الهاجري ٨٠٫١٨٭ 
عبد الهادي عبداهللا هادي العجمي ٨٥٫٣٤٭ 
عبد الوهاب جمال احلميد ٨١٫٨٩٭ 
عبداهللا فيصل مبارك بن كتال ٧٩٫٧٣٭ 
عبداهللا محمد شافي العجمي ٧٥٫١١٭ 
علي إبراهيم علي الرشيدي ٧٩٫٨٤٭ 
عمرو قدري الدمرداش السيد نوير ٩٧٫٨٩٭ 
غازي فهد غازي املطيري ٧٧٫٢٭ 
فارس فهيد محمد الهاجري ٧٦٫٣٤٭ 
فهد مبارك فهد الدوسري ٨٩٫٠٥٭ 
مبارك سعيد مبارك الهاجري ٨٨٫١٩٭ 

محمد بدر عبداهللا احمليميد ٧٩٫٤١٭ 
محمد حماد حزام الصيفى ٨٩٫٠٢٭ 
محمد خالد بداح الهاجري ٨١٫٨٣٭ 
محمد خالد ناصر العجمي ٧٩٫٩٨٭ 
محمد سالم سلمان العجمي ٧٨٫٧١٭ 
محمد عايد برغش العجمي ٨٧٫٢٨٭ 
محمد عبداهللا محمد الهاجري ٧٩٫٤٥٭ 
محمد علي محمد املهندي ٨٦٫٣٢٭ 
محمد فايز مرضي العنزي ٧٨٫٧٢٭ 
محمد فهيد ناهض العجمي ٧٩٫٥٦٭ 
محمد فيصل فهد الزعبي ٧٤٫٨٩٭ 
محمد فيصل محمد العجمي ٨٥٫٩٨٭ 
محمد مبارك سيف العازمي ٨٣٫٦٭ 
محمد مبارك فالح الدوسري ٨٠٫٤٢٭ 
محمد منذر سعيد العنزي ٧٨٫٦٨٭ 
محمد هندى سعد السهلي ٧٦٫٦٥٭ 
محمود عبدالوهاب محمود عبدالرحيم ٭ 

٨١٫٣٨
مشاري هادي محمد العجمي ٨٥٫٣١٭ 
مشعان محمد عساف اخلالدي ٧٩٫٤١٭ 
ناصر بدر غضبان محمد ٨٦٫٧٭ 
ناصر تركي ناصر الهاجري ٧٩٫٠٧٭ 
ناصر حمد سعود العجمي ٨٢٫٥٣٭ 
ناصر سلطان ذعار البقمي ٧١٫٢٨٭ 
ناصر مبارك حمد ناصر ٧٧٫٠٩٭ 
نايف مطلق نايف العتيبي ٧٥٫٩٨٭ 
نواف مناحي علي املطيري ٧٧٫٣٦٭ 
يحيى شاكر املوسى ٧٩٫٢٣٭ 
يوسف قدرى الدمرداش السيد نوير ٩٧٫٨٦٭ 
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أسامة كنعان مطر الشمري ٨٧٫٦٭ 
إبراهيم محمد عبدالهادي القحطاني ٧٩٫٢٩٭ 
احلميدي محمد احلميدي املطيري ٨٢٫١٨٭ 
باسل عبدالرحمن طرقي العنزي ٨٨٫٠٦٭ 
بدر منيف محمد احلربي ٩٠٫٧٦٭ 
بدر وليد غنام العنزي ٨٦٫٤٣٭ 
بندر نايف رحيل العنزي ٩٧٫٠٦٭ 
تركي عبداحملسن عبداهللا املطيري ٧٩٫٨٢٭ 
جابر يوسف جابر الفضلي ٩٥٫١٨٭ 
حسني طالل علي جوهر سالم ٨٨٫٦٭ 
حسني محسن محمد الشمري ٧٦٫٣٥٭ 
حمود عبدالعزيز حمود العنزي ٨٢٫٦٤٭ 
خالد محمد شرف هاشم ٩٢٫٩٩٭ 
خالد مشعل ركابى الضفيري ٨٥٫٦١٭ 
خلف متعب عبداهللا الصهيبى ٧٧٫١٭ 
راشد حمد راشد بشير ٨٤٫٠٩٭ 
راكان عبداهللا هادي العجمي ٨٦٫٧٭ 
سعد صالح عذاب العنزي ٨٨٫٠٨٭ 
سعد طراد سعد اخلالدي ٨٢٫٨٧٭ 
سعد محمد سالم العجمي ٨٧٫٥٩٭ 
سعد مطنى سعيدان املاجدي ٧٥٫٧٧٭ 
سعود عبدالوهاب حمود املشعان ٧٩٫٧٤٭ 
سعود علي هليل املهندى ٨٠٫٢٥٭ 
سلطان جاسم محمد العنزي ٧٦٫٢٤٭ 
سلطان سعود غريب الصليلي ٩٤٫٤٨٭ 
سلطان فايز عوض املطيري ٩٤٫٠٩٭ 
سلمان ماجد عبداهللا العنزي ٩٣٫٨٧٭ 
صالح طالل صالح الشويع ٨٠٫٠٥٭ 
طارق محمدخير الفرحان احلراكي ٨٠٫٧٦٭ 
طالل بدر ناصر املطيري ٦٦٫٢١٭ 
طالل عبداهللا محمد املطيري ٨٥٫٩٭ 
عبد الرحمن عوض عذال العنزي ٨٠٫٧٢٭ 
عبــد الرحمن محمد انغيمش الشــمري ٭ 

٨٧٫٠٧
عبد العزيز سماح شداد الرشيدي ٨٩٫٨٣٭ 
عبد العزيز صالح حسني الهاجري ٨١٫١٣٭ 
عبد اللطيف يوسف محمد مراد ٦٧٫٩٩٭ 
عبد اهللا خالد ابجاد العتيبي ٨٨٫٧٨٭ 
عبد اهللا صالح مثال املطيري ٩٦٫٨٭ 
عبد اهللا صباح عيسى احليدرى ٨٣٫٢١٭ 
عبد اهللا الفي سعود الوليد ٧٠٫٧١٭ 
عبد اهللا هليل سند احلربي ٩٦٫٦٣٭ 
عبد اهللا يحيى عبداهللا العمير ٨٥٫٦٥٭ 
عبد الوهاب عبدالعزيز عودة السعيدي ٭ 

٧٩٫٨٦
عبد الوهاب مبارك دخني الصليلي ٨٦٫٥٭ 
عبدالرحمن بدر ناصر السعيدي ٩٧٫٠٣٭ 
عبدالرحمن خالد رشيد العازمي ٨٩٫٥٧٭ 
عبدالعزيز بدر حمد احلريجي ٩٣٫١٭ 
عبدالعزيز عبداهللا غنام العنزي ٧٩٫٠٢٭ 
عبدالعزيز فارس عزيز الشمري ٧٩٫٤٭ 
عبداللطيف عايد مطلق الصليلي ٨٢٫٠٨٭ 
عبداهللا بدر ناصر السعيدي ٩٦٫٣٩٭ 
عبداهللا ماجد عطااهللا سلمان ٨٢٫٩١٭ 
عبداهللا مفرج عبدالرحمن املطيري ٨٦٫٢٣٭ 
عبدالوهاب عبداهللا مانع العجمي ٨٨٭ 
عثمان شعالن محمد الشمري ٨٩٫٣٭ 
علي أحمد عبداهللا البغلي ٩٠٫٤٤٭ 
علي عبداهللا محمد املطيري ٨٤٫٨٥٭ 
علي عيسى شهيد عيسى ٩٠٫٢٨٭ 
عمر مرزوق مطر املطيري ٧٩٫٠٦٭ 
عمر منيف عوض احلربي ٧٧٫١٤٭ 
عيد مساعد مرزوق الرشيدي ٩١٫٠٣٭ 
فارس عبدالكرمي زبن الشمري ٩١٫٤١٭ 
فراج فهيد فراج السبيعي ٧٥٫١٦٭ 
فهد أحمد زعال الضفيري ٨٦٫٥٢٭ 
فهد عبداهللا عفاس العجمي ٧٨٭ 
فهد غامن فهد املطيري ٧٧٫٧٥٭ 
فهد محمد سيف العجمي ٧٩٫٥٦٭ 
فهد هليل صنت احلربي ٩٤٫١٩٭ 
فهيد مفرح فهيد الهاجري ٨٠٫٢٤٭ 
فيصل حمود حامد حمدان سعد ٨١٫٣٢٭ 
فيصل سعدي خلف الشمري ٨٥٫٨٤٭ 
مبارك حماد حمدان اخلالدي ٧٩٫٩٦٭ 
مبارك سعود عبيد بادي ٨٦٫٤٧٭ 
مبارك فالح دهام الصليلي ٧٤٫٣٣٭ 
مبارك محمد صنت احلربي ٨٨٫٢١٭ 
محمد بندر محمد اخلالدي ٧٧٫٠٥٭ 
محمد حمدان محمد العتيبي ٨٠٫٨٣٭ 
محمد خالد عبداحملسن الشمري ٧٩٫٨٢٭ 
محمد سطام محمد املطيري ٧٦٫٣٣٭ 
محمد عبداهللا حمد بن حمد العجمي ٨٣٫٢٩٭ 
محمد فالح خليف العنزي ٩٠٫١٤٭ 
محمد فهد عبداحلميد السني ٧٦٫٥٭ 
محمد فهيد عبيد السبيعي ٨٠٫١٦٭ 
محمد فواز فيصل الهدب ٧٥٫٣٦٭ 
محمد فيصل محمد العتيبي ٨٦٫٣٤٭ 
محمد مبارك محمد املطيري ٨٠٫٢٤٭ 
محمد مشعل عيسى العنزي ٩٥٫٨٢٭ 
محمد نايف محمد احلميلى ٨٧٫٨٣٭ 
محمد نصار غنيم الزيد ٧٩٫٢٣٭ 
مشاري مطيران شامان الشمري ٩٤٫٥٩٭ 
مهنا محمد ناصر اجلفيره ٩٥٫٣٥٭ 
ناصر أحمد منور املطيري ٨٣٫٨١٭ 
ناصر بندر ناصر املطيري ٨٧٫٢٧٭ 
ناصر حسن محمد الدوسري ٨٢٫٦٭ 
نشمي محمد نشمي العنزي ٨٢٫٢٦٭ 
نواف ماجد نهار الشمري ٨٦٫٧٩٭ 
نواف نافل تنوش العنزي ٧٥٫٠١٭ 
يوسف أحمد جهيران علي ٩٤٫٥٭ 
يوسف مشل سالم الضفيري ٧٧٫٨٣٭ 
يوسف مطر مزرم العنزي ٧٩٫٣٧٭ 
يوسف هادي مطلق الهاجري ٧٨٫٧٧٭ 

 محمد عثمان الراشد الثانوية للبنني 

أحمد أشرف أحمد عبدالكرمي ٧٦٫٧٣٭ 
أحمد أنور أحمد عبدالرحيم ٨٩٫٣٥٭ 
أحمد أسامة أحمد ابو زيد ٩٦٫٥٣٭ 
أحمد امين السيد جوده السحار ٩٩٫٣٩٭ 

أحمد عادل زكي يوسف ٧٣٫٨٥٭ 
أحمد غامن عودة سلطان ٧٨٫٨٦٭ 
أحمد محمود عبدالفتاح حســن مكاوى ٭ 

٨٥٫٦١
أسامة ربحي محمود شلش ٩١٫٠٨٭ 
أسامة عبدالرزاق صالح ٧٥٫٧٢٭ 
أمجد ذياب عبدالكرمي ابو سارة ٩٨٫١٤٭ 
آمن أمين عبداحلميد الدسوقى سالم ٧٥٫٦٢٭ 
إبراهيم خليل اخللف ٨٦٫٤٩٭ 
أحمد أشرف حلمي البرماوى ٩٩٫٢٦٭ 
أحمد ايهاب مصطفي محمد أحمد ٩٧٫٣٣٭ 
أحمد ايودوك غربيه ٧٦٫١٣٭ 
أحمد حسني القداح ٩٤٫٣٨٭ 
أحمد خالد املوزان ٩٦٫٠٩٭ 
أحمد رائد ايوب كليب ٩٠٫٢٨٭ 
أحمد سمير رمضان طلب ٩٨٫٩٧٭ 
أحمد عصــام عطيــة عبداحلميد عطية ٭ 

٩٩٫٢٤
أحمد عالء الدين موسى محمد عيد ٩١٫٩٧٭ 
أحمد عالء صالح إبراهيم السيد ٩٤٫٣٧٭ 
أحمد محمد ابوالفتوح ابوالفتوح قطب ٭ 

٩٥٫١٣
أحمد محمد العتر ٨٨٫٩٣٭ 
أحمد محمد سمير احلبشى ٧٤٫٥٣٭ 
أحمد محمد عبداحلميد أحمد السيد ٩٥٫٧٣٭ 
أحمد محمد علي محمد ٩٢٫٦٩٭ 
أحمد نزيــه إبراهيم أحمد محمد البيلى ٭ 

٨٨٫٦٤
أحمد ياسر خلف سيد حماد ٨٣٫٢١٭ 
ادهم امين محمد عشرى محمد ٩٢٫٤١٭ 
أسامة أحمد محمد عبدالكرمي ٨٣٫٠٢٭ 
أسامة خضير حمادة ٨١٫٧٩٭ 
أسامة رائد السراحني ٨١٫٤٤٭ 
أسامة محمد احللقي ٨٤٫٣٩٭ 
أسامة نصر عبداهللا عبدالرحيم صدقه ٭ 

٩٧٫٠٣
اسماعيل محمد اسماعيل سرعاوى ٨٧٫٧٣٭ 
اشرف مصطفي أحمد عبدالغفار ٨٧٫٦٩٭ 
اشرف ياسر صبحي محمد حسني ٩٩٫٦٣٭ 
اعبيد محمد الهشيم ٩٠٫٢٧٭ 
امجد محمد العوض ٨٢٫٣١٭ 
ايوب محمود حسني ٧٧٫١٢٭ 
براء رياض محمد العتيبي ٩٦٫٨٧٭ 
بسام واثق الزعبي ٨٣٫٤٦٭ 
بشار محمد األحمد العلي ٨١٫٣٭ 
جاسم عبداحلفيظ بهى الدين محمد ٩١٫٣٧٭ 
جراح مسلم احلمد ٧٧٫٧٤٭ 
حسام رقيب السالم ٧٥٫٣٤٭ 
حسام سيد حسني فراج ٧٦٫٩٭ 
حسام علي حسني ٩٦٫٦٭ 
حسام محمد الرفاعي ٧٩٫٩٢٭ 
حسن عبداهللا محسن محمد ٧٣٫٠٥٭ 
حسني علي البوش ٨٨٫٣١٭ 
حسني علي طرميش ٨٥٫٣٢٭ 
حمد أحمد محمد الدنون ٩٤٫٣٣٭ 
حمزة عبداحلميد صبحي سالمة ٩٦٫٧٤٭ 
خالد عباس راهي عيد منهي ٨٠٫٤٤٭ 
خالد كمال عماره عبداملوجود عماره ٨٠٫٧٩٭ 
خالد محمد حسني شوقي ٩٨٫٧٭ 
داوود سليمان احلسن ٩٢٫٦٭ 
داوود سليمان احلمد ٧٧٫٤٣٭ 
ذياد إبراهيم أحمد عبداحلميد ٩٩٫٠٧٭ 
رافت محمد مصطفى سليم زيدان ٨٣٫٥٥٭ 
رامز أسامة عزيز غطاس ٩٧٫٥٥٭ 
رشيد محمد النوفل ٨١٫٦٨٭ 
زاهر محمد العلوه ٨٦٫٠٣٭ 
زياد أسامة رضوان أحمد ٩٥٫٧٢٭ 
زياد فتحي عبداملنعم سالم محمد ٩٤٫٥٢٭ 
سالم خليل اجلالي ٧٦٫٢٩٭ 
سالم غباش العمير ٧١٫٢١٭ 
سعيد مالك العلي ٨٤٫٢٥٭ 
شادى سامح مهنى بدوانى ٩٠٫٩٨٭ 
شادي عبداحلميد محمود فرج العقده ٩٦٫٦٭ 
شريف عبدالنبي سعد الدين محمد ٨٧٫٨٢٭ 
شريف مجدي حنا عبداملالك ٧٤٫٢٢٭ 
ضاري عبداهللا صيوان بطي بدر العنزي ٭ 

٨٥٫٧٢
طالل نزيه فارس هندي ٧٦٫٢٢٭ 
عايض علي احلسن العنزي ٧٩٫٤٭ 
عبد اخلالق حامد العبد األحمد ٧٢٫٩٥٭ 
عبد الرحمن طارق ســعيد أحمد خطاب ٭ 

٩٧٫٣٥
عبد الرحمن محمود احلماد ٨٨٫٤٦٭ 
عبد العزيز أحمد احلوران ٧٨٫٧٭ 
عبد العزيز أحمد محمد ٨٠٫٣٧٭ 
عبد العزيز جابر الغبره ٨٢٫٢١٭ 
عبد العزيز عمر اخلضير ٩٢٫٨٧٭ 
عبد العزيز مالك اخللف ٨٠٫٨٣٭ 
عبد العزيز محمد الغنام ٧٤٫٠١٭ 
عبد العزيز منصور منيزل ٩٧٫٥٤٭ 
عبد العزيز ناجح عبدالستار محمد ٩٣٫٩٧٭ 
عبد اهللا حسني العبد اهللا ٨١٫٢٤٭ 
عبد اهللا يسرى محمد محمد أحمد ٩٦٫٣٣٭ 
عبدالرحمن أحمد محمد علي حبشي ٨٦٫٢٭ 
عبدالرحمن جمال علي زغيلم ٩٧٫٩١٭ 
عبدالرحمن دنهاش احلسني ٩٢٫٤١٭ 
عبدالرحمن سالم عنفوص ٨٦٫٤٢٭ 
عبدالرحمن محمد جابر عبدالاله ٨٠٫٠٩٭ 
عبدالرحمن محمد خير مرتضى ٩٢٫٦٦٭ 
عبدالرحمن محمد فهمي توفيق إبراهيم ٭ 

٧٨٫٧٤
عبدالعزيــز أحمــد فؤاد حمــدى جمعة ٭ 

احلادقه ٩٩٫١٢
عبداهللا حمد عايد الفنتش ٩٢٫٤٥٭ 
عبداهللا عادل حسني كنعان ٨٦٫١١٭ 
عبداهللا علي العبداهللا ٧٣٫٥٢٭ 
عبداهللا علي عمر محمد ٧٢٫٥٧٭ 
عبداهللا غسان عيسى ٧٦٫٨٥٭ 
عبداهللا فرحان احلتروش ٧٣٫٢٧٭ 
عبداهللا محمد احلسن ٩٨٫١٣٭ 
عبداهللا محمد سيد خالف ٩٥٫٥٢٭ 
عبداهللا محمود إبراهيم محمد بكر ٧٧٫٤٣٭ 
عبداهللا نعيم السويدان ٩٨٫٦١٭ 
عالء محمود السالمة احلبيب ٨١٫٦٢٭ 
علي امين علي صابر ٧٧٫٢٣٭ 
علي سامي الشفير ٧٣٫٩٢٭ 
علي لطيف خلف صباح كرمي ٨٤٫١٥٭ 
علي هاني عبداخلاني ٨٢٫٠١٭ 
عماد الدين حسني األحمد العلي ٨٤٫٦١٭ 
عماد محمد صالح عبداجلواد الشوادفي ٭ 

٩٢٫٩٤
عمار ياسر جالل عبداملوجود ٩٤٫٣٨٭ 
عمر إبراهيم الدقاق ٩٧٫٨٨٭ 
عمر أحمد عادل أحمد منصور ٨٧٫٨٨٭ 
عمر بالل مصطفى سليمان عوض ٩٩٫٢٭ 
عمر دان قاسم ٧٩٫٥٦٭ 
عمر سعيد حسن علي جوهر ٩٩٫٣٣٭ 
عمر شريف محمد عبدالرازق ٩٨٫٠٦٭ 
عمر عبدالعزيز علي زكريا بركات ٨٤٫٥٥٭ 
عمر محمود عوض عبدالغفار ٩٩٫١٦٭ 
عمرو محمد سمير محمد امام ٨٧٫٤٤٭ 
عواد اسامة املديد ٧٦٫٩٩٭ 
فادى حنا فروز إبراهيم ٩٧٫٧٣٭ 
فهد سالم احلمد ٨٢٫٦٧٭ 
فيصل فارس حسن عودة ٩١٫٢٨٭ 
قيس زياد احلجلى ٨٣٫٥٩٭ 
كرمي محمد عزت يونس ٩٧٫٤٩٭ 
كيرلس رايف رشدى فخرى ٩٥٫٠٥٭ 
كيرلس سامر مراد شهدى عطا اهللا ٧٧٫٠١٭ 
لؤى محمد الطبيشى ٨٢٫١٨٭ 
ليث حسني احلمد ٧٨٫٢٦٭ 

ماجد طفاش العلي احلمد ٨٢٫٣٧٭ 
مازن محي الدين الهاشمى البغدادى ٨٥٫٤٩٭ 
مبارك حسني عبداهللا ٧٥٫٩٢٭ 
مبارك حمد راشد الشمري ٧٧٫٤٧٭ 
مبارك نايف الرفاعي ٧٥٫٥٢٭ 
محمد أحمد احلمادي ٧٧٫١٧٭ 
محمد اشرف أحمد علي سليم ٩٧٫٠١٭ 
محمد براء نادر السقا ٧٩٫٦٦٭ 
محمد جمال محمد اسماعيل ٩٩٫٦٨٭ 
محمد خالد بسام ناصر ٩٣٫٧٩٭ 
محمد رضا عبدالغنى علي دهيم ٨١٫١١٭ 
محمد سالم أحمد حسان ٩١٫٣٤٭ 
محمد سعود عواد مهلهل ٧٩٫٣٢٭ 
محمد شــريف صالح جمعة الدســوقي ٭ 

٩٠٫٣٦
محمد صابر محمد خميس ٨٣٫٣٩٭ 
محمد عــادل حميــدة عبدالعزيز محمد ٭ 

٩٣٫٤٦
محمد عبدالرؤوف األحمد ٩١٫٩٤٭ 
محمد عبداحملسن حريز منشد ٩٧٫٦١٭ 
محمد عبداملنعم السويدان ٧٣٫٣٦٭ 
محمد عبداهللا علي سعد ٨٥٫٥٢٭ 
محمد عزت محمد راغب شحاته ٨٠٫٥٣٭ 
محمد قاسم املصري ٩١٫١٢٭ 
محمد مجدي ياسني علي ٨٩٫٧٢٭ 
محمد محفوظ إبراهيم محمد البسيوني ٭ 

٧٥٫٣٨
محمد مخلص العوض ٧٩٫٧٤٭ 
محمد منصور اعقيل ٨٣٫٢٩٭ 
محمد منيب الرفاعي ٩٧٫٧٩٭ 
محمد نصر عيسى محجوب عمر ٨٩٫٣٤٭ 
محمد نظام زهدى بدوى ٩٣٫٦٤٭ 
محمد هاني إبراهيم مصطفى ٨٧٫٦١٭ 
محمد هاني شاكر دردير ٩٤٫٣١٭ 
محمد وليد محمد إبراهيم سالم ٩٨٫٠٢٭ 
محمــود حمدي علي الســيد علي جماز ٭ 

٧٦٫٨٧
محمود سامي محمد جعفر ٨٠٫٦٤٭ 
محمود سعد الششتاوي السعيد أحمد ١٠٠٭ 
محمود محسن محمود محمود ٧٦٫٣١٭ 
مرشد ثائر ريا ٩٦٫٨١٭ 
مرهف محمد ابو العيس ٩٦٫٦٥٭ 
مشاري سعدون حزوير خالف العنزي ٭ 

٨٢٫٣١
مصطفى باسم املصرى ٧١٫٤٩٭ 
مصطفى خالد احملمد ٨١٫٥٩٭ 
معاذ فرحان قنبر ٧٢٫٦٩٭ 
مهند ممدوح محمد إبراهيم ٨٣٫٧٩٭ 
موسى محمد اخلليف ٨٠٫٨١٭ 
موسى محمد موسى خليل ٩٣٫٥٥٭ 
ناصر أحمد محمد شايب ٩٨٫٣٥٭ 
نور الدين انور سالمة ٩٦٫٨١٭ 
هيثم عائد محمد عامر ٧٦٫٦٦٭ 
يوســف إبراهيــم الســيد محمــد أحمد ٭ 

يوسف ٩١٫٨٢
يوسف اشرف عبيد عبداملنعم أحمد ٩٠٫٤٨٭ 
يوسف امين عبداهللا عبدالغنى إبراهيم ٭ 

٩٩٫١٥
يوسف ايهاب إبراهيم يوسف ٨٠٫٢٧٭ 
يوسف طارق جميل عبداهللا طقطق ٩٥٫١٩٭ 
يوسف قاسم ٨٢٫٢٤٭ 
يوسف كمال عماره عبداملوجود ٨٥٫٨٥٭ 
يوسف محمد السيد عبداهللا ٨٤٫٣٩٭ 
يوسف مصيلحى يوسف حجازي ٩٤٫١٨٭ 
يوسف هشام السيد عبدالسالم ٨٩٫٨٤٭ 

 محمد محمود جنم الثانوية للبنني 

أسامة أحمد مغثى العنزي ٧٤٫٧٥٭ 
انور مطشر حسن مطر ٧٥٫٣٦٭ 
بدر خالد صالح مجبل ٨٣٫٨٦٭ 
تركي نايف عايد العنزي ٩٥٫٥٤٭ 
جاسم خالد جاسم االشوك ٩٤٫٦٨٭ 
حسن خالد حسن الكندري ٩٢٫٦١٭ 
حسني علي عبداهللا القطامي ٩٥٫٤٦٭ 
حسني نفل نايف العجمي ٧٤٫٨٨٭ 
حمزة عبداهللا الفي املطيري ٨٠٭ 
خالد ممدوح نايف البذالي ٨٣٫٩٭ 
سلمان حسن عباس حسن ٧٩٫٢٧٭ 
سلمان منيف بجاد العتيبي ٧٧٫٦٭ 
سودان سعد سودان العنزي ٧٣٫٢٣٭ 
صالح رضا صالح الشخص ٧٨٫٤٤٭ 
ضاري مشاري خليل الشطي ٩٧٫١١٭ 
ضاري نايف كرمي ٧٨٫٨١٭ 
ضاوي عادل ضاوي العصيمي ٩٢٫٣٤٭ 
عباس علي حسني التقى ٧٥٫١٣٭ 
عبد العزيز سالم مبارك العنزي ٨٧٫٥٩٭ 
عبد اهللا عبدالكرمي عديهان الرشيدي ٨٣٫١٧٭ 
عبد اهللا وليد حميد العطار ٩٢٫٢٧٭ 
عبدالرحمن حمود عبدالرحمن محســن ٭ 

احلربي ٧٦٫٨٤
عبدالرحمن شايع راشد العازمي ٨٣٫٩٦٭ 
عبدالرحمن مجبل ظاهر السعيدي ٩٣٫٥٧٭ 
عبدالرحمن محمد صالح فارع ٧٩٫٣٤٭ 
عبداهللا حميد سالم العنزي ٨٢٫٦١٭ 
عبيد زيد عبيد الفي الشمري ٨١٫٧٦٭ 
علــي عبدالرضــا صقــر عيســى محمد ٭ 

حيدر ٧٨٫٤١
علي ناصر بدر احلربي ٧٩٫٠٥٭ 
عمر أحمد ريحان شاهر ٧٥٫٩٣٭ 
فهد خالد فريح الرشيدي ٧٨٫٤٥٭ 
فهد سمير جديع الفضلي ٧١٫٩٩٭ 
فيصل سلمان فيحان الهاجري ٧٦٫٥٢٭ 
فيصل عدنان جابر احلجي ٩٤٫٨١٭ 
فيصل محمد حامد الرشيدي ٨١٫٩٦٭ 
محمد إبراهيم غنام العنزي ٧٩٫٢٨٭ 
محمد حمد قنيفذ الظفيري ٩٢٫٩٭ 
محمد غازي محمد املطيري ٨٣٫٧١٭ 
يوسف حمود راشد العنزي ٩٣٫٩٢٭ 
يوسف فيصل عبداحملسن الشايجى ٨٦٫٣٥٭ 

 مرشد سعد البذال الثانوية للبنني 

أحمد عيد محمد سالم الهطالني ٨٩٫٧٢٭ 
أحمد فارس ناصر الدغباسي ٩٥٫٢٦٭ 
أسامة مزيد فرج الديحاني ٨١٫٩٣٭ 
إبراهيــم محمــود حاجــي عبدالرحمن ٭ 

محمد ٨٦٫٣
ثامر فريد حسن عبداهللا ٨٧٫١٥٭ 
حسني صالح جنم فندى ٨٩٫١١٭ 
حمد زايد هادي العجمي ٨٢٫٠٤٭ 
حمد عيسى ظاهر الرشيدي ٧٨٫٧٨٭ 
خالد أحمد ناصر الشليه ٨٩٫٥٦٭ 
خالد نايف راشد الركيبى ٨٦٫٤١٭ 
سامي جاسم سامي الرامزي ٦٩٫٢٧٭ 
سعيد مفرح سعيد الرشيدي ٩٧٫٠٨٭ 
شبيب سعد عبداهللا الرشيدي ٨٨٫٨٨٭ 
طالل عادل سعود النمشان ٩٢٫٠٧٭ 
عبد الرحمن علي عايض الرشيدي ٨١٫٥٦٭ 
عبد اهللا عبدالعزيز عثمان املطيري ٦٩٫٦٩٭ 
عبدالرحمن خالد دخيل الدخيل ٧٥٫٣٩٭ 
عبداهللا مسلم محمد الرمثان ٧٤٫٣٭ 
علي سعد بادي فارس الرشيدي ٨١٫١٤٭ 
علي عباس محمد احلواج ٧٩٫٥٥٭ 
عمر عادل مفلح الرشيدي ٨٠٫٤٤٭ 
فهد صقر نابي الدويلة ٨٥٫٦٥٭ 
فهد قاسم جمعة العبيداني ٨٥٫١١٭ 
فيصل عبدالعزيز علي الدويلة ٨٧٫٩٣٭ 
فيصل فالح ساري الثومير ٨٤٫٩٥٭ 
لؤي محمد السيد عبدالرحمن مصطفى ٭ 

درغم ٩٤٫٨٥
ليبان عبدى داوءد قيدى ٧٦٫٤٭ 
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مبارك خالد محمد الدويلة ٩٣٫١٭ 
مبارك سعود محمد املطيري ٧٨٫١٨٭ 
مبارك عبداهللا مبارك الرشيدي ٨٨٫٨٤٭ 
محمد عبداهللا محمد العتيبي ٨٨٫١١٭ 
محمود عبدي جامع حسني ٧٢٫٣٦٭ 
مشاري سعود بدر املطيري ٨٢٫٤٭ 
مضحى محمد مضحى البصمان ٩٤٫٨٨٭ 
مطلق ســعود مطلــق البحيرى الزعبي ٭ 

٩٧٫٨٤

 مركز أم العالء األنصارية الثانوي 

نساء ابتسام محمد عبدالعزيز العتيبي ٭ 
٨٠٫١٤

اسيل سالم عيد العنزي ٦٩٫٤٭ 
االء جليل إبراهيم حيدر ٨١٫٤٢٭ 
اجلازي سامي فريج العجمي ٧٦٫٠٤٭ 
آمنة عبدالعزيز خليف العنزي ٨٨٫١٧٭ 
انتصار ناصر عبدالهادي املياس ٩١٫٩٢٭ 
بتول أحمد يوسف احلسن ٧٧٭ 
بدور عبدالعزيز عبداهللا الشمري ٧٧٫٩١٭ 
حوراء حمد سالم السالمية ٨٠٫٢١٭ 
رفيعه ناجي مهدي العجمي ٧٣٫٨٩٭ 
رهام زيد محمد احلربي ٨٢٫٥٭ 
رمي صالح مساعد العتيبي ٨٧٭ 
رمي عذاب خلف العازمي ٨١٫٥٤٭ 
رمي مبارك هداف الهاجري ٩٤٫٠٨٭ 
رميه علي فرحان الفضلي ٨٩٫٢١٭ 
زهراء باسل عبداملجيد النصار ٩٦٫٩٢٭ 
سارة محمد حمود احلميدي ٨٦٫١٤٭ 
سماح حسني عبداهللا العبسي ٨٨٫٥٨٭ 
فاطمة مرعي حسن عبد٩٠٫١٦٭ 
فاطمة طلق محمد العازمي ٧٤٫٧٭ 
فجر مطلق حسني اجلويسرى ٨٦٫٩٢٭ 
مستورة مرزوق عايض جمعان ٨٠٫٠٧٭ 
معالي راشد صنح العازمي ٩٦٫٨٣٭ 
منى فهد محمد الدوسري ٨٨٫٠٨٭ 
منى محمد ابداح الهاجري ٨٥٫٥٨٭ 
منيرة خلف ردعان العازمي ٧٧٫٧٩٭ 
نادية مرزوق مطلق العازمي ٩٣٭ 
جنالء مثال شجاع املطيري ٧٦٫٦٤٭ 
نورة إبراهيم علمى عطية ٨٩٫٩٢٭ 
نورة سعود حمد الرشيدي ٧٧٫٥٥٭ 
نورة مزيد مسعود العازمي ٨٠٫٦٧٭ 
هدى محمد هشام ٩٠٫٦٧٭ 
وديان خالد مبارك العازمي ٨٢٫١٩٭ 
وسمية عايض صالح الرشيدي ٩٦٫٨٣٭ 
وضحة شافي شوميي السبيعي ٨١٫٣١٭ 

 مركز اجلهراء الثانوي نساء 

أبرار مناحي عايد العنزي ٨٠٫٤١٭ 
أثير جالى بدر الظفيري ٧٦٫٥٧٭ 
أشواق ناصر خالد محمد املطيري ٦٠٫١٩٭ 
أملاس بدر كاظم ماجد ٧٧٫١١٭ 
آمنة عشبان غالى الفرحان ٧٥٫٤٥٭ 
أنوار صباح مدلول الشمري ٧٦٫٧٥٭ 
ابتسام ناصر محسن العنزي ٩٢٫٤٢٭ 
استقالل حمدي غضوى مثقال ٩٨٫٦٧٭ 
أسماء سعود عشوي الظفيري ٨٦٫٢٩٭ 
اشواق معيوف عودة سليمان ٧٦٫١٢٭ 
أفراح عبيد عيسى العنزي ٧٦٫٣٥٭ 
االء فهد عبيد العرف ٨٨٭ 
البندري علي براك الرشيدي ٨٠٫٩٩٭ 
البندري نايف عيد الصليلي ٨٥٫٤٨٭ 
اجلازي فواز حماد الشمري ٧٦٫٦١٭ 
ألطاف عبدالعالي هازع املطيري ٧١٫٠٦٭ 
اماني خلف مطر املطيري ٠٭ 
اميرة هذال نويجي املطيري ٨٧٫٠٣٭ 
أمينة محمد ذياب اجلاسم ٧٦٫٣٧٭ 
انسام عامر اجلوالن ٨٨٫٣٢٭ 
انوار صقر زبن عماش الشمري ٩٨٫٠١٭ 
انوار عيد عطية احلسني ٧٤٫٠٢٭ 
إميان رجعان بنيه الظفيري ٩٣٫٦٧٭ 
إميان سعد طالق الهاجري ٨٧٫٧٥٭ 
بدور عبدالعزيز شعيل الظفيري ٧٩٫٨٭ 
بشاير سويد مجعوف العنزي ٦٣٫١١٭ 
بلقيس صبر مرزوق علي ٧١٫٧٦٭ 
حترير معزي مروح الظفيري ٨٤٫٢٩٭ 
تهاني الياس دميثير العنزي ٩٠٫٠٨٭ 
تهاني سعد مدلول الصليلي ٧٦٫٦٥٭ 
جوريه حسني الوردى احلمادة ٧٥٫٣٨٭ 
جوزاء ظاهر نهير الشمري ٩٤٫٩٢٭ 
حصة معجب سعد الدوسري ٨٣٫١٧٭ 
حنان محمد حميد محمد ٩٣٫٣٥٭ 
حوراء سليم سعد الظفيري ٧١٫٦٥٭ 
ختام جنم الدين الناصر ٨٢٫٧٣٭ 
خزنة نايف مطرود شافي ٨٥٫١٩٭ 
خلود حسني عبيد السلطان ٧٩٫٣٨٭ 
خلود حمد جلدو العنزي ٨٠٫٣٩٭ 
دانة صباح خضير جياد ٧٢٫٧٦٭ 
رهف فياض عبدمسيخ ٧٤٫٤٤٭ 
روان علي عبداهللا القحطاني ٨٩٭ 
روان فالح حسن الظفيري ٧٠٫٩١٭ 
ريتاج طارق الرفاعي ٧٥٫١٣٭ 
زينب حميد ثجيل الشمري ٧٣٫٧١٭ 
زينب سالم مهدي ناصر ٨٢٫٠٩٭ 
سارة سعد حجي العنزي ٧٩٫٦٥٭ 
سارة سعود عنيد حميدي ٦٧٫٥٭ 
سمر عمر عرنوس ٧٥٫٥٢٭ 
شريفة محمد أحمد أحمد ٧٣٫٩٩٭ 
شهد أحمد علي العنزي ٧٢٫٦٧٭ 
شهد فرحان صغير مضحى ٧١٫٤٥٭ 
شيخة حسن صالح العنزي ٥٩٫٥٧٭ 
شيخة محمد صلفيج املطيري ٧٦٫٤٭ 
شيماء عبداهللا رمضان العنزي ٧٨٫٥٣٭ 

صبا عارف سرور العنزي ٨٥٫٨٣٭ 
ضحى فريح محمد العنزي ٨٤٫٤٢٭ 
طيف صباح اسماعيل سليمان ٧٢٫٤٤٭ 
عائشة أحمد محمد كعبي ٨٨٫٤٢٭ 
عايشة جمال عجاج العنزي ٦٧٫٩٣٭ 
عايشة فاضل وهيب اخلالدي ٨٢٫٤٨٭ 
عبير عطا اهللا كليب العنزي ٩٠٫٥٨٭ 
عبير مبارك هديب اخلالدي ٩٥٫٦١٭ 
عبير محسن عزيز العنزي ٧٥٫٥٨٭ 
عجميه محمد هويدي املاجدي ٨٤٫٩٢٭ 
عذاري حسني مطر العنزي ٨٤٫٨٩٭ 
عزيزة سالم عواد الظفيري ٨١٫٢٦٭ 
عفاف رضاء شنني العنزي ٩٧٭ 
عفاف نزال ناوى الظفيري ٨٨٫٠١٭ 
عمشاء علي صياح الشمري ٨٥٫٨٦٭ 
عنود فراج خلف العنزي ٨١٫٦٧٭ 
عهد مهدي ثميم العنزي ٩٢٫٢٦٭ 
عواطف هليل ذياب العنزي ٨٤٭ 
غادة نهير سيد الظفيري ٧٩٫٣٭ 
غدير صالح غازي الرشيدي ٧٤٫٣٣٭ 
فاتن سليمان عيد شحاذه ٧١٫٠١٭ 
فاطمة أحمد املطلق ٨٩٫٩٭ 
فاطمة حمود تركي الشمري ٨٤٫٣٥٭ 
فاطمة سميان مجيدل السليماني ٩٣٫٣٣٭ 
فاطمة عبداهللا حسني احملمد ٧٠٫٦٣٭ 
فاطمة عقال شارع الظفيري ٨٧٫٠٢٭ 
فاطمة عودة سالم راشد ٧٠٫٧٭ 
فاطمة مهدي ذيب ال فطيح ٨٠٫٥٨٭ 
مرمي أحمد دريب خلف ٧٩٫١٢٭ 
مرمي عايش غامن مرزوق ٧٧٫٣٦٭ 
مرمي عبداهللا العمر ٨٦٫٨٣٭ 
مشاعل حايف ماجد احلربي ٨٥٭ 
مشاعل نايف مطرود الظفيري ٨١٫٤٨٭ 
معالي عواد دهش محمد ٩١٫٣٣٭ 
مالك مشعل ثنيان الشمري ٦١٫٦٦٭ 
منال سباهى ردام مجبل ٧٧٫٢٤٭ 
منال فهد سعد قريطه ٩١٫٤٢٭ 
مناير ثامر فرحان الظفيري ٨٢٫٤٭ 
منى عبداهللا جليدان الشمري ٨٦٫٤٦٭ 
منى محمد فريج السليماني ٩٠٫٩٢٭ 
منيه فاضل جبار مجيدل ٧٧٫٥٢٭ 
مها حمد طارش الرويعي ٨٠٫٨٩٭ 
مها غالى مطيران الشمري ٧٤٫٢٤٭ 
موضي غايب محمد العنزي ٨٥٫٧٨٭ 
نادية فهد شبيب العجمي ٨٢٫٦٣٭ 
جناح محارب خليفة الشمري ٨٨٭ 
نورة فهيد عروان العجمي ٧٧٫٠٣٭ 
نوف ثاني خلف الشمري ٧٧٫٤٭ 
هاجر بريكان مطلق املاجدي ٧٦٫١١٭ 
هدى حسني السلطان ٦٨٫٩١٭ 
هدى علي ادهام ساري ٨٨٫٨٣٭ 
هديل حمد مطلق املاجدي ٨١٫٧٥٭ 
وسمية بطيحان قريش املاجدي ٩٧٫٦٧٭ 
وفاء بستان اعبيد ٧٨٫٩٢٭ 
ياسمني سعد زعال الضفيري ٧٥٫٠٤٭ 
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آمنة سالم محمد الهاجري ٨٩٫٤٩٭ 
أنفال نواف محيا الديحاني ٨٢٫٩٨٭ 
أنوار بندر حمد العدواني ٦٤٫٠٩٭ 
إميان مبارك عمر السليماني ٨٦٫٧٥٭ 
ابتسام جاسم حمود اخللف ٨٨٫٧٤٭ 
اشواق صالح خالد العازمي ٧٢٫٥٦٭ 
اقبال علي ثامر علي ٦٧٫١٦٭ 
اماني محمد صالح القرادي ٨٦٫٩٢٭ 
آمنة هادي ماطر العازمي ٩٢٫٧٥٭ 
انتصار عبداهللا حسن حمزة ٧٣٫٤٢٭ 
أنفال حسني عبداالمير رحمة ٧٧٫٦٧٭ 
أنفال مساعد غازي احلربي ٦٩٫٦٩٭ 
انوار فيصل عبداهللا احلويس ٨٥٫٣٣٭ 
انوار محمد رسام اجلري ٧٥٫٨٨٭ 
إميان عايد مجبل هالل العنزي ٩٧٫٧١٭ 
إميان علي خلف ٨٧٫٨٣٭ 
بتول صالح هادي فارس ٧٣٫٧١٭ 
بدر البدور عماد داود الطعمة ٩٠٫٢٥٭ 
بدرية ربيع صبيح الشمري ٧٢٫٥١٭ 
بدرية عواد غدير الرحيلي ٩٢٫٦١٭ 
بشاير مصلح جلوي العنزي ٧٦٫٣١٭ 
حصة علي فايق املسباح ٩٢٫٨٧٭ 
حميدة عبداهللا محمد الرشيدي ٨٨٫٤٤٭ 
حنان خالد حمد العلي ٨٠٫٨٭ 
حوراء مبارك هادي فاضل ٧٠٫٢٤٭ 
خديجة محمد فريد ٧٩٫٠٢٭ 
روابي نايف محمد عبداهللا ٧٥٫٨٤٭ 
رمي محمد خلف الشمري ٨٧٫٤٤٭ 
رميا نشمي سلمان املاجدي ٩٢٫٢٥٭ 
رمياس علي محمد املطيري ٨٢٫٣١٭ 
ريهام عبيد محمد العنزي ٨٨٫٠٢٭ 
زينب سلطان خابط شداد ٨٠٫٠٣٭ 
زينب فالح فهد القحطاني ٧٧٫٩٨٭ 
سكينه عباس عبداهللا بخش ٨٥٫٢٤٭ 
سكينه فيصل عبداحلميد اسماعيل ٧٩٫٦١٭ 
سناء عبداملجيد عبداحلميد الشايع ٨٩٫٤٤٭ 
شمايل فالح نعيم العجمي ٧٧٫٠٨٭ 
شهد صالح اخللف احملي ٨٢٫٤٭ 
شهد عبداهللا نفال السلمى ٨١٫٠٢٭ 
شوق طلب جابر الظفيري ٩٨٫٧٥٭ 
شيخة محمد عبداهللا علي عبداهللا ٧٨٫٣٩٭ 
ضحى عبداهللا جدي العنزي ٦٧٫٤٭ 
عبير حسن احلميد ٨١٫٩٣٭ 
عبير مجيد عبداحلميد الصائغ ٨١٫٣٭ 
عذاري عوض خلف العنزي ٧٩٫٦٩٭ 
عذاري محمد مضحى السليماني ٨٠٫٠٥٭ 
غادة محمد فارس املطيري ٩٢٫٦٧٭ 
غزالن غازي جاعد العنزي ٧٨٫٧٦٭ 

فاطمة خالد فهد املطيري ٨٠٫٤٨٭ 
جلني يوسف عبداهللا بوحيمد ٧٦٫٥١٭ 
لطيفة أحمد جابر محسن ٧١٫٤٧٭ 
ليلى محمد علي السعد ٧٦٫٥٥٭ 
مايا جمال حمد بوعركي ٧٤٫١٩٭ 
مرام مخلف شتيوي الشمري ٨٥٫٣٣٭ 
مرمي حسن حميدي ٧٢٫٣٧٭ 
مشاعل ساكت فرحان العتيبي ٧٥٫٤١٭ 
مطيره جديع رحيل العنزي ٧٦٫٧٭ 
منار مخلف شتيوي الشمري ٧٩٫٧٥٭ 
منال عايد محمد العنزي ٧٩٫٢٤٭ 
مناير حمود حمدان العلثات ٨٦٫٥٣٭ 
منى عبدالرحمن عبدالرسول قاسم ٩٣٫٥٭ 
منى أحمد سعود السعدي ٦١٫٨٧٭ 
منى عبداحلكيم عيد الفرحان ٨٣٫٨٧٭ 
منيرة إبراهيم سعد الباز ٧٨٫٧٧٭ 
نور سمير هاضل العازمي ٩٣٫٢٥٭ 
نورة عايد محمد العنزي ٧٨٭ 
نوف حميد عزام الرشيدي ٦٥٫٨٣٭ 
هدي أحمد عوض العنزي ٧٤٫٢٢٭ 
وداد سعود محمد الظفيري ٨٠٫٩٩٭ 
ورده حسني موسى محمد ٨٨٫٩٤٭ 
ياسمني مبارك حمدان البناقى ٧٠٫٨٢٭ 
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أحمد فيصل جلوي العازمي ٧٦٫٩٭ 
سعود صالح فهد امللهوف العازمي ٧٢٫٦٥٭ 
سند عبداهللا غلوم حسني ٧٩٫٩٤٭ 
عبيد عبدالرحمن سالم الدوسري ٧٦٫٨٭ 
مبارك فيصل جلوي العازمي ٧٠٫٣٭ 
محمد خالد راشد اجلويسرى ٧٥٫٩١٭ 
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أفنان محمد مطلق املطيري ٨٨٫٨٧٭ 
إسراء محمد عجيل العنزي ٨٥٫٧٨٭ 
أسماء محمد حنفى محمد ٧٧٫١٣٭ 
أفراح صالح بداح فرحان العجمي ٨١٫٥٭ 
أفنان خالد محمد االستاد ٧٠٫٤٥٭ 
العنود أحمد مرشد الرشيدي ٦٧٫٠٥٭ 
اماني محسن مسحل الشعالني ٨٧٫٠٨٭ 
اماني هزاع محمد املطيري ٩٠٫٨٣٭ 
بشاير عبدالرحمن مضحى املضحى ٦٩٫٦٩٭ 
ثنوه مبارك ربيح العجمي ٩٠٫٠٨٭ 
دالل فيصل عبدالرحمن احملمد ٧٦٫٧٦٭ 
رهف خالد أحمد الهران ٧٦٫٠٦٭ 
روان يوسف غازي املطيري ٧٣٫٧١٭ 
زهرة هاني محمد الشويكر ٦٣٫٢٭ 
زينب براك علي بوحمد ٩٣٫٩٣٭ 
زينب سليمان عامر خير اهللا ٦٥٫٥٥٭ 
سكوت محمد فهاد العجمي ٧٨٫١٭ 
شهد مؤيد خزعل الفرس ٧٣٫٨٩٭ 
صيتة هادي مبخوت العجمي ٨٩٫٩٢٭ 
عائشة محمد حسن مذكور حسني ٧٩٫٨١٭ 
عزيزة عوض حراب املطيري ٧٤٫٨٤٭ 
فاطمة منيف دهيس العتيبي ٨٥٫٠٨٭ 
فاطمة إبراهيم محمد كندري ٧٠٫٧٥٭ 
فاطمة طارق غلوم غلوم ٧٥٫٧٩٭ 
فاطمة قطامي فرج الشمري ٦٩٫٥٤٭ 
فاطمة محمود حسني محمد ٧٠٫٦٤٭ 
مضاوي سعيد منير العجمي ٨٠٫٦٦٭ 
منى محمد حاجي عبداهللا ٦٣٫٤١٭ 
ناهده ناهض عبدالرحمن الدوسري ٦٨٫٩٩٭ 
ندى ناصر يوسف العيدي ٧٧٫٢٢٭ 
نفله مبارك ربيح العجمي ٨٣٫١٧٭ 
نهى حمد صالح الهران ٧٨٫٥٢٭ 
نوال صالح أحمد بندر ٧٦٫١٧٭ 
نوال عبداهللا حسني احلميقاني ٧٩٫٩١٭ 
نوال فهيد محمد السبيعي ٩٥٫٩٢٭ 
نــورة عبــداهللا راشــد عبــداهللا جديد ٭ 

الهاجري ٧٥٫٤٧
نورة محمد سعد الهويدي ٨٥٫٢٨٭ 
نوير عذال اعبيد الهراطه ٨٢٫٤٦٭ 
ود محمد مطلق املطيري ٧٧٫٣١٭ 
وضحــة عزيز عبدالرحمــن عبدالعزيز ٭ 

راشد العتيبي ٨٢٫٢٩
وضحة مبارك خليوى الهاجري ٩١٫٥٭ 
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رجال أحمد احلميدي حمود املطيري ٨٢٫٤٥٭ 
أحمد زياد خلف املطيري ٨٠٫٣٤٭ 
أحمد سند راشد الرشيدي ٧٣٫١٤٭ 
أحمد طارق خلف محمد ٨٠٫٠٦٭ 
أحمد غازي عبداهللا مطلق ٦٨٫٨٨٭ 
أحمد محمود غافل عبيد ٧٨٫١٧٭ 
إبراهيم جمال إبراهيم الفندي ٧٦٫٧٦٭ 
أحمد رشيد حضيرم الرشيدي ٩٠٫٩٢٭ 
أحمد هادي مطلق الرشيدي ٦١٫٠٨٭ 
باسل محمد سلمان العازمي ٧٣٫٣٨٭ 
بندر طالل حزام املطيري ٢٠٫٣١٭ 
تركي جابر عقيل املطيري ٦٧٫٤٨٭ 
تركي عزيز شباب الشمالى ٧٧٫٥٧٭ 
جابر مبارك جابر الشمري ٧٧٫٣٥٭ 
جاسر منصور فالح اجلسار ٧٧٫٢٩٭ 
جراح علي صالح املطيري ٧٣٫٢٥٭ 
جمال فيروز فرج الهندي ٦٨٫٣٦٭ 
حبيب نايف خلف عشيان ٨٤٫٦٨٭ 
حسن غازي عبداهللا مطلق ٧٩٫٩٥٭ 
حسني جبار غازي قاطع ٧٠٫٠٥٭ 
حسني علي وادي الفضلي ٧٨٫٦٭ 
حمد عبداهللا ربح العنزي ٦٤٫٩٢٭ 
حمد فهد زيد املطيري ٧٣٫٥٧٭ 
حمد فواز حمد الهبيدة ٧٢٫٥٧٭ 
حمود مشلح مطلق الهدبه ٦٧٫٧٭ 
حميد عليان جاسم العلي العبداهللا ٧٣٫٤٭ 

خالد أسامة خالد كوسج ٧٣٫٧٩٭ 
خالد حمود ماضي عايد ٧٩٫٠٤٭ 
خالد سعد صحن الرشيدي ٧٥٫٢٥٭ 
خالد عماير شحيبان الرشيدي ٨٥٫٧٥٭ 
خالد ناصر تركي الهاجري ٧٨٫٦٢٭ 
خليل اسماعيل خليل احلمود ٨٠٫١٨٭ 
ذعار لهاب ذعار املطيري ٦٦٭ 
راشد خالد نومان العويد ٧١٫٦١٭ 
سعد كاظم عوض مهنى ٧٠٫٣٨٭ 
سعود عيد شاهر البغيلي ٦٨٭ 
سلمان محمد مانع املطيري ٧٤٫٩٥٭ 
سليمان عبدالعزيز حمود العبد اهللا ٦٣٫٢٦٭ 
سند بدر نهار املطيري ٨٤٫٧٥٭ 
سيف بدر محمد العدواني ٧٣٫١٥٭ 
سيف عبدالرحيم ضبيان العنزي ٧٨٫٩٢٭ 
شايع حميد شايع الشمري ٧٦٫٦٧٭ 
شريد ردن شريد املطيري ٧٠٫١٧٭ 
صقر علي عبداهللا العدواني ٧١٫١٥٭ 
طالل عبداهللا فالح املطيري ٨٥٫٢٥٭ 
عادل فايز حنيف املطيري ٧٠٫٤١٭ 
عبد الرحمن نخيالن عبدالرحمن املطيري ٭ 

٧٢٫٧٥
عبد الرحمن ياســني يعقوب عبدالكرمي ٭ 

٧٣٫٨٣
عبد العزيز حسن محمد الكندري ٧٩٫٠٩٭ 
عبد العزيز سعود حمود الديحاني ٢١٫١٦٭ 
عبد العزيز مشعل نهير املطيري ٦٧٫٢١٭ 
عبد العزيز مطلق جبر املطيري ٧١٫١٤٭ 
عبد اللطيف راشد حجي الرشيدي ٨١٫٥٣٭ 
عبد اهللا صالح سمير الشالحي ٧٢٫٢١٭ 
عبد اهللا عشوي حميد العنزي ١٨٫٣٧٭ 
عبد اهللا غامن عبداهللا العرم ٦٧٫٢٢٭ 
عبد اهللا فارس عبداهللا اجلدعى ٧٨٫٩٦٭ 
عبد اهللا فالح مجرى الشعالنى ٧٦٫٣٥٭ 
عبد اهللا محمد حسن األحمد ٧٦٫٤٭ 
عبد اهللا محمد عبدالرحمن العازمي ٧٣٫٥٣٭ 
عبد اهللا محمد ملفي املطيري ٧٤٫٠٤٭ 
عبدالرحمن محمد العبيد ٧٤٫٨٢٭ 
عبدالعزيز فاضل فالح العنزي ٧٨٫٢٩٭ 
عبداهللا بكر عبدالعزيز العنزي ٧٧٭ 
عبداحملسن شــاكر عبداحلسني القالف ٭ 

٦٩٫٧٦
عبيد مطلق وضيحان الرشيدي ٨٤٫٧٦٭ 
عالء حسن نوري اجباره ٧٣٫٦٣٭ 
علي حازم عباس سلمان املوسوي ٧١٫٠٦٭ 
علي سالم حمود الرشيدي ٨٥٫٤٢٭ 
علي سعد راكان صفوق ٢٢٫٥٥٭ 
علي فرحان محمد املطيري ٧٠٫٩٩٭ 
علي هزاع محمد العدواني ٧٠٫٥٣٭ 
عمر حسن محمد الصميط ٧٥٫٠٤٭ 
عيد علي عيد املطيري ٧٣٫٠٢٭ 
عيد محمد مجبل الرشيدي ٧٨٫٧٨٭ 
عيسى كاظم عوض مهنى ٦٩٫٧٦٭ 
فالح مفلح فالح الرشيدي ٠٭ 
فهد عامر سعد العجمي ٧٧٫٤٤٭ 
فواز مشرف بايق العنزي ٧٤٫٣٥٭ 
ماجد حجي علي اخلرينج ٦٧٫٨٤٭ 
محمد اياد جعفر احلمدان ٧٤٫٣٢٭ 
محمد حمد عبداهللا الدهيمي ٨٠٫٢٥٭ 
محمد حمود محمد املطيري ٨٠٫٥٧٭ 
محمد رجعان غنام الرشيدي ٦٣٫٨٣٭ 
محمد طالل محمد العدواني ٧٤٫٧٤٭ 
محمد غنيم متروك املطيري ٧٠٭ 
مشعل سالم سبع مبارك ٦٩٫٤٭ 
مطلق عبدالعزيز عبداهللا املطيري ١٧٫٩٧٭ 
مناور صغير رجا الرشيدي ٧٥٫١٧٭ 
نادر عايض نادر القحطاني ٧١٫٤٢٭ 
ناصر ضحوي عويض املطيري ٦٩٫٧٥٭ 
نواف أحمد فاضل الدوسري ٧١٫٠٥٭ 
نواف مخلد علي زويد ٧٣٫٨٢٭ 
هزاع صغير رجا الرشيدي ١٩٫١١٭ 
يوسف إبراهيم عبدالعزيز الفضلي ٨٧٫٤١٭ 
يوسف عبداهللا حسني الرشيدي ٧٦٫١٭ 
يوسف مصطفى محمد متولي علي ٦٨٫١٧٭ 
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أمل محمد ناصر العدواني ٥٤٫٧٥٭ 
أسماء حمود نحيطر اجلريد ٦٣٫٣٨٭ 
اسيل محمد عبدهتيمي العنزي ٧٢٫٤٭ 
البندري سعد مهدي العجمي ٧٥٫٤٭ 
الدانة جمال إبراهيم محمد ٧٢٫٦١٭ 
الزهراء هاشــم موســى عبداهللا العويد ٭ 

٢٠٫٠٢
امل محمد محسن صالح عيسي املري ٧٧٫١٭ 
إميان مرزوق بداي غنيمان ٩٣٫٤٢٭ 
بتــول إبراهيم محمد عبدالرحمن بدوى ٭ 

٦٤٫٥
بشاير حسني السليمان ٧٨٫١٩٭ 
جمانة علي جنم الدوسري ٧٥٫٧٨٭ 
حمدة جدوع حسن العنزي ٨٠٫٤٤٭ 
حنان جاسم أحمد شهاب ٧٨٫٥٭ 
دانة خالد السالم ٧١٫٥١٭ 
دانة مبارك مغيران جاسي املطيري ٧٧٫١٨٭ 
رفعة عبداهللا محمد العجمي ٨٣٭ 
رهف علي محمد زيد الدوسري ٧٩٫٢٦٭ 
رمي رجا خير اهللا الصواغ العازمي ٧٦٫٩٨٭ 
رمي زيد سلمان العازمي ٧٠٫٤١٭ 
رمي فوزي سالم العلي الرويعي ٧٨٫٦١٭ 
رمي مزبان ناهى العنزي ٨٢٫٦٥٭ 
رميا رشيد فهد السبيعي ٧٩٫٥٭ 
زينب نواف موســى إبراهيم البلوشــي ٭ 

٨٦٫٢٨
سارة عبداهللا ناصر العبيد ٨٧٫٦٧٭ 
سارة فالح علي الهاجري ٨٢٫٩٨٭ 
سارة فهد فالح فهيد العازمي ٨٠٫٨٦٭ 

سارة ناصر سعود العجمي ٧٠٫٣٭ 
شيخة عبيد تركي فهاد ٧٢٫٢٩٭ 
شيمه محمد ناصر الدوسري ٧٧٫٧٣٭ 
صافية صالح علي صالح املري ٩٠٫٣٣٭ 
عائشة مبارك محمد الهاجري ٨٠٫٠٨٭ 
عائشة راشد سعيد احليمر ٩١٫١٨٭ 
عيدة مبرك براك العازمي ٨٩٫٦٦٭ 
فاطمة قبالن مانع الوعله ٠٭ 
فاطمة مبرك خصيوى زيد العازمي ٨٧٫٥١٭ 
مراحب أحمد غامن سماح ٧٧٫٦٭ 
مروه عالوي صبيح ٨٤٫٨٣٭ 
مرمي راشد سعيد احليمر ٩٦٫٦٤٭ 
مرمي محسن مبارك العجمي ٧٧٫٠٤٭ 
مرمي محمد فالح العازمي ٧٨٫٤٦٭ 
مناير صقر عبدالهادي املورقي ٦٦٫٣٣٭ 
مناير فاضل سلطان املرزوق ٦٩٫٦٭ 
منعه ناصر غامن الرشيدي ٨١٫٤٣٭ 
مني علي مريع القحطاني ٧٢٫٤٢٭ 
منيرة معلث دبيس الرشيدي ٨٤٫٨٨٭ 
نادية ســعود شعيفان سلطان العجمي ٭ 

٧٨٫٩٦
نايا محمد ياسر قتوت ٧٣٫١٭ 
جنود محمد نايف الدوسري ٧٢٫٨٢٭ 
جنيبه نور أحمد شاه ٨٨٫٥٦٭ 
نورة سعد فالح العجمي ٧٣٫٢٩٭ 
نورة عبداهللا فهيد الهاجري ٧٥٫٠٣٭ 
نورة علي عسكر العازمي ٧١٫٠٩٭ 
نورة محمد حماد عبداهللا ٧٨٫٤٦٭ 
نوف سالم محمد الدوسري ٠٭ 
نوف مطلق ناصر العازمي ٧٦٫٥٭ 
هاجر فيصل جمعان العتيبي ٨٥٫٠٢٭ 
هاجر مجالد عبداهللا مطلق ٧٤٫٩٦٭ 
هناء سعد جمعة الرحيم ٧٧٫٠٨٭ 
هيا هادي حمد الدوسري ٨٦٫٦١٭ 

 مركز العدان الثانوي نساء 

أماني محمد عثمان ابو الذهب عثمان ١٨٫٥٢٭ 
أنوار سالم عيسى مبارك ٧٢٫٦١٭ 
أســماء ســيد محمــد باقر ســيد عباس ٭ 

املوسوي ٨٣٫٣٣
بدور فهد عبيد طلمس العتيبي ٧٣٫٢٤٭ 
بشاير حمود صالح الدهام ٧٨٫٢٤٭ 
بشاير صالح مرزوق فيروز ٢٠٫٩٦٭ 
جمانة وليد محمد الفودري ٧٩٫٣٨٭ 
دانة نبيل صالح عبداهللا أحمد العوضي ٭ 

٨٢٫٦٦
رشا فهد محمد املطيري ٨١٫٧٭ 
زينب حسني علي محمد ٧٦٫٦٦٭ 
زينب عدنان عرسالي ٩١٫٨٣٭ 
سارة باسل محمد العلي ٩٢٫٦٦٭ 
سعاد يعقوب غلوم حاجية ٩٠٫٣٣٭ 
شريفة جمال حمد الشراح ٧٥٫٢٭ 
شهد بدر عيسي الصفار ٧٦٫٤٦٭ 
شهد عبداهللا فهد املنصور ٢١٫٩٢٭ 
شهد محمد صالح العبوه ٨٦٫١٦٭ 
شوق مطلق إبراهيم العتيبي ٨٠٫٠١٭ 
عالية نايف علي احلربي ٨٣٫٢٦٭ 
عهود ناصر عيسى العطوان ٨٨٫٢٩٭ 
غالية باقر محمد ماجكى ٧٣٫٥٩٭ 
غدير أحمد حسني الهولي ٨٤٫٨١٭ 
فاطمة حسني بهرامي ٧٩٫٥٦٭ 
ليلى عبداحلليم بشير العتيقى ٧٣٫٨٩٭ 
مالك حسن علي احلجرف ٧٨٫٣٭ 
موضي مطر سعود العنزي ٩٢٫٤٢٭ 
نعيمــه ســعود عبدالعزيــز اليوســف ٭ 

البراهيم ٩١٫٨٣
نور أحمد املاللي ٧٥٫١٥٭ 
نورة أنور عيد العازمي ٨٠٫٥٣٭ 
نورة سالم محمد العجمي ٨٣٫٥١٭ 
نورة سالم يعقوب نايف ٧٨٫٣٤٭ 
وضحة عبدالرحمن نايف الهاجري ٧٦٫٥٣٭ 

 مركز القيروان الثانوي نساء 

أنفال ناصر ٨٤٫٥٭ 
احالم بسيم العروسى ٨٢٫١٣٭ 
أسماء إبراهيم علي شمس الدين ٨١٫٤٦٭ 
بدرية محمد ناصر احلراجني ٨١٫٠١٭ 
بدور عبداحلميد مجيد حسن ٧٦٫١١٭ 
بسمه فايز مبارك الدملانى ٧٨٫٦٤٭ 
تاال خالد محمد الشرقاوي ٨٤٫٦٤٭ 
حنان وسيم حمود مهدي املهدي ٧٢٫٣٭ 
حنني باسم عبداجلابر الصليبي ٧٥٫٧٤٭ 
حور عبدالناصر خليفة الفرج ٨٠٫٤٭ 
خديجة حسن عبداهللا حسن ٧٤٫٤٢٭ 
خديجة ميثم كاظم عبداحلســني محمد ٭ 

٩٨٫٧٩
دعاء علي حميد احلمد ٨٤٫٢٤٭ 
دالل محمد فالح القعابى ٧٤٫٧١٭ 
دنيا خالد محمد الشرقاوي ٨٦٫٩٧٭ 
رتاج علي محمد بهبهاني ٧٣٫٢٨٭ 
رقية كامل شماس امير ٧٣٫٩٢٭ 
رمي جاسم محمد احلجي ٨١٫٩٧٭ 
رمي سعود ماجد الزيادى ٧٧٫٣٢٭ 
زينب أحمد البوغبيش ٩٢٫٥٭ 
زينب عبداجلبار عباس العابدي ٧٩٫٥٭ 
زينب يوسف عبدالنبي الصايغ ٦٧٫١٧٭ 
سارة إبراهيم محمد احلسيني ٧٥٫٥٦٭ 
سيدة صديقة سيد حسني فرزانه ٨٢٫٦٦٭ 
شعاع اياد الهبشة ٨٣٭ 
شهد طالب األسود البذالي ٨٦٫٨٣٭ 
شيماء البرجي ٧٣٫٩٢٭ 
فاطمة عبداحلميد موسى الفيلي ٨٤٫٠٥٭ 
فاطمة أحمد يعقوب العبدوه ٧٤٫١٩٭ 
فاطمة سالم حربي العازمي ٧٤٫٦٢٭ 

فاطمة فؤاد عبداهللا العطار ٨٢٫١٥٭ 
فاطمة نبيل عبداهللا البلوشي ٧٤٫٧٤٭ 
لولوة علي حسني احلمود ٨٢٫٢٥٭ 
مروة علي احلمد ٩٠٫٦١٭ 
مرمي محمد سعيد عساكره ٩٣٭ 
مرمي جعفر محمد حسني ٨٩٫٥١٭ 
موضي جاسم محمد املغربى ٨٠٫٠٥٭ 
نهايه جاسم محمد احليدري ٩٤٫٣٣٭ 
نوال حمزة عباس اجلدى ٧٣٫١١٭ 
نور حامت الرفاعي ٩٣٫٣٣٭ 
نور فرج منير العتيبي ٧٨٭ 
نورة نايف محمد زامل بن منازل ٨١٫٩٦٭ 
هبة موسى صالح عوض ٩٣٫٥٨٭ 
هيفاء عبيد بن خميس الهنداسى ٩٤٫٧٥٭ 
ياسمني علي إبراهيم الدشتي ٧١٫٢١٭ 

 مركز الواحة الثانوي رجال 

أحمد ضاحي الزامل ٧٣٫٦٩٭ 
أحمد محمد خميس املطيري ٧١٫٤٨٭ 
أحمد محمد عبود العنزي ٢٧٫٨٩٭ 
أحمد مشعل نهار احلسيني ٧٩٫٥١٭ 
إبراهيم فيصل مانع الفضلي ٨٠٫٨٤٭ 
أحمد حمدان معيوف العنزي ٦٤٫٤٧٭ 
أحمد عبداهللا مطلق املاجدي ٦٩٫٢٥٭ 
أحمد مطر حمود الهاجري ٦٩٫٥٩٭ 
أحمد ناصر صابر ضاحي ٨٠٫٣٨٭ 
أحمد هزاع جديع العنزي ٧٢٫٨٢٭ 
باسل زيدان مدلج العنزي ٧٦٫٣٧٭ 
بدر عيدان عايف العنزي ٧١٫٢٩٭ 
بدر ناصر عوض منخي ٧٤٫٣٤٭ 
تركي فيصل عوض املطيري ٢١٫٩٨٭ 
ثامر عباس مرمي الرويعي ٧٥٫٥٤٭ 
جراح فاضل مطنى السليماني ٧٤٫٣٥٭ 
حسني خشمان رعيد سلمان ٧٥٫٦٥٭ 
حمدان محمد حمد العنزي ٧٣٫٢٧٭ 
حيدر صالح عبداالمير حسني ٦٩٫٢٭ 
خالد حامد مطر الهرشاني ٦٨٫٨٦٭ 
خالد سالم حسني الشمري ٦٧٫٨١٭ 
خالد عوض شليويح العنزي ٧٢٫٥٦٭ 
خالد غنيم ذياب العازمي ٧٢٫٩٦٭ 
خالد فيصل صباح الشمري ٧٢٫٩٭ 
راشد جمعان نافل العازمي ٧٤٫٩٤٭ 
رومي مسفر رومي احلريجي ٧٩٫٣٭ 
سالم مجبل مصيخ الشمري ٦٧٫٨٦٭ 
سعد مطلق حمود العنزي ٨٢٫٧٣٭ 
سعود سالمة عبداهللا الشمري ٧١٫٢٨٭ 
سلطان محمد ضيدان املطيري ٦٥٫١٧٭ 
سلمان محمد بردى الشمري ٦٩٫٠٥٭ 
سليمان عيسى ظاهر العنزي ٦٩٫٠٢٭ 
سند مطلق عبيد املطيري ٦٩٫٩٧٭ 
ضاري سند مطلق املطيري ٦٩٫١٤٭ 
طالل خالد احملمد ٧٨٫٨٧٭ 
طالل سالم عجيل فالح ٦٩٫٠٦٭ 
طالل سلطان محمد شالش ٧٨٫٣٣٭ 
عادل حمد سالم النشوان ٦٩٫٢٭ 
عامر عبدالرحمن محمد الهاجري ٦٦٫٠١٭ 
عبد احلميد عبداهللا ظاهر العبر ٧٥٫٩٥٭ 
عبد احلميد فرحان صاخر العنزي ٧٠٫٦١٭ 
عبد العزيز فهد مجعد العتيبي ٦٤٫٩١٭ 
عبد اهللا حابس عبداهللا العنزي ٧٣٫٦٥٭ 
عبد اهللا حورى نهابه العنزي ٧٤٫٦٭ 
عبد اهللا محمد رشيد الفضلي ٦٨٫٩٭ 
عبد اهللا نايف خلف العنزي ٦٨٫٨٭ 
عبد املجيد ســعيدي حمــدان احلريجي ٭ 

٦٦٫٩٧
عبدالرحمن كرمي عيدان جنم ٦٩٫٢٭ 
عبدالرحمن مطلق إبراهيم العتيبي ٦٦٫٩٭ 
عبدالرحمن نايف عبداهللا املاجدي ٧٧٫٨٦٭ 
عبدالرحمن هزاع محمد العفاسى ٦٨٫٥٭ 
عبدالــرزاق مناور عبدالــرزاق املطيري ٭ 

٦٩٫٤٥
عبدالعزيز حمدان حامد الرويعي ٧٠٫٦٩٭ 
عبدالعزيز سعيدان مطر السليماني ٦٨٫٠٣٭ 
عبدالعزيز فيصل فريح الرشيدي ٧٦٫٢٣٭ 
عبدالعزيز مبارك عوض حمود ٧٦٫٥٦٭ 
عبدالعزيز محسن فالح السبيعي ٧٣٫٩١٭ 
عبدالعزيز محيى الدين خميس جنم ٦٩٫٨١٭ 
عبداهللا سامي ممدوح العنزي ٨١٫٣٨٭ 
عبداهللا عبدالعزيز حمد العنزي ٧٠٫٦٩٭ 
عبداهللا محمد رعيد منخي ٧٠٫١٦٭ 
عبداهللا مصطفى الســيد أحمد سليمان ٭ 

٧٩٫٦٢
عبداهللا هزاع عطااهللا الشمري ٦٣٫٣٭ 
عبداهللا وليد خالد املضف ٦٩٫٠٨٭ 
عبداملجيد سحيم محمد ٦٨٫٧٢٭ 
عبداحملسن نايف حمدان الشمري ٧٣٫٢٣٭ 
عبدالهادي عيسى ظاهر العنزي ٧١٫٢٭ 
عبدالوهاب محمد يتيم الفضلي ٧٦٫٥٤٭ 
عثمان خليفة حمود الدريعى ٦٨٫٦٤٭ 
علي شارع ظاهر سفاح ٨٧٫٦٣٭ 
علي صالح عبداألمير علي ٧١٭ 
علي مبارك مطلق الرويعى ٧١٫٥٭ 
عمر خليل احملمد ٨٢٫٣١٭ 
عمر محمد عياد العصيمي ٧٤٫٢٨٭ 
عوض عبيد محمد املطيري ٦٩٫٥٨٭ 
عيسى نايف عيدان العنزي ٧٣٫٢١٭ 
غازي سياف غازي العتيبي ٧١٫٢٦٭ 
فالح حمدان معيوف العنزي ٦٨٫٢٥٭ 
فهد حمدان مفلح ثابت الصليلي ٧٠٫٥٥٭ 
فهد خالد فرحان البذالي ٨٠٫١٧٭ 
فهد رديني بداح رومي ٧٥٫٣٢٭ 
فهد سحيم محمد ٧٢٫٧٭ 
فهد عيدان عباس اخلالدي ٦٩٫١٨٭ 
فهد قويعان صحن املطيري ٧٧٫٧٥٭ 
فهد مبارك عبداهللا العجمي ٧٠٫٥٢٭ 

فواز مجيد سيد عجرش ٧٨٫٣٧٭ 
فيصل عويد حمد الظفيري ٧٢٫٩٢٭ 
فيصل غالي علي املطيري ٦٩٫٨٧٭ 
ماجد أحمود صالح الهندي ٧٢٫١٭ 
مبارك خالد ناصر صالح ٧٣٭ 
مبارك محمد سعود املاجدي ٦٨٫٧٨٭ 
مبارك محمد مبارك العايض ٧٢٫٦٢٭ 
محمد حسام الشحادات ٨٠٫٠٢٭ 
محمد خالد مجعد العتيبي ٦٥٫٥٤٭ 
محمد خلف عسل عيبان ٧١٫١٭ 
محمد طالل محمد العنزي ٦٩٫٧٥٭ 
محمد عبدالهادي عبداملنعم الشمري ٦٦٫١٨٭ 
محمد عزيز صالح الشمري ٩٠٫٩٥٭ 
محمد عصام محمد عبداهللا ٧٩٫٤١٭ 
محمد فالح حسن الظفيري ٠٭ 
محمد فهد عويد البذالي ٧٧٫٧٨٭ 
محمد ماضي محمد التيسي ٦٨٫٨٧٭ 
محمد محسن حنظل حبتر ٧٤٫٥٥٭ 
محمد محمود احلسني ٦٩٫٧١٭ 
محمد مناور صعفك الشمري ٧٥٫٩٭ 
مزعل محمد مزعل العازمي ٧٧٫١٨٭ 
مزيد باسل مطر العتيبي ٧٢٫٢٭ 
مشعل زيدان مدلج فريح ٦٧٫٦١٭ 
مشعل علي فرج السليماني ٧٣٫٤٨٭ 
مشعل مناع الفي احلربي ٧٢٫١١٭ 
منير عتيق مناور العنزي ٧٢٫٨٦٭ 
ناصر رشيد مبارك الظفيري ٦٦٫٤٨٭ 
ناصر فالح مدلول الشمري ٧٤٫٥٣٭ 
ناصر فيصل صالح مروان ٧٤٫٣٣٭ 
ناصر مناحي محمد القحطاني ٧٢٫٢٨٭ 
نواف سلطان صالح اخلالدي ٦٧٫٧٭ 
نواف صالح عبدالعزيز الهاجري ٦٧٫٥١٭ 
هادي مطلق فالح احلربي ٦٥٫٩٩٭ 
وليد ضيف اهللا ثاري الرشيدي ٩١٫٦٧٭ 
وليد مضحي حبيب السليماني ٦٨٫٩٤٭ 
يوسف جاسر نعمة راشد ٧٨٫٢٤٭ 
يوسف مناور تركي شنيتر ٧٥٫٠٨٭ 

 مركز ام احلكم بنت ابي سفيان الثانوية 
للبنات 

أماني مبارك فهد مطر العنزي ٨٨٫٠٨٭ 
أماني نايف ثاني شامان الرشيدي ٠٭ 
اسرار اسهيل حسني هزاع ٨٣٫٥١٭ 
انوار متعب طبالن الرشيدي ٧٧٫٠٩٭ 
ايثار أحمد نوري علي ٧٣٫٧٦٭ 
بدرية الفي محسن املطيري ٩٤٫٨٥٭ 
بدور جابر موءذن مهنا ٩٢٫٣٣٭ 
بشاير عبداهللا مسلم الرقاص ٨٣٫١٤٭ 
جواهر فهاد عايض العجمي ٧٨٫٦٥٭ 
حسنة خزعل موذن مهنا ٩٧٭ 
حنان عبداهللا سويلم العنزي ٩٣٫٤٢٭ 
حوراء غازي عبداهللا مطلق ٩٣٫٧٩٭ 
خديجة خميس سالم عثمان ٨٦٫٠٨٭ 
دانة عمير شحيبان الرشيدي ٨٢٫٧٣٭ 
دالل عبداهللا أحمد احلبشى ٧٢٫٩١٭ 
ريان فهد منصور الرشيدي ٧١٫٣٤٭ 
ريف جفران عقاب املطيري ٨٠٫٧٤٭ 
رمي عبداهللا جاعد سرور املطيري ٨٦٫٦٧٭ 
زمان سامي جاسم احلمد ٩٠٫٢٥٭ 
زينب محمود غافل عبيد ١٨٫٠١٭ 
شوق حسني علي الفضلي ٨٩٫٦٨٭ 
شيخة خالد صالح احملارب ٧٦٫٦٤٭ 
شيخة عايش املطيري ٨٨٫٥٦٭ 
صاحله خزعل مؤذن مهنا ٩٤٫٩٢٭ 
ظبية منيف عبدالهادي الدوسري ٨٤٫٠٨٭ 
عائشة خالد محمد الدريويش ٨١٫٧٥٭ 
عبير هزاع ذواد الهاجري ٧١٫٦٣٭ 
عنود مزهر عناد غضبان ٨٤٫٥٭ 
فاطمة عودة عبداهللا العودة ٨٨٫٤٢٭ 
فاطمة خميس سالم محمد ٨٥٫١٩٭ 
فجر معتق عبداهللا معتق ٧٢٫١٩٭ 
لولوة عبداهللا أحمد احلبشي ٧١٫٦٢٭ 
لولوة محمد إبراهيم العبد اهللا ٨٤٫٧٥٭ 
مرمي يوسف حسني السند ٧٥٫٤٣٭ 
مزيونه علي جناع الديحاني ٥٩٫٩٦٭ 
مضاوي محمد خالد املطيري ٨١٫٢٤٭ 
منار محمد اخللف البرجس ٧٩٫٢٣٭ 
منيرة عبداهللا فرج الرشيدي ٨٢٫٥٣٭ 
مها عبدالرحمن محمد العازمي ٨٦٫٥١٭ 
ميثه رشيد براك املرشاد ٦٦٫٧٢٭ 
نور محمد عيسى القروي ٨٢٫٩٥٭ 
نورة راشد عايش املطيري ٧٣٫٢٭ 
نورة فهد عيد املطيري ٦٩٫٤٧٭ 
نورة ناصر خلف سيف ٧٥٫٥٩٭ 
هيفاء عبداهللا عبداهللا الفغم ٨٢٫٧٥٭ 
وضحى منير ساير العتيبي ٧٤٫٨٣٭ 
وفاء فهيد ناشي العتيبي ٧٢٫١٭ 

 مركز ام عامر االنصارية الثانوي 

أحالم عبدالرحمن شاكر اخلليفة ٨٠٫٣٥٭ 
احالم سعيد هجيج علي ٧٧٫٢٦٭ 
إسراء فهد العنزي ٩٤٫٣٤٭ 
إسراء مهدي صالح احلساوى ٧٢٫٦٤٭ 
أنفال جمعة دوحان غازي ٧٥٫١٤٭ 
إميان جمعان عوض العازمي ٧٩٫٧١٭ 
إميان لعيبي فالح زامل ٨٦٫٦٭ 
بدرية خلف ابهيدل الشمري ٨٨٫٥٭ 
بلقيس خالد احلمادة ٧٧٫٨٣٭ 
بيبي عبداهللا علي محمد الهاجري ٨٣٫٥٨٭ 
حترير ضحوي هجاج الرشيدي ٧٨٫٧٤٭ 
جواهر بدر محمد املطيري ٧٩٫١٤٭ 
حنان حسن نظر حسني ٢٠٫٤٦٭ 
خلود نهار سعد العدواني ٨٤٫٠٨٭ 
دالل يوسف حسني عبدالوهاب الفودرى ٠٭ 

رتاج امين عبداحلميد الدسوقى ٧٥٫٩٭ 
رقية موسي اليتيم ٩٩٫٣٣٭ 
رهام صباح أحمد العويد ٧٣٫٩٤٭ 
روان ردهان عبداهللا الردهان ٦٩٫١٣٭ 
زينب عكله ناصر عبداهللا ٧٩٫١٧٭ 
زينب نوري الرمضان ٧٩٫٢١٭ 
سا ره علي سليمان احلويس ٩٠٫٨٢٭ 
سارة صالح فيصل حسن يوسف ٧٢٫٣٣٭ 
شروق جمال حسن سالم ٧٩٫٤٣٭ 
شهد حسن سهيل ضاحي ٧٩٫١٣٭ 
شهد خالد بدر املطيري ٦٤٫٨٭ 
شيخة مطلق حمد الراجحي ٨١٫٧٣٭ 
شيماء قاسم كرمي ٧٠٫٨٣٭ 
عــذاري عايض عبداهللا فــراج املطيري ٭ 

٨٦٫٠٨
فاطمة إبراهيم علي الصالح الصويلح ٩٩٭ 
فاطمة زاهر محمد الطبيشى ٨٢٫٥٧٭ 
فاطمة علي عبداهللا صرخوه ٧٦٫٦٩٭ 
فاطمة علي فريد سلطان ٨٥٫٣٨٭ 
فجر فالح سعيد العنزي ٨١٫٢٢٭ 
مرام فالح سبتي الظفيري ٦٩٫٢٩٭ 
مروه حسام محمد قاسم ٨٤٭ 
مرمي صالح إبراهيم االحبش ٧٤٫٤٧٭ 
مرمي عدنان عبداهللا مزعل عبداهللا ٨٣٫٨٭ 
مرمي الفي محمد املطيري ٧٧٫٢٦٭ 
منه لقمان محمد عبدالباسط ٧٤٫٣٦٭ 
مها حميدي عطاهللا املطيري ٨٧٫٠٨٭ 
نور صالح مبارك الوطري ٧٩٫٩٧٭ 
هبة عماد املرضوخ ٨٢٫٤٤٭ 
هدى زايد موسم الديحاني ٩٤٫٢٣٭ 
هديل محمد كامل ٧٩٫٤١٭ 
همسه مصعب الرفاعي ٧٨٫٣٥٭ 
ياسمني هواش العمير ٧٣٫٠٦٭ 

 مركز ثابت بن قيس الثانوي رجال 

أحمد عوض مرضي الهاجري ٧٢٫٣٣٭ 
أحمد محمد خليف ناصر ٠٭ 
أحمد علي خلف طعمة ٧١٫٩٦٭ 
أحمد عودة بدر الفضلي ٧٠٫٤٩٭ 
أحمد محمد حسني البرك ٢١٫٨٥٭ 
أحمد عبداهللا فرحان العنزي ٦٩٫٨٢٭ 
انور عادل أحمد بن يوسف ٠٭ 
بندر عبداهللا حواس الشمري ٧٤٫١٥٭ 
تركي سالم تركي الشمري ٧٢٭ 
ثامر عباس ثامر املطيري ٧٢٫٥٩٭ 
ثنيان فاضل ايدام عوض ٧٠٫٩٭ 
جاسم فهد جبير الفضلي ٧٤٫٢٩٭ 
جراح حسني فاضل العنزي ٧٣٫٩٭ 
جراح ظاهر سوعان آل حسان الشمري ٭ 

٧١٫٤١
حسن عبيد ايدام عوض ٧٠٫٧٥٭ 
حسن مجبل علي املطيري ٦٠٫٣٣٭ 
حسني صالح حسني احملى ٦٩٫١٦٭ 
حسني فرحان حسني عطاى ٧١٫٠٩٭ 
حمد سراح محمد العنزي ٦٧٫٩٥٭ 
خالد سعد عبداهللا العجمي ٧٤٫١٣٭ 
خالد سعد مخلف العنزي ٦٥٫٧٩٭ 
خالد فهد محمد العجمي ٧٢٫٦٦٭ 
رسام مبارك رسام الهاجري ٧١٫٩٥٭ 
سالم عبدالكرمي ناصر حسني ٠٭ 
سعد حايف مطرب العنزي ٧٠٫٨٭ 
سعد مهدي حمود العنزي ٧٠٫٣٥٭ 
سعود جمال أحمد العنزي ٧٣٫٠٥٭ 
سلطان صالح عبداهللا العنزي ٧٥٫٦٥٭ 
سلطان وليد علي هاشم ٧٧٭ 
سلمان عبدالكرمي حماد خليفة ٧٠٫٩٩٭ 
سليمان حمود صعصيع سلطان ٧٦٫٢٥٭ 
سليمان محمد إبراهيم الفيلكاوي ٨٠٫٩٦٭ 
سليمان مهدي صالح عناد ٥٩٫٢٭ 
سيف محمد جوبان الشرارى ٧٧٫٦٦٭ 
صقر عبداهللا صفر عباس ٦٦٫١٦٭ 
عادل مطلق ادبيس العازمي ٥٨٫٠٨٭ 
عادل نزال عقاب الهاجري ٨٩٫٣٭ 
عبد الرحمن فهد عبدالرحمن الفهد ٨٦٫٦٧٭ 
عبد الرزاق أحمد فياض السوادي ٧٦٫٩٢٭ 
عبد العزيز عبداهللا شحاذ الصليلي ٧٧٫٠٢٭ 
عبد العزيز فيصل عايض الهاجري ٧٣٫٦٣٭ 
عبد اهللا حمدى اسماعيل محمود ٧٧٫٢٭ 
عبد اهللا سعد حمود بلعاس ٧٦٫٤٥٭ 
عبد اهللا هاني ملفي الصليلي ٧٣٫٠٤٭ 
عبداهللا زعل مشاري الصخرى ٧٢٫١٦٭ 
عبداهللا سويلم باني الرشيدي ٢١٫٦٭ 
عبداهللا محمد نهار الصليلي ٨١٫٨٤٭ 
علي إبراهيم خليف عيد ٧٥٫٥٤٭ 
علي راهى زايد مسير ٧٥٫٣٦٭ 
علي طعمة بريد فرحان ٧٣٫٨٣٭ 
علي عبدالكرمي حنون مرهج ٧٨٫٣٩٭ 
علي فيصل ايدام حمود ٧٦٫٠٥٭ 
علي يوسف عبدالهادي منصور ٨٠٫٣٩٭ 
عمر سالم عبيد صالح ٧٣٫٦٥٭ 
عمر عابد عبداهللا املضيبرى ٩٣٫٨٭ 
عمر محمود العلي العنزي ٧٦٫٦٨٭ 
عمر مران خلف العنزي ٦١٫٥٧٭ 
فهد حامت مصطفى ٧٨٫٤٩٭ 
فهد فارس ذياب العجمي ٧٨٫٢٦٭ 
فهد محمد احملمد ٩٠٫٥٢٭ 
فهد محمد حسني الشمري ٨١٫٩٢٭ 
فواز منصور صحن املطيري ٦٦٫٧٥٭ 
ماجد ياسر خلف جبر ٨٢٫٥٭ 
مبارك جابر عقيل العنزي ٥٦٫٤٣٭ 
مبارك محمد لطيف العبداهللا ٧٠٫٨٣٭ 
محسن سليمان محسن املطيري ٧٧٫٢٤٭ 
محمد أحمد رضيمان شميحيط ٧٤٫٢٦٭ 
محمد حمود عبيد الشمري ٧٦٫٣٩٭ 
محمد خليل عيادة العنزي ٧٢٫٧٣٭ 

محمد سيف عبدالرحمن اخلالدي ٧٥٫٦٭ 
محمد صالح جمعة عواد ٧٤٫٨٣٭ 
محمد عاصي حمد فضل ٢٣٫٤٧٭ 
محمد مبارك رسام الهاجري ٧٣٫١٢٭ 
محمد هاشم خليفة البدر العنزي ١٩٫٧٢٭ 
مرضى مرزوق سلمان العازمي ٧٣٫٧٣٭ 
مشاري عبداهللا هاشم ناصر ٦١٫٣٧٭ 
مشعل محمد مفلح ثابت العنزي ٨١٫٣٢٭ 
ناصر جمال ناصر البنوا ٧٤٫٢٭ 
ناصر فيصل عامر املطيري ٦٨٫٧٤٭ 
نواف سعود ضايف الشمري ٦٦٫٩٦٭ 
يوسف حمد محمد الواجع ٦٩٫٥٤٭ 
يوسف طالل مرزوق الصواغ ٧٥٫٣٣٭ 
يوسف فايز طعمة صالح مسعود ٧٥٫٧٢٭ 
يوسف ماجد نغماش الشمري ٦٣٫٩٦٭ 

 مركز جابر العلي الصباح الثانوي رجال 

أحمد عاصم مجدي الكاشف ٨١٫٤٩٭ 
أحمد فالح حمود العازمي ٧٩٫٩٭ 
أحمد مبارك سلمان العازمي ٧٤٫١٧٭ 
أحمد محمد اعميم العازمي ٦٧٫٦٨٭ 
إبراهيم أحمد سعد العازمي ٧٢٭ 
إبراهيم حمد إبراهيم العبودي ٢١٫٤٥٭ 
باتل انور فالح العازمي ٦٩٫٧٤٭ 
بدر سالم فهد العجمي ٧٥٫٣١٭ 
بندر جابر فالح العازمي ٦٤٫٧٥٭ 
تركي ســعد ســليم البطحاني العازمي ٭ 

٧٩٫٢٥
ثامر حبيب غشام العازمي ٦٥٫٥٥٭ 
جمال فقعان درنكس العازمي ٧٨٫٧٦٭ 
حبيب عماد حبيب عباس ٨١٫٦٧٭ 
حسن وليد حسن رضائي ٧٦٫٥٥٭ 
حسني عبداالمير علي موسى العطار ١٩٫٦٥٭ 
حضرم ناصر حضرم احلضرم ٧٠٫٢٣٭ 
حضرم ناصر محمد الهاجري ٧٠٫٨٧٭ 
حمد حجاب مشلح الدوسري ٧٨٫٩٦٭ 
حمد عبدالهادي سالم العجمي ٧٤٫٥٦٭ 
حمد عيد مفرح املياس ٧٠٫٩٤٭ 
حمد فالح حمود العازمي ٧٥٫١٧٭ 
حمد محمد حمد العدواني ٧٢٫٩٩٭ 
حمود فايز عبداهللا العازمي ٧١٫٠٦٭ 
حمود فهد عيد العتيبي ٧٣٫٧٢٭ 
حمود مبارك حمود العازمي ٧١٫٥٤٭ 
خالد حمود درمييح العازمي ٦٨٫١٧٭ 
خالد رشيد حميدي العازمي ٦٩٫٥٤٭ 
خالد علي محمد العجمي ٨٧٫٦٧٭ 
خالد فيصل عبدالهادي اجلبعه ٧٤٫٥١٭ 
خالد محمد مناحي العازمي ٢٤٫٠٢٭ 
خالد مرزوق ابداح العازمي ٦٥٫٨٨٭ 
خالد مناحي سعيد العازمي ٧٣٫٦٦٭ 
راشد حمود فالح العازمي ٨٣٫٦٩٭ 
راكان هادي مسفر العجمي ٧٠٫٧١٭ 
زامل فالح زامل العتيبي ٧١٫٠١٭ 
زايد مشعل محمد عواد ٦٩٫٣٨٭ 
سالم سعد حوفان الهاجري ٧٠٫٩٩٭ 
سالم مبارك سلمان العازمي ٦٨٫٥٢٭ 
سعد أحمد سعد العازمي ٧١٫٢٥٭ 
سعود عقاب سالم العنزي ٦٣٫٠٣٭ 
سعود علي أحمد العنزي ٧٧٫١٭ 
سلطان جمال موسى البناي ٧٧٫٥٧٭ 
سلطان متعب سعد العجمي ٧٥٫٦٩٭ 
سلمان حمود عكرش محمد ٧٣٫٤٭ 
سلمان سالم طحيشل العازمي ٧٢٫٨٨٭ 
سليمان محمود ياسني الرس ١٩٫٧٧٭ 
ســيف عبدالعزيــز حاجــي محمد علي ٭ 

العبدالهادي ٨٨٫٥٨
صالح احلميدي فالح العازمي ٧٣٫٧٧٭ 
ضيف اهللا زايد دواس العجمي ٧٤٫١٦٭ 
طالل خالد علي اجلبعه ٦٤٫٤٩٭ 
عادل مجبل صالح العازمي ٦٣٫٩٣٭ 
عايش علي براك العازمي ٧٧٫٥٩٭ 
عباس مد اهللا طعيمس مسفر ٦٧٫٦٧٭ 
عبد الرحمن أحمد علي العبيد ٩٠٫٧٭ 
عبد الرحمن توفيق املصرى ٩١٫٨٭ 
عبد الرحمن مرضى مسلم العازمي ٦٦٫٠١٭ 
عبد العزيز عبداهللا محمد العجمي ٧٠٫٥٢٭ 
عبد العزيز هادي سالم العازمي ٦٦٫٢٦٭ 
عبد اهللا جمال فقعان العازمي ٧٦٫٨٥٭ 
عبد اهللا جمعان ظاهر العازمي ٦٤٫٣٨٭ 
عبد اهللا حمود غنيم العازمي ٧٦٫٤٦٭ 
عبد اهللا خالد علي اجلبعه ٦٣٫١٩٭ 
عبد اهللا زيد اقعيد اخللف ٦٥٫٩٢٭ 
عبد اهللا سالم فالح العازمي ٧٨٫٤٤٭ 
عبد اهللا صالح جهاد العازمي ٦٨٫٧٣٭ 
عبد اهللا عبداحملسن يوسف املرهون ٧٠٫٥١٭ 
عبد اهللا عدنان عبدالكرمي عبداهللا ٨٦٫٨٤٭ 
عبد اهللا علي محمد الســويلم العازمي ٭ 

٧٣٫١٨
عبد اهللا فالح خالد العازمي ٦٨٫٥٤٭ 
عبد اهللا محمد مبارك العازمي ٧١٫٦٥٭ 
عبد الهادي علي حسن العجمي ٧٠٫٧٥٭ 
عبدالرحمن سعيد مهدي العجمي ٧٦٫٣٩٭ 
عبدالرحمن يوسف خضير االصفر ٧٧٫٦٢٭ 
عبدالرحمن يوســف فالح بن كليب بن ٭ 

مسلم ٧٦٫٠٩
عبدالعزيز حمود صالح سرحان العازمي ٭ 

٧١٫٤٧
عبدالعزيز فيصــل عبدالرحمن الطيب ٭ 

٧٤٫٤٢
عبدالعزيز مطلق فالح ابوغنيج ٢٦٫٣٧٭ 
عبدالعزيز وليد لفتة السلمان ٧٥٫٦٣٭ 
عبداهللا محمد ســعد احلريص العازمي ٭ 

٦٩٫٨٨
عبداهللا مطلق خالد العازمي ٦٩٫٩٣٭ 
عبيد فهيد عبيد العازمي ٦٨٫٩٧٭ 
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علي أحمد مبرك احليص ٧٥٫٢٧٭ 
علي أحمد ناصر العازمي ٦٤٫٩٩٭ 
علي جاسم حسن اجلدي ٨١٫٠٦٭ 
علي حمود راشد اخلتالن ٦٦٫٥٧٭ 
علي مطلق طلق العازمي ٦٧٫٢٥٭ 
عماد جاسم محمد اجلدى ٨١٫٢٥٭ 
عمر سعد فرحان العازمي ٦٦٭ 
عمر عبداللطيف سعد العازمي ٦٩٫٤٢٭ 
عمر مساعد فالح العازمي ٦٤٫٥٤٭ 
عيد فالح عيد الهاجري ٦٧٫٦٥٭ 
عيد نايف عيد العازمي ٧٧٫١٤٭ 
عيسى فهد صليهم العازمي ٦٥٫٨٨٭ 
فارس عامر راشد العجمي ٦٥٫٩٨٭ 
فالح عادل فالح العجمي ٦٢٫٥٨٭ 
فالح عبداهللا فالح العازمي ٦٨٫٣٩٭ 
فالح عيد فالح القعابى ٧٤٫٣٢٭ 
فهد بدر مبارك العازمي ٦٥٫٩٢٭ 
فهد جمعان فهد العازمي ٧٦٫٢٩٭ 
فهد حمد حرفان العازمي ٦٧٫٣٩٭ 
فهد راشد باتل العازمي ٦٧٫٦٥٭ 
فهد صقر فهد العازمي ٧٣٫٨٢٭ 
فهد فارس عويض العازمي ٧٤٫٠٦٭ 
فهد محمد فهد العجمي ٨١٫٥١٭ 
فهد نافل فرحان العازمي ٦٨٫١٥٭ 
فواز مرعي مطيع العجمي ٦٤٫٥٭ 
فيصل حمود عبدالعزيز الهران ٨٢٫٧١٭ 
فيصل سالم محمد الدوسري ٦٨٫٣٦٭ 
قاسم إبراهيم خليل الرامزي ٧١٫٩٩٭ 
ماضي عمار ضاري الشمري ٧٧٫٢٭ 
ماطر عيد ماطر العازمي ٧٥٫١٩٭ 
مبارك محمد حمد العجمي ٩٠٫٦٧٭ 
مبارك مناحي عبداهللا العجمي ٧٩٫٩٦٭ 
مبارك يوسف محمد العتيبي ٧٠٫٣١٭ 
محسن عبدالرضا ملكى ٧٠٫٩٩٭ 
محمد أحمد سعيد العازمي ٦٥٫١٨٭ 
محمد حمد نافل العازمي ٧١٫٨٣٭ 
محمد خالد محمد العوضي ٧٣٫٨٩٭ 
محمد سعد مرزوق العازمي ٦٨٫٦٨٭ 
محمد سعد مساعد العازمي ٦٥٫٠٢٭ 
محمد سعود سالم العازمي ٦٧٫٦٢٭ 
محمد صالح هادي العازمي ٧٣٫٧٧٭ 
محمد عبداهللا سعد السبيعي ٧٧٫٠١٭ 
محمد علي حمدان العازمي ٦٧٫٤٦٭ 
محمد عيد هجاج العازمي ٦٨٫٠٢٭ 
محمد فالح ادغيمان العازمي ٦٧٫٩٩٭ 
محمد فهد فالح العازمي ٧٧٫٧٭ 
محمد مبارك عبداهللا العازمي ٧١٫٨٥٭ 
محمد مناور محمد العازمي ٧٣٫٩٥٭ 
محمد ناصر سعد الهاجري ٨٠٫١٣٭ 
محمد ناصر مرزوق عايض ٧٩٫٥٨٭ 
مرعي شديد مبارك العجمي ٦٧٫٥٭ 
مشبب نواف مشبب السهلي ٧١٫٠٤٭ 
مشعل وسمي محمد الوسمي شنيتر ٧٥٫١٧٭ 
ناصر حمود حمد العازمي ٦١٫٦٣٭ 
ناصر عبداهللا فالح العازمي ٦٨٫٤٭ 
ناصر عبداهللا ناصر العجمي ٧٢٫٨٩٭ 
ناصر فهد محمد اخلالدي ٨٠٫٠١٭ 
ناصر نافل سعد اجلويسرى ٦٨٫٤٨٭ 
نايف أحمد سليمان العازمي ٦٩٫٦١٭ 
نايف حجي مشعاب سحلول ٦٧٫٦٦٭ 
نصار عبداهللا دغيم العدواني ٧٦٫٩٤٭ 
نواف نايف سعد العازمي ٦٧٫٨١٭ 
هادي فهيد محمد العجمي ٧٥٫٩٦٭ 
هاشم أحمد محمد تقى عريان ٧٧٫١٧٭ 
يوسف أحمد عبود العازمي ٦٤٫٨٧٭ 
يوسف أحمد محمد تقي عريان ٧٥٫٣٧٭ 
يوسف بدر فليح الصواغ ٦٦٫٩٦٭ 
يوسف جابر مرزوق العازمي ٧٤٫٩٦٭ 
يوسف جمعان فهد العازمي ٦٧٫٦٦٭ 
يوسف سعد فالح العازمي ٦٨٫٠٣٭ 
يوسف مشعل شارخ العازمي ٧٤٫٣٭ 
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أحمد هماس زغير الشهاب ٨٠٫٠٣٭ 
أحمد حسني احملمد ٧٦٫٦٨٭ 
أحمد حمد راشد الغريبه ٧٤٫١٦٭ 
أحمد خالد عبداهللا احلمرانى ٧٤٫٠٥٭ 
أحمد خالد عطاهللا مرزوق ٧٦٫٠٥٭ 
أحمد عبدالعزيز خلف الظفيري ٧٢٫٢٤٭ 
أحمد محمد حمد العويص ٧٩٫٦١٭ 
أحمد محمد عبدالكرمي العمران ٧٤٫٥٢٭ 
أحمد محمد فالح الديحاني ٦٧٫٠٨٭ 
ايهم سليمان األحمد ٨١٫٨٤٭ 
بدر حمود عثمان هويس ٨١٫٠٥٭ 
بدر محمد دوخي املطيري ٧٠٫٠١٭ 
ثامر محمد عبداحلميد العماري ٦٤٫٣٭ 
ثنيان هادي مرزوق اخلالدي ٧٩٫٥٧٭ 
جراح عبدالرحمن سعود العبدلي ٧٦٫٥٨٭ 
جمعان شافي مبارك العجمي ٦٦٫٤٭ 
جهاد محمد اجلعلوط ٧٧٫٥٤٭ 
حسن حسني علي اجلدى ٦٨٫٦٩٭ 
حسني عصام أحمد اخلياط ٨٠٫٧٤٭ 
حسني علي طحير الكسار ٧٦٫٩٣٭ 
حمد انتاو مبارك حمد ٧٩٫١٥٭ 
حمد دغيم فهد الدغيم ٧٤٫١٥٭ 
حمد عبدالكرمي عبدالقادر علي ٨٠٫٦٤٭ 
حمد محمد مبارك العازمي ٧٢٫٥١٭ 
حمد وليد سفاح العدواني ٧٠٫٧١٭ 
خالد حمود محمد الشمري ٨٠٫٨٭ 
خالد زيد فالح الرشيدي ٦٨٫٩٢٭ 
خالد عبداهللا دعيج اخلالدي ٧٢٫٤٧٭ 
خالد محمد الداموك ٧٦٫٨٦٭ 
خالد مطلق فدغوش املطيري ٧٦٫٦٭ 
خالد مطلق محمد املطيري ٦٩٫٨٩٭ 
خالد مفلح جليل الراجحى ٦١٫٦٧٭ 
خالد منصور خالد الديحاني ٧٣٫٠٦٭ 
سامي علي النجم ٨٠٫٢٤٭ 
ساير مالك ساير شخير ٧١٫٢٭ 
سعود عبداحملسن ماليس العلي ٦٤٫٦٦٭ 
سعود عذال سعود املاجدي ٧٧٫٩٨٭ 
سلطان زيدان العلي ٧٦٫٧٨٭ 
صالح بدر صالح احلريص ٧٧٫٦٧٭ 
صالح صبار اخللف ٧٦٫٥٣٭ 
ضاري أحمد دغيم ظاهر ٧٧٫٨٭ 
طالل بدر محمد املطيري ٧٥٫٥٭ 
طالل حامد غزاي الرشيدي ٦٣٫٥٣٭ 
عبد الرحمن جاســر عبدالرحمن جاسر ٭ 

٧٦٫٣٣
عبــد الرحمن محمود محمد الدوســري ٭ 

٧٤٫٩٤
عبد العزيز حميد محمد العجرج ٧٨٫٨٥٭ 
عبد العزيز غامن محمد املطيري ٨١٫٩٢٭ 
عبد العزيز محماس عبداهللا غالى ٦٩٫٥٩٭ 
عبــد العزيز مشــعل عبدالعزيز العيار ٭ 

٧٤٫٦٨
عبد اهللا حمد مرزوق اخلالدي ٧٨٫٠٨٭ 
عبد اهللا سعد عزيز الرشيدي ٧١٭ 
عبد اهللا عايش جمعان غريب ٧٢٫٢٢٭ 
عبد اهللا علي عبداهللا اإلبراهيم ٧٧٫٦٢٭ 
عبد اهللا علي فهد الراجحى ٧٥٫١٧٭ 
عبد اهللا ناصر عبداهللا القويض العازمي ٭ 

٨٣٫٣٣
عبد احملسن أحمد صالح العويص ٨٣٫١٦٭ 
عبدالعزيز براك حسن الرشيدي ٧٩٫١٧٭ 
عبدالعزيز حميد هليل حنوش ٧٣٫٧٭ 
عبدالعزيز عايش العبد ٨١٫٧٩٭ 
عبدالعزيز عبدالغنى جمال حسني ٧٦٫٤١٭ 
علي عبدالهادي علي العجمي ٧٨٫٠٩٭ 
علي عمير صيوان محيسن ٧٣٫١٢٭ 
عوض سعيد محمد العجمي ٧٤٫٢٥٭ 

عياد خالد شداد احلربي ٧٠٫٤٥٭ 
عيسى سعود سعد املطيري ٧٢٫٨١٭ 
عيسى الفي عبداهللا الرشيدي ٦٠٫٦٥٭ 
عيسى منصور ضحوي العنزي ٧٤٫٢٣٭ 
فالح سالم نهار املطيري ٧٩٫٨٭ 
فهد راشد ثاني اجلسار ٦٣٫٣٣٭ 
فهد عبداهللا دخني املطيري ٨١٫٣٭ 
فهد ناصر فهد املنصور ٧٥٫٦٥٭ 
فهيد محسن راشد العويدي املري ٧٠٫١٭ 
فواز دغيمان محمد سرهيد املطيري ٦٣٫٠٧٭ 
فواز فهاد فهد املطيري ٨٣٫٦٧٭ 
فواز محمد سعد العدواني ٧٣٫٢٥٭ 
ماجد غال ب عو ض صعيب جالي ٥٩٫٩٣٭ 
ماجد مبارك حمد املطيري ٦٨٫٠٩٭ 
ماطر مطلق غازي الرشيدي ٧١٫٨٤٭ 
محسن فالح محسن صالح ٧١٫١٦٭ 
محمد جابر ناصر املطيري ٧٥٫٩٤٭ 
محمد جاسم احلمد ٧٤٫٥٣٭ 
محمد حسني الصياح ٨٣٫٠٩٭ 
محمد عبداهللا جمعة البلوشي ٨٢٫٣٥٭ 
محمد علي خشان عبداهللا ٨٤٫٣٧٭ 
محمد علي محمد احليدر ٨٥٫٧٧٭ 
محمد منصور حسن القطان ٧٨٫١٧٭ 
مساعد عبداهللا مساعد الشنفاء ٢٠٫١٥٭ 
مشاري شريد محمد نافع الشتيلي ٧٩٫٥٥٭ 
مشعل فهد عواض املطيري ٨٣٫١٧٭ 
نادر محمد عبداحلميد العماري ٦٢٫٥٩٭ 
ناصر جاسم محمد صرخوه ٦٩٫٢٦٭ 
ناصر سرحان كريدي العنزي ٧٤٫٩٨٭ 
ناصر محمد مبارك الكويران ٧٦٫٧٨٭ 
ناصر نوري حسني وكاع ٨٥٫١٢٭ 
وليد خالد الكرمي ٧٦٫٦٦٭ 
وليد محمد ختالن العنزي ٧٣٫٦١٭ 
يوسف محمد عودة ماجود ٨٠٫٦٧٭ 
يوسف نوري ناصر عيدان ٨٢٫٧٢٭ 
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أسرار سالم وليد احلمادي ٨٤٫٠٣٭ 
آالء حبيب عبداهللا غريب ٨٥٫٠٨٭ 
أنوار أحمد عبداحملسن العلي ٨٩٫٠٧٭ 
أمينة أحمد يعقوب يوسف ٩٣٫٩٢٭ 
ايات كاظم كامل ٧٤٫٤٥٭ 
بدور محمد باقر حدادي ٦٨٫٠٨٭ 
تهاني أحمد شهاب القالف ٩٥٫٨٣٭ 
جمانة علي حسن أحمد ٨١٫٠٣٭ 
حصة جاسم محمد الهندى ٨٥٫٥٥٭ 
خديجة عبداهللا حربي باوى ٨٠٫٧٦٭ 
دانة مهدي صالح خريبط ٨٥٫٧٣٭ 
رباب رضا موسويان ٧٤٫٩٢٭ 
رضوه ناصر راشد القراوى ٨٠٫٧٣٭ 
زينب خالد محمد التركي ٧١٫٠٨٭ 
زينب عبداهللا غدنان روضان الشــمري ٭ 

٨٨٫٤٧
شمايل أحمد خالد العليان ٩٠٫٢٧٭ 
طرابه يعقوب يوسف العميري ٨٢٫٨٨٭ 
عذاري فيصل أحمد املذكور ٩٢٫١٥٭ 
غزالن املدبوح ٨٥٫٣٥٭ 
فاطمة عبداهللا حمود اخلالدي ٧٨٫٣١٭ 
فاطمة أحمد جاسم حمادة ٦٧٫١٭ 
فاطمة صالح حمد احلقان ٩٣٫٩٢٭ 
فاطمة نبيل محمد احلداد ٧٢٫٦٤٭ 
فجر إبراهيم محمد خلف ٨٤٫٢٧٭ 
لطيفة صالح أحمد الدعيج ٧٦٫٦٦٭ 
لطيفة عادل علي الرميح ٧٩٫٠٢٭ 
مرمي خالد راشد مبارك ٧٩٫٤٦٭ 
مرمي عبدالعزيز عثمان احملرى ٨١٫٨٦٭ 
مها محمد جاسم العنزي ٨١٫٥٭ 
مى جمال فهد السميط ٧٤٫١٧٭ 
مى مدور حسني عيسى ٩٤٫٢١٭ 
نسرين رشيد سعيد محمود ٩١٫٠٦٭ 
نورة خالد علي حسن الكندري ٨٨٫٣٣٭ 
هاجر جاسم أحمد اجلاسم ٨١٫٤٢٭ 
هديل عدنان محمد العون ٩٢٫٠٧٭ 
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أحمد سفاح نعيم فالح ٧٨٫٠٩٭ 
أحمد عيد نهار ذياب ٦٨٫٧٣٭ 
أحمد مبارك راشد الثويني ٧١٫٤٤٭ 
أحمد محمد قاطع عبيد ٦٣٫٩٭ 
أحمد مساعد عبدالهادي العنزي ٧٦٫٢٥٭ 
أسامة أحمد عبدالكرمي الفضلي ٧٦٫٩٨٭ 
أسامة حمد الفالح ٧٠٫٩٢٭ 
أكرم ماطر عفاش العنزي ٦١٫٨١٭ 
أنور فالح محمد العنزي ٨٢٫٦٣٭ 
أحمد سعد هليل احلربي ٦٤٭ 
أحمد طلمس مطير الصلبي ٨٨٫٦٧٭ 
أحمد عامر محزم العنزي ٨٠٫١٣٭ 
أحمد عتيق محمد السالم ٨٠٫٧٥٭ 
باسل عيادة راشد احلربي ٦٠٫١٢٭ 
بدر أحمد حمدان الشمري ٧٨٫١٩٭ 
بدر جمعان حسني راشد ٦٨٫٢٢٭ 
بدر حسن سليمان الظفيري ٧٠٫٣٣٭ 
بدر حسني خلف قيطان ٧٨٫٣٣٭ 
بدر عوض مطر العنزي ٧١٫٠١٭ 
بندر حزام طامي ضاحي ٧١٫٨٦٭ 
بندر نايف عيد الصليلي ٧٢٫٤١٭ 
تركي يوسف مشعل العنزي ٧٤٫٩٧٭ 
ثامر خالد عبداهللا العنزي ٧٢٫٩٨٭ 
جاسم فيصل جاسم فيصل ٦٩٫٥٤٭ 
جراح عودة مدلول ناصر ٦٨٫٥٣٭ 
جراح فهد جابر ضاحي ٨٣٫٥٣٭ 
حسني علي ظاهر شالش ٨٤٫٦٩٭ 
حسني مضحى محمد راشد ٧٢٫٥٦٭ 
حمد كامل مدلول ٧٣٫٤٭ 
حمود محمد حمود الشمري ٥٧٫٤٥٭ 
حيدر عبداهللا عطية الشمري ١٩٫٤٤٭ 
خالد عبدالرحمن مريجب العنزي ٦٤٫٤٢٭ 
خالد قاطع عياد مطر ٥٦٭ 
خالد منصور اسماعيل الديحاني ٧٦٫٩١٭ 
خليف بدر خليف العنزي ٩٥٫٥٭ 
رايد حمدان منور الظفيري ٨٩٫٧٥٭ 
زياد علي حسني عبيد ٦٧٫٧٭ 
سالم أحمد سالم العنزي ٦٨٫٤٭ 
سامي هزاع محمد العنزي ٧٠٫٤٥٭ 
سعد بندر ضاحي احلسيني ٧٢٫٦٣٭ 
سعد دوخى ظاهر سفاح ٧٦٫٥١٭ 
سعدون عودة مشعل الظفيري ٨٣٫٨٣٭ 
سعود عادل عوض غازي ٦٧٫١٭ 
سعود مبارك ناصر الشمري ٨٦٫٣٨٭ 
سلطان عبدالعزيز أحمد الشمري ٧٤٫٠١٭ 
سلمان خالد ثجيل موحان ٧٣٫٩٭ 
سلمان يوسف سرحان الهندال ٧٤٫٣٤٭ 
سليمان سالم مهدي ناصر ٧٦٫٨٦٭ 
سليمان فرج حايف الشمري ٦٨٫٥٭ 
صالح طالل ناصر العدواني ٦٩٫٧٦٭ 
صالح فرحان عيادة العنزي ٦٨٫٨٦٭ 
ضاري راكان سطام عايد ٦٩٫٨٢٭ 
طارق زامل مطر العنزي ٦٥٫٩٤٭ 
طالل بدر عطية الظفيري ٦٣٫٨٤٭ 
طالل هادي جويد اجلميلي ٦٤٫٠٩٭ 
عامر عبداللطيف ضاحي العنزي ٦٦٫٢٦٭ 
عايد وكر دهام عايد ٧٦٫٣٣٭ 
عبد الرحمن حمد عقل الرويسان ٢٣٫٦٥٭ 
عبد الرحمن مبارك فهيد العجمي ٨٨٫٩٣٭ 
عبد الرحمن منيف عبدالرحمن احلربي ٭ 

٦٢٫٦٦
عبد العزيز خلف محمد الضفيري ٢٠٫١٩٭ 
عبد العزيز خليف عشان العنزي ٧٦٫٢٧٭ 
عبد اهللا ضحوي مخلف الشمري ٧٢٫٥٭ 
عبد اهللا عيد سعدون املطيري ٦١٭ 

عبد اهللا محمد طالع العنزي ٦٠٫٤٣٭ 
عبد اهللا محمد عبداهللا خلف ٧١٫٥٥٭ 
عبد احملسن خلف محسن العنزي ٦٦٫٩٥٭ 
عبد الناصر فالح محسن الشمري ٧٤٫٣٥٭ 
عبدالرحمن فواز عيد العالطي ٧٢٫٦٢٭ 
عبدالرحمن ممدوح مطلق العالطي ٦٩٫٧٢٭ 
عبدالعزيز فالح محسن الشمري ٧٥٫٤٥٭ 
عبداهللا حمدان حمد احليص ٨٢٫٥٭ 
عبداهللا حمود محمد خلف ٧٨٫٠٦٭ 
عبداهللا سعود شارع الظفيري ٦٨٫٦٤٭ 
عبداهللا سفاح هابس متعب ٧١٫٨٢٭ 
عبداهللا عايد سعد هادي ٧٢٫٨٥٭ 
عبداهللا علي مهوس الشمري ٦٤٫٧٣٭ 
عبداهللا موسى حميد العنزي ٥٨٫٩١٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا ناصر ٧٦٫١٩٭ 
عبيد فاضل ذيبان الشمري ٧١٫٩١٭ 
عثمان عساف بادع نزال ٧٣٫٨٭ 
علي فزع ماجد الشمري ٧٠٫٣٦٭ 
عمر مهدي نوار جابر ٦٨٫٠١٭ 
عناد عايد عناد الشنيار ٧٤٫٣٥٭ 
عوض مساعد محسن اخلالدي ٦٤٫٧٤٭ 
عيد جزاع حمد الشمري ٧٩٫٢٤٭ 
غنام شريدة مشاري اخلالدي ٢١٫٤٤٭ 
فهد شلواح حزام الظفيري ٧٣٫٣٦٭ 
فهد صغير طالب البذالي ٦٨٫٤٨٭ 
فهد غازي عبداهللا املطيري ٧٢٫٥٦٭ 
فهيد محمد حمد العجمي ٨٣٭ 
فيصل أحمد صالح خلف ٦٩٫٦٣٭ 
فيصل طالل مشهور اجلنفاوي ٧٢٫٩١٭ 
فيصل فواز طراد الشمري ٦٨٫٧٩٭ 
ماجد حمد عطية صياح ٧٥٫٩٨٭ 
محمد دشر فالح العنزي ٧١٫٥٣٭ 
محمد سامي حنظول مصيفي ٧٠٫٨٣٭ 
محمد عبدالعكله ٧٤٫٧٢٭ 
محمد عيد مطير اخلالدي ٦٧٫٧٩٭ 
محمد غنيم فراج غنيم ٦٥٫١٧٭ 
محمد مشرف زامل الضفيري ٧٠٫٢٧٭ 
محمد مفلح محمد بشير ٧١٫٨٧٭ 
محمد نايف راشد املطيري ٧٢٫٨٩٭ 
مشاري مشعل برجس رشيد ٧٠٫٥٨٭ 
مشعل أحمد اعبيد األحمد ٦٨٫٥٨٭ 
مشعل حمدان بستان العنزي ٧٠٫٩٭ 
مشعل سلطان عبداهللا البرازي ٧٧٫٠٧٭ 
مشعل متعب ذياب العنزي ٧٢٫١٦٭ 
ناصر إبراهيم فالح الراجحى ٧٣٫٥٭ 
ناصر غنيم رشيد الصلبي ٧٩٫٨١٭ 
ناصر فهد ناصر العدواني ٨٠٫١٩٭ 
ناصر نواف محمد الديحاني ٧٢٫٤٦٭ 
نوار فيصل نوار فهد ٧٧٫٨٦٭ 
هشام خالد هاشم املاجدي ٧٦٫١٧٭ 
يوسف حايف نشمي الظفيري ٧٤٫٦٧٭ 
يوسف عبداهللا محمد املطيري ٧٣٫٤٧٭ 
يوسف محمد محسن العنزي ٦٩٫٤٢٭ 
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أحمد محمد صالح الشايجى ٦٨٫٨٩٭ 
أحمد مطلق ناصر العتيبي ٦٩٫٩١٭ 
أسامة حسني يوسف املال ٧٧٫٥١٭ 
أحمد عماد راضي القطان ٨٢٫٨٧٭ 
بدر مطلق خالد العازمي ٧٠٫٥٧٭ 
بسام سالم طاحوس القحطاني ٨٥٫٦٧٭ 
بندر محمد ضيدان الهاجري ٧٢٫٢١٭ 
تركي عادل حميد املطيري ٧٧٫٢٧٭ 
جاسم محمد حسني القطان ٩٠٫٢٤٭ 
جاسم محمد محمد أحمد ٨٢٫٨٢٭ 
حامد حمود حامد املطيري ٧١٫٦٦٭ 
حبيب محمد مرزوق الشــتلي العازمي ٭ 

٦٦٫٠٧
حسن محمود حسن العنزي ٦٢٫٦٥٭ 
حسني عبداحملسن إبراهيم القالف ٦٩٫٤٤٭ 
حمد سلطان أحمد الهولي ٦٥٫٣٥٭ 
حمد ماجد طاهر بوحمد ٦٩٫٩٥٭ 
خالد صالح علي البوعينني ٦٩٫٣٤٭ 
رائد راشد سهو العازمي ٧٢٫٢٣٭ 
راكان خالد حسني العجمي ٧٤٫٥٧٭ 
زايد محمد زايد املطيري ٦٦٫٣٭ 
سالم حمد سالم املري ٢٠٫٣٩٭ 
سالم سامي عمار العميره ٧٧٫٠٢٭ 
سعود عبدالهادي سعود العجمي ٧٣٫٤٢٭ 
سفر سفر محمد عودان العجمي ٦٤٫٥٧٭ 
سلمان شداد سند املطيري ٧٤٫٩٢٭ 
سلمان سالم ادغيمان العازمي ٦٧٫٨٥٭ 
شــعيب عبدالعزيــز أحمد عبدالســالم ٭ 

الشعيب ٧٣٫٦٩
شمروخ محمد شمروخ الشمروخ ٦٢٫٨٩٭ 
طالل عيدان عبداخلضر أصقر ٧٢٫١٥٭ 
عبد الرحمن حمد محمد الطويل العجمي ٭ 

٧٥٫٢٩
عبد الرحمن عبدالعزيز عبداهللا األشوك ٭ 

٧٦٫٤٤
عبد الرحمن عبداهللا حمد العجمي ٧٢٫٦٦٭ 
عبد العزيز طالل عبداهللا املليحان ٧٨٫٤٧٭ 
عبد العزيز عوض صالح العتيبي ٦٩٫٠٦٭ 
عبد العزيز غازي عماش املطيري ٧١٫٤٨٭ 
عبد العزيز مرزوق عبداهللا العازمي ٦٧٫٠٨٭ 
عبد اهللا أحمد محمد خليل ٦٤٫٥٢٭ 
عبد اهللا جمعان عجيرم العازمي ٦٩٫٢١٭ 
عبد اهللا مجيد محمد دشتي ٩٤٫٨٣٭ 
عبد اهللا نايف ندا النومس ٧٤٫٨٧٭ 
عبد احملســن فاضل عبداحملسن العلي ٭ 

٧٥٫٨٣
عبد احملسن فاضل محسن العجمي ٦٨٫٦٧٭ 
عبد احملسن مبارك صالح العجمي ٦٢٫٠٢٭ 
عبدالعزيز حمد حسن العنزي ٦٨٫٥١٭ 
عبداهللا فالح راشد العازمي ٦٩٫٤٧٭ 
عبداهللا مبارك حمود امان ٦٩٫٨٣٭ 
عبداهللا ناصر سعد الهاجري ٦٩٫٥٥٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا املطيري ٦٩٫٣٧٭ 
عبدالوهاب محمد عبداهللا الرويح ٧٧٫٢٣٭ 
علي حسن محمد أحمد ٦٢٫١٤٭ 
علي كاظم عبداهللا حيدر ٧٢٫٤٥٭ 
علي يوسف محمد عبدالعزيز ٨٣٫٣٦٭ 
عمر سعد فهيد العجمي ٩٠٫٦٩٭ 
غنام شنيان عبدالرحمن العتيبي ٧٨٫٠٨٭ 
فهد علي مطلق العازمي ٧٣٫١٣٭ 
فهد محمد جديع سعود العجمي ٧١٫١٢٭ 
فيصل بدر خالد املطيري ٨٢٫٤١٭ 
كميل جالل محمد الفضلي ٧٩٫٦٩٭ 
مبارك نصار صنهات العازمي ٧٦٫٩٦٭ 
متعب فهيد محمد العجمي ٧٦٫٨٩٭ 
محمد حمد علي املري ٦٣٫٦٦٭ 
محمد فاضل عبداحملسن العلي ٨١٫٢٨٭ 
محمد إبراهيم عيسى عبدالرضا ٧٠٫٢١٭ 
محمد أحمد يوسف الكوت ٧٧٫٦٧٭ 
محمد جاسم راضي القطان ٧٨٫١١٭ 
محمد حسني محمود شعبان ٧٤٫١٤٭ 
محمد سعد جابر الهاجري ٧٣٫٧٣٭ 
محمد عبدالعزيز املوسى ٦٨٫٤٭ 
محمد عبداهللا غصن العجمي ٢٠٫٦٣٭ 
محمد عبدالهادي حفيظ نفخان ٦٦٫٤٧٭ 
محمد قاسم عبدالواحد املطرود ٧٧٫٤١٭ 
محمد منير فهد العتيبي ٦٢٫٠٥٭ 
محمد ناصر مسلم العجمي ٧١٫٨٢٭ 
مسفر ظافر مهدي العجمي ٧٤٫٩٢٭ 
مسفر محسن سعد العجمي ٧٧٫٦٧٭ 
مسلم ناصر مسلم العجمي ٦٩٫٦٧٭ 
مشعل ناصر عبداهللا العتيبي ٧٣٫٧٥٭ 
ناصر خالد إبراهيم العتيبي ٦٥٫٤٣٭ 
ناصر شلوان عبدالهادي الهاجري ٧٥٫١١٭ 
ناصر عبداهللا ضيدان الهاجري ٦٩٫٤٩٭ 

نايف مهنا شامان املطيري ٧٢٫٠٨٭ 
هاشم فهد أحمد املجادي ٨٣٫٦٥٭ 
يوسف حامت محمد سيرت ٧٤٫٩٣٭ 
يوسف سامي سليمان البالول ٧٥٫٧٤٭ 
يوسف علي عيسى سليمان العطار ٩٠٫٢٥٭ 
يوسف وليد راشد املاص ٦٧٫٠٦٭ 
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أبرار الفي ملفي املطيري ٨١٫٣٩٭ 
أسماء صالح الغازي ٨٩٫٠٦٭ 
إسراء عمر موسى عبيد ٧٦٫١٭ 
إسراء غامن مطر كريدي ٨٣٫٢٦٭ 
أسماء صالح خلف منله ٧٧٫٨٤٭ 
أسماء عبداللطيف جواد شنان ٨٧٫٨١٭ 
أسماء عبداهللا يوسف خليل ٨٢٫٨٣٭ 
أفراح سالم بدر الظفيري ٨٠٫١٩٭ 
البندري أحمد غازي الرشيدي ٨١٫٦٧٭ 
امل قاسم سيد الرحمن ٧٨٫٠٢٭ 
انتصار حمد غنيم العازمي ٨٠٫٩١٭ 
انتصار ناصر العلي العبداهللا ٧٣٫٨٩٭ 
أنفال خالد عبداهللا الشمري ٧١٫٨٣٭ 
انوار صالح الغازي ٩٥٫٢٦٭ 
انوار عاشور مطلق عثمانى ٧٦٫٣٥٭ 
إميان مبارك دغمى املويزري ٩٢٫١٧٭ 
بشائر عواد حمد ٨٩٫٤٣٭ 
بشري علي احملمد ٩٠٫٥٤٭ 
حنان حمد ناجي عبدالهادي ٧٥٫٤٣٭ 
حوراء عبدالعزيز قاسم املطرود ٧٩٫٧٧٭ 
حوراء فاضل غلوم شاه ٨٦٫٤٣٭ 
خديجة فاطم غالب املطيري ٨٨٫٤٧٭ 
دميه سعود خلف املطيري ٧٧٫١٤٭ 
رحاب بندر بتال العتيبي ٦٦٫٦١٭ 
رزان خالف ثجيل حماد ٧٠٫٧١٭ 
رقية شمخي زعماك ٧٧٫٣٧٭ 
رمي السمني ٩١٫٦٧٭ 
زينب سرحان هادي فارس ٨٢٫٦٦٭ 
زينب عزيز منخي العنزي ٧٩٫١٨٭ 
زينب هادي شريف علي ٧٨٫٠٦٭ 
سارة ثعيل ثامر املطيري ٧٠٫٨٣٭ 
سامية عبدالعزيز عبداهللا الرشيدي ٨٤٫٧٥٭ 
سامية محمد جوبان الشرارى ٧٥٫٢٢٭ 
شهد عايض محمد العنزي ٧٤٫٨٣٭ 
شهد عبداللطيف جواد شنان ٧٤٫٦٩٭ 
شوق عادل محمد العنزي ٩٣٫٨٥٭ 
عائشة إبراهيم خضير العلي ٧٩٫٥٢٭ 
عالية خضر سالم جلود ٨٢٫٢٦٭ 
عبير عبداهللا الزليط ٧٩٫٩٭ 
عذاري طليحان عكاش العنزي ٦٧٫٨٤٭ 
فاطمة الزهراء زعزعي ٨٧٫٠٨٭ 
فاطمة الزهراء مبارك محسن ٧٢٫٤٤٭ 
فاطمة جواد عبداهللا البلوشي ٦٦٫٠٩٭ 
فاطمة رومي رجعان الظفيري ٦٩٫١٤٭ 
فاطمة طارش ساجت حاوى ٦٨٫٧٦٭ 
فاطمة ناصر رعد عسكر ٨٠٫٠٥٭ 
فايزة مطلق ذعار املطيري ٦٩٫٦٭ 
كوثر أحمد حسني الكندري ٩٠٫٩٨٭ 
مرح نواف الفي الديحاني ٨٣٫٥٧٭ 
مرمي سعد فالح املطيري ٨٢٫٦٦٭ 
مالك خليف حسني العنزي ٨٢٫١٣٭ 
مالك علي عواد عواد ٦٩٫١٧٭ 
مهيا ماجد الرميثى املطيري ٩٠٫٠٨٭ 
موضي عبداهللا كاظم الظفيري ٧٤٫٩٦٭ 
نبأ سهاد نوري الشيخلي ٧٨٫٦٭ 
نورة مين عون الرشيدي ٧٣٫١٨٭ 
هاجر فالح هراطه ٧٩٫٨١٭ 
هاجر يوسف حمود هنيدي ٧٢٫٨٣٭ 
هدايه سوادي العنزي ٧٣٫٦٣٭ 
هدى أحمد هادي املطيري ٢٢٫٠٩٭ 
هنادي عبود اجلابر ٧٧٫٣٥٭ 
هنادي محمد جاسم عجران ٧٧٫٥٢٭ 
هنوف سلمان فالح الرشيدي ٧٦٫٥٥٭ 
وجود أحمد فالح املطيري ٢٠٫٦٤٭ 
وفاء جبير العيبان ٨٢٫٦٧٭ 
وفاء سعد دغمى الرشيدي ٧٤٫٢٭ 
ياسمني عيسى سياحى ٨٣٫٨٣٭ 
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أفنان محمد عبداهللا املهينى ٧٣٫٦٭ 
أماني أحمد جاسم السمحان ٥٩٫١٥٭ 
أمل وليد أحمد الهاشم ٧٧٫٢٣٭ 
أنغام سلطان مبارك العنزي ٦٣٫٩٢٭ 
إميان عبدالرحمن مرزوق عبدالرحمن ٦٤٭ 
إميان وليد أحمد الهاشم ٨٢٫٧٨٭ 
بتول علي حسني اخلياط ٥٧٫٤٩٭ 
بشائر أسامة بندر يوسف ٧٥٫٢٭ 
بشاير عالء حميد ٨٧٫٩٢٭ 
جوري طارق يوسف الراشد ٧٨٫٩٢٭ 
حمدة عبداحملسن جابر العدواني ٢١٫٢٧٭ 
حوراء ايوب سلمان السلمان ٧٩٫٠٦٭ 
حياة فهد عياد الهويدي ٦٩٫٨٩٭ 
خديجة محمد عبدالكرمي رمضان ١٧٫١٥٭ 
خديجة نواف عبدالواحد الهندال ٧٩٫٠٢٭ 
خوله عبداهللا عبداحملسن الثويني ٥٨٫٠٣٭ 
دانة أحمد نعمة البدر ٧٣٫٦٭ 
دالل بندر سعد العازمي ٧٧٫٠٤٭ 
دالل مبارك سويد السويد ٨٨٫٩٧٭ 
رحاب خليل إبراهيم اخلوالد ٧٢٫٩٥٭ 
زهراء علي جعفر حسن ٨٦٫٦٧٭ 
زهراء عيسى عبداهللا السيافي ٧٢٫٧٧٭ 
زينب علي جعفر البيرمى ٨٥٫٧٢٭ 
زينب مكي مسلم القديحي ٩٠٫٢٢٭ 
سارة راشد نادر العجمي ٨٤٫٤٭ 
ســارة عبدالعزيز عبداللطيف السعيد ٭ 

٧٤٫٢٤
سارة عيسى عبداهللا العباسي ٧٧٫٦٧٭ 
سارة محمد سالم العجمي ٧٥٫١٣٭ 
ســكينة حســني عبدالزهراء حزبه زاده ٭ 

٨٧٫٥٨
شروق عادل أحمد الشهاب ٧٦٫٧٦٭ 
شهناز محمود نايف العنزي ٧٦٫٧٢٭ 
شوق عبداجلبار الفي العتيبي ٧٢٫٣٨٭ 
شيخة عبداهللا دريس فرحان ٧٦٫١٣٭ 
شيخة علي رضا البلوشي ٨٣٫٥٩٭ 
طيف عيد صبيح الشمري ٨٢٭ 
عائشة مبارك حسن الرشدان ٧٩٫٠١٭ 
عهود عادل محمد الصرعاوى ٦٧٫٧٭ 
غنيمة علي عبداهللا بلوشي ٨٧٫٦٩٭ 
فاتن محسن زيدان العنزي ٦٨٫٧٭ 
فاطمة حامد سلمان العازمي ٨٥٫٩٤٭ 
فاطمة فيصل عبيد محمد سعيد ١٩٫٥٩٭ 
فجر محمد غزاي املطيري ٧٣٫٢٢٭ 
لطيفة عباس رمضان يادكاري ٢٠٫٨٣٭ 
ليلى مشاري محمد الشمري ٧٤٫٩٨٭ 
مرمي ساير حمود احلربي ٧٧٫٧٥٭ 
مرمي محمد جمعة هاشم ٨٠٫٥٤٭ 
مزنة سعود سعد فهد سعد العتيبي ٨٢٫٦٧٭ 
مضاوي عادل محمد الصرعاوى ٦٦٫٣٦٭ 
مكيه فيصل عبدالرحمن حسن ٧٠٫١٧٭ 
مالك حمد حسني العجمي ٧٦٫١٢٭ 
منيرة جابر حمد املري ٧٦٫٥٨٭ 
مها موسى سعد املوسى ٧٦٫٦١٭ 
موزة يعقوب سيف البطي بوطيبان ٨٨٫٠١٭ 
نوف علي بن محمد املطيري ٨٠٫٩١٭ 
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أحمد جزاء عفار العتيبي ٧٢٫٣٢٭ 
أحمد الفي سعد شريدة العازمي ٦٩٫٩١٭ 
أحمد وهاب محمد املغير ٧٦٫٨٤٭ 
أسامة مطلق سكتان ملحم العازمي ٧٠٫٦٥٭ 

إبراهيم ضلعان متلع العازمي ٧٣٫٧٩٭ 
إبراهيم مزيد زيد العازمي ٧٤٫٥٭ 
أحمد مطلق مبرك العازمي ٧٨٫٩٣٭ 
بدر فيصل طعمة عبدالعزيز الغريب ٧٣٫٢٭ 
بدر ناصر راجح العمير ٩٥٫١٧٭ 
بندر نواف مسلم الصواغ ٧٥٫٣١٭ 
تركي فهد مسلم الصواغ ٧٦٫٥٨٭ 
ثامر وارد ثامر العجمي ٧٢٫٢٭ 
جابر شريدة عتيج هادي العازمي ٧٥٫٣٨٭ 
جزاع مناحي دغش املطيري ٧٠٫٠٤٭ 
حبيب حميد حبيب مشل ٢٤٫١٣٭ 
حبيب محمد علي ابل ٧٤٫٦٨٭ 
حسن سعد عفاس الدوسري ٧٣٫٦٦٭ 
حسن محمد كرميى بور ٦٩٫٧٢٭ 
حسن مشعل حسن العجمي ٧٥٫٩٢٭ 
حسني عباس هاشم ذاكرزاده ٧٢٫٩٩٭ 
حمد راشد عبداهللا املري ٢٦٫٤٩٭ 
حمد سعد علي الغريب ٨٢٫٨٢٭ 
حمد عيد حمد الصوابر ٧٠٫٣٤٭ 
حمد يوسف براك العليوي ٧٤٫٢٧٭ 
خالد راشد سالم الصواغ العازمي ٦٨٫٨٩٭ 
خالد عبداهللا الفي العازمي ٦٥٫٢٧٭ 
خالد مشعل شداد الصواغ العازمي ٧١٫٢٣٭ 
خالد ناصر عوض العازمي ٧٧٫٤٦٭ 
رائد سعود بريك العتيبي ٧٦٫٣٧٭ 
راجح برجس ذياب املطيري ٧٧٫٤٣٭ 
راشد محمد حسني الدوسري ٦٧٫٠١٭ 
راشد محمد فالح العجمي ٧٤٫٩٦٭ 
راكان مطلق مبارك الهاجري ٨٢٫٠٥٭ 
سالم منصور سالم العازمي ٧٥٫٢٨٭ 
سعد سليمان سعد ناصر العازمي ٧٦٫٠٢٭ 
سعد مشعل سعد العازمي ٦٧٫٥١٭ 
سعود مبرك سيف العازمي ٧١٫٥٤٭ 
سعود محمد الشحاذ ٨٠٫٧٥٭ 
سلطان برغش نشا القحطاني ٦٩٫٠٧٭ 
سلطان محمد سلطان العجمي ٨٧٫٩٢٭ 
سلطان ناصر سعود عبيد ٦٨٫٥٧٭ 
سلمان عبداهللا فهد السبيعي ٧٦٫٥٢٭ 
سلمان ناصر سعد العجمي ٨٢٫٣٥٭ 
سيف عبداهللا رباح املطيري ٩٦٫٧٥٭ 
شافي عبداهللا محمد العجمي ٦٨٫٦٦٭ 
شايع حسني ربيع العجمي ٧٩٫٩٢٭ 
صالح سالم صالح املري ٨٠٫٩١٭ 
صالح ناصر مناحي املبارك ٧٨٫٤٦٭ 
ضاري يوسف عبدالهادي العازمي ٧٧٫٩٢٭ 
عادل سالم علي العازمي ٦٨٫٧٩٭ 
عامر برجس زيد العتيبي ٧٧٫٥٭ 
عامر خالد عامر العتيبي ٧٢٫١٣٭ 
عبد الرحمن جاعد مطلق العتيبي ٧٧٫٦٤٭ 
عبد الرحمن علي عيفه املطلق ٦٦٫٦١٭ 
عبد الرحمن فالح نايف املطيري ٧٩٫٧١٭ 
عبد الرحمن فهد خلف اللميع ٧٧٫٩٩٭ 
عبد الرحمن فهد هذيلى العجمي ٧٨٫٣٩٭ 
عبد الرحمن هادي سعيد ناصر ١٧٫٤٥٭ 
عبد العزيز سعد شاجع العجمي ٨٨٫٠٢٭ 
عبد العزيز نواف محمد امليع ٧٥٫٩٤٭ 
عبد اهللا جمعان رفاعي العازمي ٧٥٫٨٦٭ 
عبد اهللا حسني عبداهللا العجمي ٧٤٫٧٨٭ 
عبد اهللا سالم عبداهللا السبيعي ٧٤٫١٢٭ 
عبد اهللا سعد سالم الدوسري ٧١٫٨٦٭ 
عبد اهللا طالل فالح العازمي ٦٦٫٩١٭ 
عبد اهللا مناحي هادي العجمي ٧٢٫٩٭ 
عبد الوهاب وليد عباس عبدالرحمن ٧٣٫٣٭ 
عبدالرحمن برجس ذياب املطيري ٦٥٫٠١٭ 
عبدالرحمن صباح مبارك العازمي ٦٧٫٦٢٭ 
علي نايف علي الرشيدي ٧٩٫٧٧٭ 
عيسى سعد معاند العنزي ٩٠٫٤٥٭ 
عيسى عبداهللا الفي العازمي ٧٠٫٤٩٭ 
فالح خليفة فالح العازمي ٨٧٫٢٨٭ 
فايز فالح حربي العازمي ٥٩٫٦٤٭ 
فراس عبداهللا مجعد العتيبي ٧٨٫٩٢٭ 
فهد بدر مطلق الكفيف ٦٥٫١٭ 
فهد رجا مجبل العازمي ٧٤٫٠٧٭ 
فهد عيد شرمي العتيبي ٦٠٫٣٦٭ 
فهد فيصل راشد احلربي ٧٤٭ 
فهد محمد حمد الصوابر ٧٠٫٢٧٭ 
فهد مرزوق عبداهللا العجمي ٧٠٫٠٣٭ 
فهد يوسف مفلح العازمي ٧٧٫٢٧٭ 
فهيد راشد سيف الهاجري ٧٣٫٥٭ 
فهيد محمد جلوي رتيبان ٦٨٫٢٦٭ 
فواز زامل علي العنزي ٧١٫٥١٭ 
فيصل ناصر نهار امليمونى ٨٢٫١٦٭ 
فيصل يوسف مفلح العازمي ٦٦٫٦٩٭ 
الفي ملفي عزيز املطيري ٧١٫٩٧٭ 
مبارك حمد ماضي الهاجري ٨٠٫٠١٭ 
مبارك صباح مبارك العازمي ٦٧٫٢٨٭ 
مبارك الفي مبارك ريحان العازمي ٧٤٫٤٧٭ 
محمد أحمد محمد السهيجان ٧٤٫٥٤٭ 
محمد أحمد مناور احلجيالن ٧٣٫٠٣٭ 
محمد حسن فالح الشبعان ٧٣٫٢٣٭ 
محمد سعد عبداهللا جابر ٧٨٫٩١٭ 
محمد سعود علي العازمي ٨٠٫٢٢٭ 
محمد سيف رشدان الهاجري ٧٣٫٦٭ 
محمد طلق هزمي العازمي ٧٣٫٠١٭ 
محمد عبداهللا هادي العجمي ٦٧٫٧٣٭ 
محمد علي هجاج العازمي ٧٧٫٢٥٭ 
محمد فرحان معزي العازمي ٧٦٫٣٤٭ 
محمد فهد خلف العازمي ٧٨٫١٢٭ 
محمد كامل شهاب اخلالدي ٦٤٫٦٧٭ 
محمد ماجد شداد الصواغ العازمي ٧٤٫٠٤٭ 
محمد مطلق فالح علي العازمي ٦٨٫١٦٭ 
محمد مطلق فالح مقبل العازمي ٧٣٫٥٭ 
محمد مفلح علي العازمي ٧٦٫٣٤٭ 
مرزوق خالد مرزوق عقاب العازمي ٦٣٫٤٭ 
مشاري عايد هادي العازمي ٦٦٭ 
مشاري فالح عالي العازمي ٦٩٫٧٭ 
مشعل احلميدي زوير السبيعي ٧٣٫٤٨٭ 
مطلق عيد مطلق العازمي ٧١٫٤٣٭ 
منصور سليمان منصور العازمي ٨٢٫١٢٭ 
منصور وليد خالد العازمي ٧٥٫٨٥٭ 
ناصر حمود ناصر العتيبي ٧٧٫٢٦٭ 
ناصر سعد عبيد الدوسري ٦٩٫٠١٭ 
ناصر عايد سبيل العازمي ٧٤٫٨٧٭ 
نواف براك ضبيب العازمي ٧٤٫٤٥٭ 
نواف سعد مبارك السفيح ٦٤٫٩٨٭ 
يوسف جاسم براك العامر ٧٥٫٦٧٭ 
يوسف حامد شبيب العازمي ٦٥٫٩٩٭ 
يوسف خالد صحن الهضيبان ٧٨٫٤٢٭ 
يوسف ناصر دغيم العميره ٧٦٫٦٨٭ 
يونس عبداللطيف خليف العنزي ٧٣٫٣٨٭ 
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أحمد فيصل عبداهللا الرخيمي ٩٠٫١٧٭ 
أحمد حسني محمدي بجكان ٨٦٫٥٭ 
أحمد عادل يوسف املسيليم ٨٦٫٨٤٭ 
أحمد وليد عيدان سليم ٧٤٫٢٢٭ 
إبراهيم عبدالرحمن فهد الرجيب ٧٩٫٠٤٭ 
إبراهيم عبدالسالم حسني الفودري ٧٥٫٢٤٭ 
أحمد حسن علي ظاهر ٧٢٫٥٢٭ 
أحمد صادق نور املوسوي ٢٠٫٥٢٭ 
أحمد محمد أحمد ابل ٧٥٫٥٦٭ 
أسامة حمد مالح العنزي ٦٨٫٧٨٭ 
حسن سمير خضر الضفيري ٨٠٫٢٣٭ 
حسني مهدي حسني عباس ٩٤٫٧٣٭ 
حسني محمود مال اهللا عبداهللا ٨٥٫٨٧٭ 
حمود صقر غامن العنزي ٧٢٫٧٤٭ 
خالد ضاحي ماجد الشايع ٩٠٫٩٩٭ 
خالد محمد جاسم احلملى ٧٣٫٨٤٭ 
خالد ناصر راشد مبارك ٧٢٫٨٤٭ 
دعيج خليفة محمد الفنينى ٧٧٫٨٣٭ 

راشد محمد مطلق العازمي ٧٣٫٤٧٭ 
سليمان صالح صحاف علي ٨٧٫٢٨٭ 
صقر رسلى حمد بورسلى ٩٠٫٩٭ 
طالل عبدالكــرمي أحمد عبدالكرمي أحمد ٭ 

القناعي ٨٧٫٧٥
عبد الرحمن عادل عبدالرحمن الدليجان ٭ 

٧٩٫٤٢
عبد الرحمن علي خلف الدللو ٧٢٫٩٧٭ 
عبد العزيز عبداهللا عبدالعزيز الهديب ٭ 

٨٠٫٠١
عبد اهللا حمود عبداهللا الرشيد ٧٣٫٧٭ 
عبدالرحمن سالم مبارك مبارك ٧٢٫٣٥٭ 
عبدالعزيــز خالــد عبداللطيف الغريب ٭ 

٨٣٫٤٩
عبدالقادر صالح هاشم مصطفى ٧١٫٣٣٭ 
عبداهللا صالح منش صالح النمش ٨٧٫٨٣٭ 
عبداهللا عيد خليفة عيد البوعينني ٨٤٫٤٢٭ 
عبداهللا موسي عبداهللا الذويخ ٨٢٫٩٦٭ 
علي محمد عثمان ٨٤٫٩٢٭ 
علي حسني أحمد القالف ٧٦٫١٣٭ 
فهد عواد حماد العبيد ٧٣٫٧٦٭ 
مبارك عوض مخلف العازمي ٦٧٫٣٭ 
محمد بدر عبداهللا العمر ٧٢٫٤٥٭ 
محمد علي حسن علي باقر ٨٥٫٣١٭ 
محمد غنيم مذخر العتيبي ٧٧٫٢٥٭ 
محمد مكى محمد كرم القالف ٩٠٫٦٩٭ 
محمد نوري عبداهللا محمدالشمري ٧٥٫٤٩٭ 
محمد يعقوب مهدي بيرويان ٩٣٫١٧٭ 
محمد يوسف محمد السعدون البدر ٦٨٫٤٤٭ 
محمود علي محمود الداود ٧٣٫٩٥٭ 
وليد غالب عطية شعبان ٧٧٫٧٤٭ 
يوسف عيسى سليمان املعيوف ٩٣٫٨٢٭ 
يوسف فاضل مصطفى خلف ٧٥٫٢٤٭ 
يوسف محمد عبداجلواد سليمان ٧٥٫٦٭ 
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أحمد شويش أحمد شريف ٧٦٫٠٤٭ 
أحمد عبدالعزيز غلوم جمعة ٦٦٫٦٢٭ 
أحمد محمد سالم املطيري ٧٣٫٧١٭ 
أحمد ناصر سعود العازمي ٧١٫٨١٭ 
إبراهيم بدر مداد العازمي ٥٧٫٩٤٭ 
إبراهيم محمد شبيب العازمي ٦٦٫٣١٭ 
أحمد خلف سالم العازمي ٢١٫٩٤٭ 
بدر بادي حسن الدوسري ٧٦٫٣١٭ 
براك بدر براك الدوسري ٧١٫٥٧٭ 
بندر سعد محسن الدوسري ٦٧٫٦٢٭ 
حسني عبداهللا حسني العنزي ٢١٫٧٨٭ 
حمد حمود حمد العجمي ٧٥٫٠٧٭ 
خالد راجح داهم القحطاني ٦٩٫٤١٭ 
خالد سعد فهد العازمي ٧٥٫٧٭ 
خالد محمد جلعود الهاجري ٧٦٫٧٣٭ 
خالد مشعل خالد الكويران ٧٧٫٦٧٭ 
راجح سعد خالد العذاب ٧٢٫٦٦٭ 
راشد أحمد سيف العازمي ٧٢٫٥١٭ 
راشد رياض حميدان العازمي ٧٣٫٤٭ 
راشد صالح رجعان العازمي ٧٠٫٢٤٭ 
راشد عبداهللا عيد العجمي ٧٤٫٠٧٭ 
راشد فالح محمد العجمي ٦٧٫٨٨٭ 
سامي فهيد نصار العازمي ٧٨٫١٩٭ 
سرحان عطا اهللا سرحان خلف ٧٥٫٩٥٭ 
سعد محمد دعيرم العجمي ٥٩٫٩٭ 
سعود فيصل مطلق العازمي ٧٦٫٥٩٭ 
سعود مجبل سعود العازمي ٦٨٫١٤٭ 
سلمان محمد سليمان العازمي ٦٥٫٩١٭ 
سيف سالم سيف احلجيالن ٨١٫٧٣٭ 
شافي رسم شافي العجمي ٧١٫٦٭ 
شقير صالح شقير العجمي ٧٣٫٨٤٭ 
صقر دعيج صقر العتيبي ٦٣٫٩٥٭ 
صويان سعد سعيد الهاجري ٨٢٫٥٨٭ 
ضاري محسن حسني العنزي ٦٨٫٣٨٭ 
ضاري مطلق وحير الهاجري ٧٩٫٠٧٭ 
طالل عامر مجرش العتيبي ٨٥٫٤٧٭ 
عبد الرحمن سعود مطر العازمي ٧٥٫٥٭ 
عبد الرحمن عبداهللا محمد الهاجري ٧١٫٤٭ 
عبد العزيز عيد مناحي الدماك ٧٦٫٢١٭ 
عبد العزيز فهد عبداهللا العجمي ٧١٫٧٧٭ 
عبد العزيز محمد عبيد املطيري ٨٠٫٧٦٭ 
عبد اهللا بتال محمد الدوسري ٦٥٫٢٩٭ 
عبد اهللا ساجى سالم الدوسري ٧٥٫٦٩٭ 
عبد اهللا سالم خالد العازمي ٧٤٫٧٩٭ 
عبد اهللا صالح عوض عوينان ٦٣٫٢٧٭ 
عبد اهللا طالل بدر العتيبي ٨٤٫٧٩٭ 
عبد اهللا فهد ناصر العجمي ٨٤٫٥٨٭ 
عبد اهللا مبارك دهيليس الهاجري ٧٥٫١٣٭ 
عبد اهللا مبارك عبداهللا السهلي ٦٩٫٢٤٭ 
عبد اهللا محمد بداح عبداهللا ٧٠٫٩٭ 
عبد اهللا ناصر نايف الدوسري ٦٧٫٥٢٭ 
عبد اهللا هزاع عبيد العجمي ٧٥٫٢٩٭ 
عبد املجيد حمد عبداهللا السبيعي ٦٨٫٧٤٭ 
عبدالعزيز صالح محمد العجمي ٧٥٫١٤٭ 
عبداهللا سعود قبالن فهد العازمي ٦٠٫٦٨٭ 
عبيد جابر عيد الشريع ٦٠٫٧٨٭ 
علي حسن منصور الدوسري ٧٤٭ 
علي حمد محمد العجمي ٧٣٫٣٧٭ 
علي دخيل علي املطيري ٧٠٫٥٢٭ 
علي فهد ثقل الدوسري ٦٥٫٠٦٭ 
عمر ردن حسني الدوسري ٦٧٫٧٨٭ 
عوض يوسف عوض العازمي ٧٢٫١٩٭ 
عيد سعود عيد العازمي ٦٣٫٢٭ 
عيفان محمد عيفان الهاجري ٥٧٫٨٢٭ 
فارس اسعد حسني مدفع ٧٦٫٤٧٭ 
فالح رفاعي فالح العجمي ٦٧٫٦٥٭ 
فالح محمد بدر السبيعي ٧٨٫٦٦٭ 
فهد بتال محمد جازع الدوسري ٦٦٫٠٦٭ 
فهد بدر سعود العجمي ٧٣٫٨٦٭ 
فهد جايز فهد العجمي ٧٧٫١٥٭ 
فهد خالد هتالن العازمي ٧٢٫١٣٭ 
فهد سعد فهد العازمي ٧١٫٣٤٭ 
فهد شلوان مسفر الهاجري ٧٦٫١٧٭ 
فهد عيسى عبداهللا اخلياط ٦٧٫٩٧٭ 
فهد فيصل عوض الرشيدي ٨٥٫٣١٭ 
فهد مرثع محمد العازمي ٧٠٫٠٨٭ 
فيصل خالد ردعان العازمي ٧١٫٩٣٭ 
فيصل مانع محمد العرجاني ٧٤٫٨٣٭ 
الفي مرزوق الفي العازمي ٧٢٫٥٦٭ 
مبارك ناصر حشر البرغش ٦٦٫٦٧٭ 
مبارك ناصر نايف العتيبي ٧٦٭ 
متعب مطلق محماس الدوسري ٦٧٫٣٢٭ 
محمد بجاد حميد العجمي ٦٠٫٤٤٭ 
محمد بدر علي العتيبي ٥٩٫٥٦٭ 
محمد حمود محمد رومي ٧٧٫٨٢٭ 
محمد ساير محمد العازمي ٧٦٫٩٨٭ 
محمد سعد مبارك العازمي ٧٥٫٨٤٭ 
محمد شافي حسن الدوسري ٧١٫٩٭ 
محمد عايض منصور الهاجري ٧٥٫١٭ 
محمد فالح محمد الهاجري ٧٦٫٧٧٭ 
محمد مانع هذيل العجمي ٨٣٫٤٧٭ 
محمد مبارك محمد الهاجري ٧٢٫٥٭ 
محمد مسفر محمد العجمي ٦٦٫٥٨٭ 
محمد معجب ناصر الدوسري ٦٨٫٤٭ 
محمد ناصر علي العجمي ٦٦٫٠٨٭ 
محمد ناصر غالب دليم الدوسري ٦٦٫٥٭ 
محمد هادي حسن العجمي ٧٧٫٣٣٭ 
مسفر سالم مسفر العجمي ٦٤٫٩٢٭ 
مسفر فيصل مهدي العجمي ٧٢٭ 
مسلم حمد ناصر العجمي ٧٥٫٦٩٭ 
مسلم علي جابر املري ٦٥٫١٢٭ 
مسلم عيسى مسلم العازمي ٧٠٫٩٤٭ 
مسلم ناصر محمد القحطاني ٧٨٫٧٧٭ 
مشاري عيسى عبداهللا اخلياط ٧٢٫٢٥٭ 

معجب مبارك معجب الهاجري ٧٥٫١٧٭ 
منصور رسم منصور العجمي ٦٥٫٠٨٭ 
منيف أحمد عويد العنزي ٦٨٫٢٦٭ 
مهدي حمد محمد العجمي ٧٠٫٥٢٭ 
ناصر سعد سالم حميدان الهاجري ٧٦٫٤٧٭ 
ناصر عبداهللا زحيور جبار ٦٨٫٤٦٭ 
ناصر عبداهللا مبارك الزيد ٧٣٫٤٨٭ 
ناصر محمد ناصر الهاجري ٧٧٫٠٨٭ 
نواف معدي فراج الهاجري ٧١٫٣١٭ 
يوسف حمود سعود العازمي ٦٤٫٦٨٭ 
يوسف محمد عواض البطحانى ٧٤٫١١٭ 
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أمجد محمد يحيى وفا ٧٦٫٢٩٭ 
اسالم محمد علي أحمد ٧٩٫٤٤٭ 
اكرم إبراهيم يوسف ابوربيع ٧٩٫٢٢٭ 
الوليد عصام شويحنه ٦٩٫٩٥٭ 
باسل طارق يوسف فرس ٨١٫٨٩٭ 
بشار توفيق الدراوشه ٧١٫٨٩٭ 
حسن راشد عبداالمير بنيان ٨٠٫٣٨٭ 
حسن عمر الزغبى ٦٩٫٠٦٭ 
حسني صالح منر القرطه ٧٩٫٤٦٭ 
حسني عبداحملسن إبراهيم السلمان ٧٤٫٩٥٭ 
حسني فيصل يوسف الكوت ٩٤٫٠٨٭ 
خالد طالب عبود العبيد ٨٨٫٤٤٭ 
خالد وائل عطا ابوعطا ٧٤٫٤٥٭ 
راشد عادل داود السراج ٨٥٫٧٥٭ 
رشيد محمد كامل محمد نصار ٧٣٫٠٥٭ 
شاهني محمد كامل محمد نصار ٧١٫٥٤٭ 
ضاري أحمد مصطفى االستاذ ٦٤٫٨٥٭ 
طاهر انور طاهر العطار ٨٧٫٣٦٭ 
طه سمير أحمد علي احلمالوى ٧٦٫٩٤٭ 
عبدالرحمن محمد حسن عبداهللا ٧٩٫٧١٭ 
عبداهللا سليم سمير مصطفى ٧١٫٠٤٭ 
عبدالهادي جناح عبدالهادي مبارك ٩١٫٤٢٭ 
علي قاسم ديرى ٧٦٫٥٥٭ 
عمر عدنان حسني كتانه ٧٠٫٦٦٭ 
عمرو موسى اسماعيل ابو حالوة ٨٢٫٣٤٭ 
كرم طالل خضر غريزي ٧٥٫٠٣٭ 
محمد ثائر موسى عوض ٩٣٫١٧٭ 
محمد أسامة جاسم جمعة ٧٤٫٤٩٭ 
محمد خالد الداهود ٧٥٫٢٨٭ 
محمد عبدالرحيم ياسني السيسى ٧٥٫٩٢٭ 
محمد عبدالفتاح داود اخللف ٧٣٫٩٨٭ 
محمد محجوب عبدالهادي ٧١٫١٣٭ 
محمد نور خلدون اجلاجه ٧٢٫٩٩٭ 
مروان محمد فيصل عبدالعزيز قلع ٧٢٫٤١٭ 
مصطفي محمد حمزة ٦٨٫٠٢٭ 
يوسف علي حمزة سيد مهدي ٩٨٫٩٤٭ 
يوسف فؤاد أحمد تقى ٨٧٫٧٧٭ 
يوسف محمد أحمد رجب فرج ٧١٫٩٦٭ 
يوسف محمد عبداهللا طالب ٦٩٫٨٧٭ 
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أحمد خالد خليل جبر ٧٥٫١٦٭ 
أحمد عبداهللا هالل العطيبي ٧٦٫١٩٭ 
أحمد محمد إبراهيم احلسني ٧٩٫٨٥٭ 
إبراهيم جمال ناصر سودان العنزي ٧٦٫٤٢٭ 
أحمد خالد مطر املطيري ٦٢٫٩٧٭ 
أحمد خيري حماد علي ٧٠٫٥٨٭ 
أحمد سمير عيسى اخلضير ٧٢٫٥٥٭ 
أحمد عبداهللا غدير ٨٤٫٦٧٭ 
أحمد فرج سعد العازمي ٧٢٫٥٨٭ 
أحمد محمد زغيب ٧٩٫١٨٭ 
أحمد محمد صبحي العينية ٧٨٫٠٦٭ 
أسامة عبدالرحمن امان الفليج ٧٠٫٣٭ 
امير صالح الدخيل ٨١٫٩٦٭ 
بدر خالد اسماعيل ارحمة ٦٤٫٦٤٭ 
بندر ناصر مناور العازمي ٦٧٫٠٨٭ 
حسني جواد محمد امير ٧٥٫٨٥٭ 
حسني نصار مطر الشمري ٧٤٫٥٣٭ 
حسني هندي سمير الشمري ٥٦٫٢١٭ 
حمد عبداهللا هويدي الهاجري ٧٥٫١٭ 
حمزة عباس خليل العيد ٧١٫٨٧٭ 
حمود بدر علي الدرويش ٧٢٫٣١٭ 
خالد ناصر أحمد احملبوب ٨٠٫٣٨٭ 
خالد وليد الوكاع ٧٥٫٢٦٭ 
خالد وليد محمد الزمامى ٧٨٫٧٢٭ 
راضي إبراهيم راضي اخلالدي ٧٥٫٧٩٭ 
رافد عبدالكرمي حسون ٧٣٫٤٭ 
راكان مسفر سالم العجمي ٨٤٫٤٢٭ 
سعد عوض فرج دريع ٨٣٫٢٦٭ 
ســليمان جمال ناصر ســودان العنزي ٭ 

٧٢٫٣٩
عامر سعد نايف املطيري ٦٨٫٥٩٭ 
عايض فهد علي الهبيدة ٧٥٫٠٧٭ 
عباس زيد خالد عبداهللا ٢٠٫٥١٭ 
عبد الرحمن حسني خالد املطيري ٢١٫٤١٭ 
عبد العزيز خليف الرفدان احملمد ٧٤٫١٥٭ 
عبد العزيز عبداهللا مشقاص الفجي ٦٤٫٦٧٭ 
عبد اهللا داوود علي محمد صالح ٧٦٫٠٣٭ 
عبد اهللا صالح الدين مضر األيوبي ٧٦٫١٤٭ 
عبد اهللا فالح سعد العازمي ٦٩٫٩٤٭ 
عبد اهللا محمد أحمد البلوشي ٦٨٫٤٦٭ 
عبد اهللا مشعل عبداهللا العنزي ٧٩٫٢٨٭ 
عبد احملسن محمد سلمان اخلرافي ٧٦٫٢٧٭ 
عبد الهادي جهاد مدلول سمير ٧٣٫٧٢٭ 
عبدالعزيز صالح الفريح ٨١٫٣٭ 
عبداللطيف سليمان حجي الغيث ٧٦٫١٩٭ 
عبداهللا املصطفى املستظرف ٧٩٫١٧٭ 
عبداهللا عبيد عبداهللا العتيبي ٧٤٫٩٢٭ 
عبداهللا مضف مشيلح ضبيب الديحاني ٭ 

٧٥٫٥١
علي عبداهللا علي املطيري ٦٩٫٢٢٭ 
عمار شهاب شاهر عبدالرزاق ٦٩٫٧٭ 
عمر خالد عجالن الرشيدي ٧٢٫٨٦٭ 
عمر وليد الوكاع ٧٥٫٤٦٭ 
عناد نصر احلمصى ٧٤٫٢٭ 
عوض خالد عوض املهمل ٦١٫٣٢٭ 
فالح مضحى فالح الراجحى ٨٣٫٩١٭ 
فهد فرج خضير العازمي ٧٧٫٤٨٭ 
فهد محسن عالي العتيبي ٩٩٭ 
فهد محمد ظاهر الشمري ٧٠٫٩٤٭ 
فهد محمد عبداهللا الرشيدي ٠٭ 
فهد نواف رجاء العدواني ٧٥٫٦١٭ 
فياض عبداهللا فياض العنزي ٧٧٫٢٦٭ 
فيصل يوسف محمد السند ٧٠٭ 
قتيبة محمد أحمد التناك ٧٧٫٤٨٭ 
مبارك يوسف مبارك اجلالوي ٦٨٫٢٥٭ 
محمد حمد علي املياس ٨٤٫٣٭ 
محمد عباس حسني بوحمد ٧٥٫٩٣٭ 
محمد فهد علي الهبيدة ٦٧٫٩٧٭ 
محمد ماجد عبداهللا عناد ٧٩٫٤٤٭ 
محمد مبارك محمد الفريج ٨٤٫٢٥٭ 
محمد ناصر فايز املطيري ٧٢٫٩٨٭ 
محمد وائل دخيل اخلزمي ٧٣٫٢٦٭ 
محمود إبراهيم سعيد القفاص ٧٠٫٢٩٭ 
مساعد محمد علي محمد ٧٩٫٠٨٭ 
مشاري عادل جوده جبر ٧٣٫٥٣٭ 
مشاري عبداهللا عباس عبداهللا ٦٩٫٨٭ 
ناصر شلوان نايف العتيبي ٧٢٫٢١٭ 
هادي بادي هادي الرشيدي ٧٠٫٣٣٭ 
ياسر حسام علي عبدالعظيم ٧٦٫٤٨٭ 
ياسر عبدالعبداهللا ٨١٫٤٢٭ 
يوسف غسان محمد الفرحان ٢٣٫٩٧٭ 
يوسف هايل الطبيشي ٧٩٫٨٧٭ 
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أحمد مسلم سلمان العازمي ٧٦٫٤٢٭ 

بادي مدعث سعد العجمي ٨٠٫٤٦٭ 
بياهى مجول البياهى العجمي ٨٢٫٥١٭ 
تركي صالح حمد العازمي ٧٥٫٨٨٭ 
جابر شاكر كاظم زيدان ٧٨٫٠٩٭ 
جاراهللا فهد جاراهللا العجمي ٧٩٫٧٢٭ 
جبر نواف جبر الظفيري ٧٨٫٥٢٭ 
حزام بدر عامر العتيبي ٧٢٫٦١٭ 
حسن جاسم فرهاد عبدالسيد ٨٨٫٩٨٭ 
حسن محمد حسن العجمي ٧٤٫٧٥٭ 
حسني جمال عبداحلسني زراقط ٧٤٫١٦٭ 
حمد خليفة بداح العجمي ٦٩٫٠٦٭ 
حمد سعد خالد العجمان ٧٧٫٣٤٭ 
حمد صالح حمد الدماك ٧٣٫٤٩٭ 
حمدى عيد حماد عيد ٦٦٫٨٤٭ 
حمود متلع عزاب العتيبي ٨٤٫٠٩٭ 
حمود مطلق حمود الفراع العازمي ٧٣٫٠١٭ 
خالد جزا غازي العتيبي ٧٤٫٦٨٭ 
خالد عيد مجحم العازمي ٧٥٫٢٥٭ 
خالد فهيد ركان السبيعي ٦٩٫٩٢٭ 
خالد محمد منصور الهاجري ٨٠٫٩٢٭ 
خالد ناصر عبداحملسن الرشيدي ٧٥٫٢٩٭ 
راجس برجس راجس الدوسري ٦٧٫٩١٭ 
راشد عادل حمودة حماد ٧٠٫٨٨٭ 
راشد غامن سعيد امليع ٧٩٫١٧٭ 
راشد فهيد حمد العازمي ٢١٫٤١٭ 
راشد ماطر حمد الدماك ٧٦٫٥٣٭ 
راشد محمد راشد املري ٨٣٫٥٨٭ 
رجا سلطان رجا السهلي ٧٩٫١١٭ 
زوير حاضر مفرح السبيعي ٨١٫٦٢٭ 
زياد محمد صعيب العتيبي ٦٩٫٣٨٭ 
سالم عبداهللا جابر العجمي ٧٥٫٠٢٭ 
سالم عدنان محمد قربان علي ٧٤٫٨٩٭ 
سالم محمد سعيد العجمي ٧٠٫٤٦٭ 
سالم محمد عذبي الظفيري ٧٣٫٣٭ 
سعد سعود عبيد العتيبي ٠٭ 
سعد فهد سعد احملجان ٧٣٫٩٤٭ 
سعد مشعل سعد الدوسري ٦٥٫٣٢٭ 
سعد نايف سعد الرشيدي ٧٦٫٥٣٭ 
سعود حمد بريدان العازمي ٧١٫٢٨٭ 
سعود سالم مزلوه الظفيري ٧٨٫٦٥٭ 
سعيد حمد محمد بن بادي ٦٤٫٦٤٭ 
سلطان فهد مبرج العازمي ٦٦٫٦٥٭ 
سلطان محمد مبارك السهلي ٢٣٫٢٭ 
سلطان هزاع محمد العازمي ٧٥٫٦٨٭ 
سلمان سالم مبارك دغمان مبارك ٧٣٫٠٢٭ 
سلمان عيد مهدي العازمي ٧٥٫٧٩٭ 
سلمان نقا رجعان العازمي ٦٧٫٣١٭ 
صقر سامي خالد الغوينم ٧٧٫١٣٭ 
ضاري طالل حسني اجلويسري ٨١٫١٩٭ 
ضيف اهللا محمد سعيد السعيد ٧٧٫٨١٭ 
عبد الرحمن أحمد إبراهيم الدغيشم ٧٢٫٦١٭ 
عبد الرحمن حميدي علي احلربي ٧١٫٧٤٭ 
عبد الرحمن راشد سعد الزيد ٧٠٫٩٢٭ 
عبد الرحمن شافي عبدالرحمن السبيعي ٭ 

٧٤٫٤٦
عبد الرحمن محمد صالح العبيدى ٧٠٫٦٢٭ 
عبد الرحمن محمد علي اللميع العازمي ٭ 

٧١٫٧٢
عبد العزيز راشد محمد العازمي ٧٥٫٠٨٭ 
عبد العزيز سويد معيكل العجمي ٨٢٫٧١٭ 
عبد الكرمي مشعل محمد عواد ٧٩٫٦١٭ 
عبد اللطيف محمد حمد اخلضير ٦٩٫٠٣٭ 
عبد اهللا خالد حمود العازمي ٧١٫٠٨٭ 
عبد اهللا خالد سعد العازمي ٧٥٫٦٧٭ 
عبد اهللا خالد عبدالرسول اخلياط ٧٥٫١١٭ 
عبد اهللا صالح فالح العازمي ٧٢٫٩٩٭ 
عبد اهللا عبيد فالح معتقه ٧٤٫١٦٭ 
عبد اهللا محمد فالح العازمي ٧٥٫٤٨٭ 
عبد اهللا مشعل فهيد العجمي ٦٨٫٨٤٭ 
عبدالرحمن حجاب سعد العجمي ٧٩٫٩٥٭ 
عبدالرحمن عبداهللا سعيد السعيد ٦٨٫٧٭ 
عبدالرحمن مانع عياف العجمي ٦٥٫٧٩٭ 
عبداهللا عامر سعود العجمي ٦٩٫٥٩٭ 
عبداهللا فالح فهد العازمي ٧٧٫٤٩٭ 
علي أحمد علي العازمي ٧٤٫٧٣٭ 
علي فهيد ناصر العجمي ٦٩٫٢٢٭ 
علي محمد مزعل الشمري ٦٣٫١٩٭ 
علي نافع زياد احلربي ٦٦٫٥٥٭ 
عمر مبارك راشد العازمي ٧٦٫٩٤٭ 
عمر مخيط عوض العازمي ٧٥٫٨٣٭ 
عيد سعد عيد العازمي ٧٢٫٣٢٭ 
عيسى حمود فهاد العازمي ٨٢٫٠٩٭ 
عيسى عبداهللا عايض العازمي ٧٠٫٩٢٭ 
غازي محمد عطا اهللا الفريش ٧٢٫٩٧٭ 
غامن شينان سعد الدوسري ٧٢٫٦١٭ 
فهد أحمد ناصر بوجما ٨٠٫٩١٭ 
فهد عبداهللا فالح عوض ٨٠٫٧٧٭ 
فهد عيد خلف العازمي ٧٠٫٩٦٭ 
فهد فالح دملوك الهاجري ٦٦٫٦٥٭ 
فهد فالح ملوح العازمي ٧٤٫٤٭ 
فهد فالح سعود األصفر ٨٢٫٠٢٭ 
فهد مشاري يوسف حافظ الفيلكاوي ٧٣٫١٧٭ 
فيصل رجاء نومان الضفيري ٧٣٫٣٧٭ 
فيصل عبداهللا سعيد السعيد ٧٢٫٧٥٭ 
فيصل عبداحملسن عبداهللا العجمي ٧١٫٤٥٭ 
مبارك خالد فراج العازمي ٧١٫٤٤٭ 
مبارك عبداهللا سعيد العجمي ٧٣٫٨٩٭ 
مبارك علي مبارك العازمي ٦٩٫٤٧٭ 
مبارك مرزوق مبارك العازمي ٧٣٫٨٨٭ 
مجحم ثامر سعود السهلي ٧٢٫٧٤٭ 
محمد إبراهيم حزمان امليع ٦٥٫٥٨٭ 
محمد جاسم متعب املطيري ٧٣٫٠٢٭ 
محمد جاسم محمد الصواغ ٦٥٫٤٭ 
محمد حمد محمد املري ٧٩٫٢١٭ 
محمد حمود مزيد العازمي ٦٩٫٣٧٭ 
محمد خليفة محمد العجمي ٨١٫٤٧٭ 
محمد سالم محمد العجمي ٨٥٫٨٢٭ 
محمد سعد عايض العنزه ٧٧٫٨٦٭ 
محمد عبداهللا محمد العجمي ٦٨٫٧٦٭ 
محمد عبداهللا محمد البناي ٨١٫٨٦٭ 
محمد علي حمد الهاجري ٨٤٫٣٢٭ 
محمد علي معيض العجمي ٧٧٫٠٩٭ 
محمد مبارك عبدالنبي الشمري ٧٥٫١٣٭ 
محمد محسن محمد امبيريك ٧٤٫٣٤٭ 
محمد مشبب فهد السهلي ٦٨٫٧٢٭ 
محمد مناور فالح العازمي ٧٢٫٠٨٭ 
محمد ناصر عواد الزعبي ٦٧٫٩٤٭ 
مشعل عادل علي زويد ٦٨٫٨٩٭ 
مشوط نايف مشوط العجمي ١٩٫٩٦٭ 
مصطفي جمال عبداحلسني زراقط ٨١٫٠٥٭ 
منصور سالم عبداهللا اجلعيدي العازمي ٭ 

٧٢٫٥٦
منصور عبيد فهد السهلي ٧٤٫٣١٭ 
مهدي عبداهللا سعيد العجمي ٨١٫٢٢٭ 
ناصر أحمد محمد الهاجري ٦٤٫٣٢٭ 
ناصر أحمد شوميى مبارك ٧٣٫٤٨٭ 
ناصر حسني مهدي العجمي ٦٧٫٤٣٭ 
ناصر فالح ابداح الهاجري ١٦٫٨٤٭ 
نايف نافع زياد احلربي ٦٦٫٦٣٭ 
هادي مهدي عوض العازمي ٧٥٫٢٭ 
يوسف طالل الفي الكريباني ٧٢٫٣٤٭ 
يوسف علي غازي العازمي ٧٠٫١٥٭ 
يوسف مرزوق رشدان الشحومي ٦٩٫٩٢٭ 
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أحمد راشد خالد احلجيالن ٧٠٫٦٧٭ 
إبراهيم طالل جالل هادي زادي كان ٧٢٫٥٣٭ 
أحمد حمود سعدون العازمي ٦٦٫٥٣٭ 
أحمد فالح فالح العازمي ٦٥٫٤٭ 
أحمد محمد سالم العازمي ٧٢٫٤٢٭ 

بشار عبود سميط ٧٥٫٣٩٭ 
بندر ماجد حامد املطيري ٧٣٫٣٥٭ 
تركي أحمد عبداهللا املطيري ٦٦٫٨٢٭ 
حامد دويس عبداهللا املطيري ٧١٫٠٢٭ 
حسني عماد نعمان محسن ٧٣٫٧٧٭ 
حمد سعيد محمد العجمي ٦٦٫٥٨٭ 
حمد مبارك عيد الغصاب ٦٩٫٦٩٭ 
حمود عبداهللا محمد العتيبي ٧١٫٧٣٭ 
خالد صباح خالد الشمري ٦٦٫٤٣٭ 
خالد عبداهللا رحيم فرج ٧٥٫٩٨٭ 
خالد مفلح مرضي العازمي ٦٩٫٧٢٭ 
راشد خالد سطام العازمي ٦٤٫٨١٭ 
زيد سالم علي العازمي ٦٨٫٢٧٭ 
سالم مشعل سالم الكفيف ٦٣٫٠٨٭ 
سعد سالم طلق العازمي ٧٠٫٧١٭ 
سعد عبداهللا محمد الهمالن ٦٩٫٨٧٭ 
سعد هادي برغش القحطاني ٦٤٫٦٤٭ 
سعود سعد دليم العازمي ٢٢٫٢٤٭ 
سعود عبدالعزيز عبداهللا الكريباني ٧١٭ 
سعود محسن سعيد العجمي ٥٨٫٠٧٭ 
سعود ناصر سحلي العتيبي ٦٩٫٩٦٭ 
سلطان غامن عبداهللا الكريباني ٧٢٫٨٭ 
سلمان ارشيد سالم العازمي ٦٧٫٧٭ 
سليمان فارس الهاشمى ٧٥٫١٧٭ 
سيف علي مبارك العازمي ٦٨٫١٢٭ 
عبد الرحمن علي احملمد ٧٤٫٨١٭ 
عبد العزيز هايف حسن الدوسري ٦٨٫٥٦٭ 
عبد اهللا جلعود حنيف الهاجري ٨٠٫٦٥٭ 
عبد اهللا حمود خير اهللا الصواغ العازمي ٭ 

٦٦٫٦٧
عبد اهللا خالد هالل آل بن علي ٧٩٫٧٭ 
عبد اهللا فرحان داود طالل ٦٥٫٠١٭ 
عبد اهللا مساعد عبداهللا املياس ٦٦٫٢٧٭ 
عبدالعزيز بدر رجعان عميره ٦١٫٤٢٭ 
عثمان غامن حسني خضر ٧١٫١٥٭ 
عصام عادل خضر فرحات ٧٩٫٨٤٭ 
علي راشد علي املطيري ٦٣٫٧٦٭ 
عمر حمود محسن العازمي ٦٣٫٨٧٭ 
عمر علي محمد العويدات ٨٤٫٦٧٭ 
عواد محمد حيا الرشيدي ٧٦٫٠٣٭ 
عواد هادي عواد العازمي ٦٤٫٧٧٭ 
فاضل عبداهللا بدر جابر وادي ٨٥٫٢٥٭ 
فايز خالد براك العتيبي ٦٨٫٢٥٭ 
فالح طالل محمد العازمي ٦٤٫٦٥٭ 
فهد صالح اعنيقز العازمي ٦٤٫٧٦٭ 
فهد عبداهللا محمد الهاجري ٧١٫٣٢٭ 
فهد عتيق سالم راشد ٧١٫٦٩٭ 
فيصل عبداهللا صنت العتيبي ٦٨٫٦٢٭ 
مبارك سعد مفرح الزمانان ٦٦٫٩٢٭ 
مبارك عبداهللا مبارك الصواغ العازمي ٭ 

٦٨٫٥٣
مبارك علي محمد العجمي ٧٨٫٣١٭ 
محمد خلف محمد سرحان ٨٢٫٤٣٭ 
محمد سالم محمد العتيبي ٨١٫٢٧٭ 
محمد عبداحلميد أحمد إبراهيم ٧١٫٦٥٭ 
محمد عبدالعزيز عبدالكرمي جابر ٧٢٫٥٢٭ 
محمد عوض عبداهللا العازمي ٦٥٫٧٭ 
محمد فالح مناور العازمي ٧٤٫٣٨٭ 
محمد فهيد منير القحطاني ٦٤٫٤٣٭ 
محمد فيصل فيحان العتيبي ٦١٫١٭ 
محمد مبارك ناصر الدوسري ٧٠٫٢١٭ 
مرزوق سالمة منصور العازمي ٢٣٫٨٥٭ 
مساعد مناور شبيب العازمي ٦٤٫٩٦٭ 
مفرح حاضر مفرح السبيعي ٧٥٫٤٢٭ 
مفرح سعد مفرح الزمانان ٦٩٫٨٣٭ 
مهدي عبداهللا هابس القحطاني ٦٣٫٢٣٭ 
موسى محمد موسى اخلشم ٧١٫٧١٭ 
نادر سالم علي العازمي ٦٧٫٣٩٭ 
ناصر براك ناصر العازمي ٦٩٫٨٢٭ 
يوسف باني شنيف عطية الفضلي ٧٥٫٦٩٭ 
يوسف الفي علي مطيران ٦٩٫٧٭ 
يوسف مطرب زغير العنزي ٧٣٫٧٥٭ 
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أسماء كرمي عناد غايب ٩٧٫٩٣٭ 
آالء منور محمد الشمري ٧١٫٨٥٭ 
آمنة لطيف صلبوخ مشرف ٨٩٫٦٤٭ 
أميرة محمد طخاخ سميان ٨٩٫٥٩٭ 
آيه اسماعيل علي موسى اسماعيل ٩٠٫٤٢٭ 
أسماء امين محمد عبدالرازق زهو ٨٧٫٩٩٭ 
أمينة محمد عواد الضاحي ٩٢٫٤٣٭ 
بدحه فوزي أبوالوفا جبريل ٧٥٫١٢٭ 
بدرية حمود علي محمد ٨٥٫٤٤٭ 
حنان زامل عثمان جبر املطلك ٩٥٫٥٥٭ 
دانة صالح مطر العتيبي ٨٥٫٥٭ 
دالل صباح معاشي حاوي ٨٠٫٠٦٭ 
دميه حسني محسن حمزة رشيد ٨٦٫٩٦٭ 
رتاج أحمد اعبيد األحمد ٩٦٫٣٥٭ 
رغد عامر عوض مفرجن ٩٥٫١٦٭ 
رهف عبدالرحمن ساطي قطاوي ٩٩٫٠٦٭ 
ريان عبداحملسن اسماعيل ابورجب ٩٢٫٩٦٭ 
رمي حسني ذياب رخيت ٨٥٫٩٭ 
رمي خلوق حيوان الشيتى ٩٠٫٢٩٭ 
رمي وائل شامان الغضبان ٨٩٫٥٢٭ 
سارة بدر كثير مانع ٩٣٫٨٧٭ 
سارة عامر عوض مغرجن ٨٦٫٣٦٭ 
سارة عبداهللا راشد حسن ٨٤٫٨٩٭ 
شروق ثابت محمد ٨٧٫٥٨٭ 
شهد خالد ايدام عبود ٧٨٫٣٣٭ 
شهد كرمي محسن جديع ٩٢٫٥٥٭ 
شوق فالح محمد بشير ٨٦٫٥٢٭ 
شيخة ناصر طخاخ شهد ٩١٫١٭ 
شيماء محمد شناوه جبر عجيل ٧٣٫٨٭ 
صفا ناصر العساف ٨٥٫٤٤٭ 
عائشة حسني شمخى جبر ٧٣٫٦٦٭ 
عالية سليمان جخيور سليمان ٨١٫٥٤٭ 
غادة راهى راضي الظفيري ٧٢٫١٧٭ 
فرح محمد رشيد الشمري ٧٤٫٥٤٭ 
كوثر جاسم سبهان خلف ٨٨٫٤٨٭ 
لولوة حمود غامن عزران ٧٥٫٤٥٭ 
ليالي عودة حسن علي ٦٧٫٨٢٭ 
مرام نصيب ضاري الشمري ٩٥٭ 
مالك ذياب سرحان الظفيري ٧٢٫٤٧٭ 
منار حسن حمد العنزي ٨٥٫٣٭ 
منار طعمة شافي صغير ٨٣٫٠٧٭ 
منار مهند برغل ٩١٫٥١٭ 
منال فرحان سعود علقم ٩٦٫١٦٭ 
مناير جمعة ظاهر جابر ٩٣٫٨٦٭ 
منى أحمد أعبيد األحمد ٨٤٫٦٣٭ 
موضي سالمة عبداهللا العنزي ٨١٫٥٥٭ 
جند مرضي خليف العنزي ٧٥٫٣٭ 
نوف محمد سالم العنزي ٨٧٫٢٩٭ 
هاجر عبدالرزاق نزال الضفيري ٧٢٫٦٢٭ 
هدي علي الضاحي ٨٧٫٣١٭ 
هيفاء عبداهللا عكله ٨٣٫٠٢٭ 
وضحة غربى احلميدي الفهد ٧٢٫٥٣٭ 

 مشاعل اجلهراء االهلية الثانوية للبنني 

أحمد خلف فهيد قيطان ٧٩٫٥٥٭ 
أحمد نواف محيا الديحاني ٨٣٫٦١٭ 
إبراهيم عبداهللا مرضى الشمري ٨٧٫٥٩٭ 
إبراهيم مانع عبدالكرمي خلف ٨٥٫٧٧٭ 
أحمد محسن حنظل حبتر ٨٣٫٥١٭ 
أحمد محمد احلمد احلاجي ٩٢٫٠١٭ 
ادهم محمد فاروق اسماعيل ٩٦٫٥٣٭ 
بندر الفي فرحان عايد ٨٩٫١٢٭ 
بندر محمد تراك الشمري ٨٣٫٤٧٭ 
تركي طالل فحمان ضاحي ٧٦٫٩٢٭ 
حســام محمــود عبداللطيــف محمــود ٭ 

عبداللطيف ٩٣٫٨١
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حسن محمد مصطفي عبدالرحمن ٩٧٫٩٨٭ 
حسني أحمد حميد بادي ٨٧٫٣٥٭ 
حسني صالح ٩٦٫٦٦٭ 
حمد سعد حمد الهاجري ٨٢٫٩٭ 
حمود نشمي حمود الهاجري ٧٨٫٢٦٭ 
خالد خميس أحمد الرشو ٨٠٫١٩٭ 
خالد سليمان مرزوق العنزي ٧٥٫٠٧٭ 
خالد وليد خالد الهاجري ٧٧٫٨٥٭ 
خلف بدر خليف العنزي ٨٢٫٣٦٭ 
راشد مطلق راشد دهش ٩٤٫٨٢٭ 
زياد عبداملؤمن محمد عبدالرحيم ٩٩٫٤٭ 
زياد عالء السيد محمد عطية ٩٩٫٧١٭ 
زيد مطر زيد الشمري ٧٩٫٦٤٭ 
سلمان زيد عناد عثمان ٦٤٫٣٧٭ 
سلمان سالم عودة موسى ٨٢٫٦٦٭ 
سيف حسن مصطفى حسن ٩٨٫٩٤٭ 
شافي عبود شافي مزعل الظفيري ٩٨٫٣٩٭ 
صالح عبداهللا صقر سمير ٧٩٫١٨٭ 
ضاري فراج عبدالرحمن هزاع ٧٦٫٥١٭ 
ضاري نايف مفرح العازمي ٧٩٫٧٥٭ 
عايد ضاحي خلف محمد ٧٩٫٠١٭ 
عبد الرحمن أحمد خليف الغنام ٧٨٫٧٭ 
عبــد الرحمن عاصم أحمــد عبداللطيف ٭ 

نوفل ٨٢٫٧٩
عبد العزيز فهد قصيم محراث ٧٩٫٤٨٭ 
عبد اهللا صالح محمد العنزي ٩٣٫٩٦٭ 
عبد احملسن ناصر عبطان الشمري ٨٥٫٩٨٭ 
عبداالله حمدي يوسف ٨٤٫٨٧٭ 
عبدالرحمن أحمد سمحان خلف العنزي ٭ 

٨٤٫٩٩
عبدالرحمن جفات غامن قمر ٩٦٫٦١٭ 
عبدالرحمن صباح دشر جالب ٧٣٫٧٢٭ 
عبدالرحمــن صالح اســماعيل إبراهيم ٭ 

مأمون ٩٧٫٣٨
عبدالرحمن عاطف السيد زكي ٩٦٫١٧٭ 
عبدالرحمن علي شريف عقاب ٧٧٫٩٧٭ 
عبدالرحمن جنــدى عبدالعال البصاره ٭ 

٨٥٫٧١
عبدالعزيز اسعد فحمان عبدالعزيز ٧٧٫٩٨٭ 
عبدالعزيز اعويد االسود ٨١٫١٦٭ 
عبدالعزيز محمد جبر الشمري ٩٦٫٠٦٭ 
عبدالكرمي عبداهللا أحمد خليل هذيل ٨٣٫٦٦٭ 
عبداهللا حسني ذياب رخيت ٨٤٫٧١٭ 
عبداهللا خفيف جحيل العنزي ٨٢٫٥١٭ 
عبداهللا ماجد جاسم راشد ٨٣٫٩٧٭ 
عبداهللا مفضي اجلاحد ٨٠٫٩٦٭ 
عبداهللا هادي هارون عرمش ٨٣٫٢٧٭ 
عبداحملسن يوسف دحام حمد منهي ٨٥٫٩٤٭ 
عبدالوهاب حسن علي عقيلى ٨٠٫٣٩٭ 
عثمان عبدالعزيز صايل العمر ٩٠٫٩٣٭ 
علي حسني ناجي حاكم ٨٣٫٤٤٭ 
علي محمد تراك الشمري ٨٤٫٩٦٭ 
علي محمد عطية عبداهللا ٨٧٫٢٤٭ 
علي منير علي محمد ٨٣٫٩٦٭ 
عمر أحمد حسب اهللا أحمد شيخون ٩٩٫٠٢٭ 
عمر جميل محمد الكندري ٨١٫٧٩٭ 
عمر رباح حمود حمد الظفيري ٧٦٫٤٣٭ 
عمر فاضل ذياب الفضلي ٧٦٫٤٭ 
عمر محمد شريف الشمري ٧٩٫١١٭ 
عودة حمود عودة الشمري ٩٦٫٣٭ 
مازن نعيم شافي زغير ٨١٫٢٥٭ 
مبارك فراج عوض العدواني ٧٧٫٦٩٭ 
مجاهد محمد ضياء حسان ابوالرب ٨٨٫٥١٭ 
محمد جابر غدير اخلالدي ٨٦٫٧٨٭ 
محمد جابر نعيثل عودة العتيبي ٨٣٫٧١٭ 
محمد جمال عبدالعليم عبدالرحيم ٨٣٫٠٨٭ 
محمد حميد محمد حسني ٧٦٫٢٧٭ 
محمد رضا السيد أحمد ٨٩٫٦٧٭ 
محمد سعد غامن سلمان ٧٥٫٢٦٭ 
محمد سلطان راشد صفوق ٧٨٫٦٧٭ 
محمد عبدالعزيز عبداهللا الهاجري ٨٢٫٢٦٭ 
محمد علي حمزة فيحان سعد ٧٦٫٨٢٭ 
محمد فاضل صبيح الشمري ٨٠٫١٩٭ 
محمد محمد فهيد الهاجري ٧٥٫١٢٭ 
محمد مسعد لفتة عكله ٨٥٫٨٨٭ 
محمد ناصر جحيل العنزي ٨١٫٩٢٭ 
مطلق فهد عذيب شالش ٧٥٫٢٦٭ 
موسى محمد محمد ٨٩٫١٩٭ 
ناصر خالد شريف عقاب ٧٨٫٣٧٭ 
نايف شعالن نايف الشمري ٧٤٫٩٦٭ 
هايس محمد عوين فريح ساير ٧٤٫٦٩٭ 
يوسف فاهم رشيد الشمري ٨٠٫٤٨٭ 
يوسف مبارك سعيد العنزي ٧٥٫٣٨٭ 
يوســف محمــود عبداللطيــف محمود ٭ 

عبداللطيف ٩٧٫٢٦

 مشرف الثانوية للبنات 

أبرار وليد محمد عيسى ٩٢٫٢٩٭ 
أرزاق ناجي إبراهيم احلردان ٨٠٫٤٧٭ 
أريج عبدالعزيز سعود العبهول ٩١٫٧٨٭ 
أسماء عيسى ناصر العلبان ٨٨٫٦٤٭ 
أصيله مشــاري يعقوب حسن يعقوب ٭ 

٩٢٫٣٨
أفنان ميثم جابر سيد هاشم ٩٥٫١٥٭ 
آالء علي محمد الكندري ٩٩٫١٤٭ 
آمنة حسن إبراهيم قمبر ٨٩٫٣٣٭ 
آمنة ناصر عبدالنبي بن نخي ٩٢٫٦٥٭ 
آيه ناصر راشد النعيمي ٨٦٫٧٦٭ 
استبرق عبداخلالق ياسني حيدر ٩١٫٩٧٭ 
استبرق عدنان هاشم القالف ٨٨٫٨٨٭ 
إسراء فيصل محمد السلمان ٧٧٫٧٧٭ 
إسراء محمد فرحان العنزي ٩١٫٩٤٭ 
اجلود بدر عيسى املرزوق ٩٣٫٠١٭ 
اجلوهره سعود مبارك الدوسري ٩٧٫٠١٭ 
الزين ثامر ناصر جحيل ٩٤٫٥٥٭ 

العزيزة يوسف محمد الكندري ٩٠٫٢١٭ 
الكادي فيصل محمد الطواري ٩٧٫٧٦٭ 
بتول رضا أحمد عباس ٩١٫٢٤٭ 
بتول عبدالرضا حسن جرخى ٩٣٫٦٥٭ 
بثينه خالد عبدالواحد العوضي ٨٦٫٦٩٭ 
بدرية مشعل هشام مبارك ٨٧٫٢٧٭ 
بسمه طالل طالب املسباح ٩١٫٥٭ 
بيبي صالح سالم الفودري ٨٣٫٣٤٭ 
جنان محمد حسني الشامي ٧٧٫٤٣٭ 
جوان هزاع جاسم بهمن ٩٤٫٩٩٭ 
جورى مشاري ثنيان الياقوت ٩٧٫٤٦٭ 
حصة جاسم عبدالعزيز البالول ٨٢٫٥٢٭ 
حوراء حسني قاسم أبل ٨٨٫٦٭ 
حوراء عبداهللا أحمد ابل ٨٩٫٢٢٭ 
حوراء علي ناصر البلوشي ٩٦٫٠٢٭ 
حوراء فهد صالح البلوشي ٨٧٫٣٣٭ 
خيريه يوسف محمود النجار ٩٢٫٦٥٭ 
دانة سامي مبارك ذياب الراجحي ٨٥٫٨٭ 
دانة فيصل أحمد بندر ٩٧٫٢٦٭ 
دالل عبداهللا اسماعيل اخلباز ٩٦٫٢١٭ 
دالل علي حسني الصايغ ٨١٫٦٦٭ 
دالل منصور معيدى العازمي ٩٢٫١٥٭ 
دالل وليد عبداهللا اجلهيم ٨٦٫٩٥٭ 
دميه عبدالعزيز مبارك الفقعان ٨٨٫٠٣٭ 
دميه عبداهللا مطر العدواني ٩٣٫٦٭ 
دميه محمد عبدالرحمن املزيني ٩٢٫٠٢٭ 
رتاج راشد خميس اخلميس ٩١٫١٩٭ 
رتاج سليمان عباس زينل ٨٠٫١٨٭ 
رتاج عبدالناصر جاسم العبد اهللا ٩٧٫٥٤٭ 
رتاج فيصل عبدالرسول التركي ٩٠٫٣٨٭ 
رحاب فرحان الشحاذ ٩٦٫٥١٭ 
ردن عبداللطيف أحمد عبدامللك ٩٢٫٨٭ 
رغد عبداحلميد إبراهيم العثمان ٩٨٫١٤٭ 
رغد عتيج جمعان العازمي ٨٤٫٦١٭ 
رغد عمر محمد العساف ٨٧٫٣٤٭ 
روان حمد محمد راشد الدريس ٨٨٫٦٦٭ 
روان خالد إبراهيم املزيعل ٧٥٫٦٤٭ 
روان هشام علي املهنا ٩٠٫٢٤٭ 
روان وليد محمد البهبهاني ٨٥٫٥٧٭ 
ريان هزاع جاسم بهمن ٩٥٫٣٭ 
رمي وليد واصل املديرسي احلربي ٧٥٫٥٢٭ 
زهراء أحمد حسني املهنا ٨٩٫٢٭ 
زهراء صالح رضا علي ٩٣٫٧٦٭ 
زهرة محمد ماجد الشماع ٨٧٫٧٤٭ 
زينب جابر أحمد سناسيري ٧٦٫٨٤٭ 
زينب خالد جواد العوض ٨٧٫٠٣٭ 
زينب عبدالرضا حسني عوض ٨٢٫٩٢٭ 
زينب محمود سيد علي املوسوي ٨٢٫١٨٭ 
سارة براك سلطان الفارسي ٩١٫١٦٭ 
سارة رائد رجب الرجيب ٨٩٫٧٧٭ 
سارة صالح مهنا الزيان ٩٢٫٠٦٭ 
سندس سالم طالل عامر ٨٣٫٩١٭ 
شروق قاسم عبدالرحمن املهدي ٨٨٫١٭ 
شريفة إبراهيم عبدالقادر بن جمعة ٩٣٫٤٧٭ 
شريفة عيسى علي بن عيسى ٩٤٫٢٤٭ 
شمايل يعقوب سلطان السالحي ٨٦٫٥٩٭ 
شهد عبداهللا سعد العجمي ٨٠٫٢٣٭ 
شهد عمر داود ناصر ٧٩٫٦٦٭ 
شوق جابر محمد احلمدان ٩٠٫٤٭ 
شوق كمال عبداهللا الصانع ٨٠٫٨٭ 
شــيخة احلميدي صالح محمد عبداهللا ٭ 

٩٦٫١٣
شيخة صالح عبداهللا املنيس ٩٣٫٥١٭ 
شيخة عبداهللا إبراهيم اخللفان ٨٢٫٩٥٭ 
شيخة ماجد حمود العياضى ٩٨٫٧٥٭ 
شيماء سالم راضي الغريب ٨٣٫٨٧٭ 
طيب براك مطر املطيري ٩٧٫٤٤٭ 
عائشة اياد أحمد العميري ٩٧٫٥١٭ 
عواطف محمد يوسف املنصور ٩٦٫٥٧٭ 
غدير بسام حسن الصائغ ٩٢٫٠٧٭ 
غدير خالد جاسم الشطي ٨٣٫٧٢٭ 
غال مروان أحمد اجلسمي ٨١٫٧٩٭ 
فاطمة مجبل عبدالواحد الهندال ٩٣٫٤١٭ 
فاطمة أسامة يوسف احلرمي ٨٨٫٨٩٭ 
فاطمة بدر خليل رضا ٩٣٫٨٨٭ 
فاطمة حسن علي ملك ٨٣٫٣٨٭ 
فاطمة حسني محمد اشكنانى ٨٣٫٣٥٭ 
فاطمة خليل اســماعيل محمد اسماعيل ٭ 

٩٢٫٦٩
فاطمة خليل سليمان سليمان ٨٣٫١٨٭ 
فاطمة علي حسني كرميي ٨٥٫٤٩٭ 
فاطمة علي عبداهللا املهنا ٩٠٫٠١٭ 
فاطمة فؤاد إبراهيم رضوان ٩٧٫٧٩٭ 
فاطمة محمد أحمد الصراف ٩٩٫٠٨٭ 
فاطمة محمد جاسم زيد ٨٩٫١١٭ 
فاطمة نبيل عيسى باش ٨٩٫٠١٭ 
فجر أحمد رياض الصانع ٨٦٫٧١٭ 
فدك عبداهللا علي بوناجمه ٩٦٫٧٦٭ 
جلني محمود باقر الزنكوي ٨٣٫٩٣٭ 
جلني يعقوب يوسف إبراهيم ٨٦٫٧٭ 
لولوة أحمد عبدالرحيم العصفور ٨٩٫٧٥٭ 
لولوة سالم محمد احلملي ٨٩٫٩٣٭ 
مرمي حامد سعود شويرد العميري ٩٤٫٩٭ 
مرمي حسن علي الكندري ٩٧٫٦١٭ 
مرمي سالم عبدالرزاق املليفي ٧٨٫٠٥٭ 
مرمي طارق أحمد الشطي ٩٧٫٤١٭ 
مرمي عبداهللا سعدون الصيرفي ٩٧٫٨٩٭ 
مرمي علي حسني محمد ٩١٫٧٨٭ 
مرمي عمران أحمد حسني ٨٣٫٧٢٭ 
مرمي غامن علي احلدب ٨٤٫٧١٭ 
مرمي فهد علي حمادي ٩٢٫٣٣٭ 
مرمي محمد صالح الرغيب ٨٢٫٤٩٭ 
مالك محمد جابر كمال ٩٩٫٤٦٭ 
منيرة وليد يوسف بو عركي ٧٨٫٩٥٭ 
مها عبدالناصر مهنا السهلي ٩٢٫٥٣٭ 

مها جنيب صالح سلمان ٩٢٫٣٧٭ 
موضي نبيل اسماعيل اسماعيل ٩٨٫١٣٭ 
نور غسان عبدالوهاب الشايجى ٨٧٫٦٭ 
نور ناصر محمد الراشد ٩٢٫٢٣٭ 
نور ياسر عبدالعزيز بن حجي ٩٩٫٣١٭ 
نورة علي عبداهللا السبيعي ٨٩٫٢٧٭ 
نورة فؤاد إبراهيم بوزيد ٨٢٫٠٦٭ 
نورة وليد عبداللطيف السليم ٩٢٫٢٣٭ 
هدى جاسم محمد هاشم ٨٢٫٨٭ 
هيا حمدان حمد السريع ٩٣٫٢١٭ 
هيا فيصل راشد العبهول ٩٤٫٣٨٭ 
هيفاء جنم عبداهللا الدريس ٨٧٫٤١٭ 
وجدان عبداهللا حمد العجمي ٩٢٫٥٧٭ 
يارا فؤاد محمد الغريب ٩٥٫٨٨٭ 
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أسيل سعد حربي الدوسري ٨٠٫٧٦٭ 
آالء يوسف مرزوق العازمي ٩٤٫١١٭ 
أماني ذياب مفرح العازمي ٧٩٫١٧٭ 
أماني علي عايض العجمي ٧٧٫٨٣٭ 
أماني محمد عيد زومان ٩٦٫٢٩٭ 
أمجاد سعد قبالن العازمي ٩٢٫٩٧٭ 
أمل حمود طامي الهاجري ٩٦٫٣٧٭ 
آمنة حسني مهدي العجمي ٨١٫٨٭ 
أنوار عطا اهللا علي العنزي ٩٢٫٧٤٭ 
أبرار محمد باقر عبداهللا ٨٣٫٩٥٭ 
البندري فالح ناصر الهاجري ٨٨٫٦٢٭ 
اجلوري عادل سالم العازمي ٩٣٫٩٢٭ 
الهام نور محمد جمعالي ٨٠٫٨٥٭ 
الهنوف منصور محسن العتيبي ٨٢٫٢١٭ 
إميان فايز عبداهللا العازمي ٧٩٭ 
بشرى مهدي مرزوق العازمي ٨٠٫٦٭ 
جنان حسني محمد حسني ٨٣٭ 
جوزاء خالد مظهور احلربي ٨٨٫٩٣٭ 
دانة حمد مبارك العازمي ٨٧٭ 
دميه راشد مطلق العازمي ٧٢٫٥٥٭ 
دميه ناصر زايد املطيري ٩٣٫٨٧٭ 
رزان سعد ثامر العازمي ٩٦٫٥٢٭ 
رمي برجس باني الهاجري ٩٨٫٣٧٭ 
سارة خالد مهدي العازمي ٩٣٫٨٨٭ 
سارة طارق مجبل العازمي ٩٠٫٦٦٭ 
سارة مطلق حمود العازمي ٨٦٫٥٤٭ 
سارة نادر علي العازمي ٨١٫٥٩٭ 
سارة ناصر جايز الهاجري ٩٤٫٩٩٭ 
سلطانه سالم سعد العجمي ٧٩٫٧٤٭ 
شهد نايف مطر العازمي ٩٢٫١٧٭ 
شوق صالح راشد العازمي ٩٢٫٥٧٭ 
شوق طالل راضي العازمي ٩٣٫٤٨٭ 
شيمه مانع منصور العجمي ٨٦٫٩٨٭ 
صفيه عبدالرزاق محمد القالف ٩٤٫٩١٭ 
عائشة عيد مفلح العازمي ٩٦٫٦٨٭ 
غال نايف عبداهللا العازمي ٩٢٫١٦٭ 
فرح احلميدي مطلق العازمي ٩٥٫٣٣٭ 
فرح خميس اعقيل العازمي ٩٢٫٣٭ 
فهده خالد مرضى العنزي ٩٧٫٧٢٭ 
فى سرحان مبخوت العجمي ٨٣٫٩٩٭ 
ليالى فهيد معيكل العجمي ٩٠٫٦٨٭ 
مرام حسني حمود العازمي ٨٧٫١٩٭ 
مرمي سعد سعيد املطيري ١٩٫٨٩٭ 
مرمي عبدالرحمن راشــد سعيد خمسان ٭ 

٧٤٫٩٨
مرمي عواد عبدالهادي العازمي ٩٥٫٧٤٭ 
مرمي محمد جاسم السمحان ٧٣٫٢٭ 
منيرة حبيب راشد العازمي ٩٢٫٩٤٭ 
منيرة محمد سريع ناصر سريع ٩١٫٨٤٭ 
منيرة مشعل عبداهللا العازمي ٩١٫٣٭ 
نادية محمد سعد امللهوف ٩٣٫٩٤٭ 
ناريز محمد عبداهللا املطيري ٩٠٫٨٢٭ 
جناة علي ساير العازمي ٩٧٫٦٥٭ 
نصره محمد حسني عبداهللا ٩٤٫١٨٭ 
نغم سعد فهيد العجمي ٨٨٫١٥٭ 
نورة بدر عمر الهاجري ٩٢٫٥٨٭ 
نورة مرضى غازي العازمي ٧٣٫٤٤٭ 
نوف عبداهللا عايض العازمي ٧٩٫٩٭ 
نوف فالح صقر العازمي ٨٦٫٠٧٭ 
نوف محمد نايف العازمي ٩٠٫٤٤٭ 
نوف مسعود عبيد العجمي ٩٢٫٩٢٭ 
هاجر فهيد فالح العازمي ٩٧٫٦٭ 
هدى محمد فاروق احملالوى ٩٨٫٥٩٭ 
هنادي ناصر عبداهللا العازمي ٨٣٫٦٧٭ 
هيا فالح سالم العازمي ٩٥٫٧٦٭ 
وديان سلمان علي العازمي ٩٧٫٣٢٭ 
وصايف فهد حمدان العازمي ٧٦٫٣٤٭ 
وضحة رشيد مهدي العازمي ٩٧٫٨٤٭ 
وضحى فالح هادي العازمي ٩٣٫١٩٭ 
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أريج أحمد جدعان الراجحى ٨٧٫١٤٭ 
أسماء عريفان رشيد العريفان ٨٩٫٢٩٭ 
آيه طارق يوسف القطان ٩٨٫٥٦٭ 
إسراء محمد شحاذ الثواب ٨٣٫٧٩٭ 
البتول ناصر محمد الربيع ٨٦٫٣٢٭ 
احلوراء محمود عوض الشطي ٨٠٫٣٩٭ 
الزين موسى براك الهاجري ٩٢٫٩١٭ 
العواطف خالد غريب السعيدي ٨٨٫٧١٭ 
املها عبدالرحمن جزا احلربي ٩٢٫٢٩٭ 
أماني راضي سعود الشمري ٧٨٫٠٨٭ 
أمثال خالد عبداهللا علي ٩٤٫٧١٭ 
بدر البدور وليد جمعة هاشم ٩٤٫٨٣٭ 
بشاير بدر محمد الهدهود ٩٤٫٧٨٭ 
جنان عبداللطيف عيد العازمي ٨٥٫٣٦٭ 
جنى أسامة عبدالعزيز اخلضر ٨٤٫٩١٭ 
جود فايز الفي املطيري ٩٣٫٠٨٭ 
جوري عواد عبيد الظفيري ٨٦٫٦٣٭ 

جوري يوسف عبداهللا املطيري ٩٦٫٣٧٭ 
حصة مساعد جعيثن الشمري ٨٩٫٦٨٭ 
حنان منصور عبداهللا املطيري ٧٢٫٢٣٭ 
حور العني حسن شاهني الفيلكاوي ٩٥٫٤٣٭ 
حوراء تركي محمد جعفر ٨٣٫٦٭ 
حوراء عبدالرزاق أحمد حاجية ٩٨٫٧٨٭ 
حوراء هاشم سيد يونس الرفاعي ٨٦٫٧٧٭ 
خديجة محمد فالح الهاجري ٨٥٫٣٧٭ 
دانة سعود سعيد العنزي ٩٧٫٦٨٭ 
دانة أحمد عوض العنزي ٧٦٫١٤٭ 
دانة عبداهللا يوسف الكندري ٨٦٫٧٭ 
دانة قبالن ثنيان الدملاني ٩٥٫٧١٭ 
دانة محسن محمد الدحيم ٨٨٫٥٤٭ 
دانة هالل عزاره الضفيري ٩٢٫١٭ 
دالل فارس عبدالعزيز املسعود ٨٠٫٩٣٭ 
دميا طارق مطر السلمان ٧٩٫٨٭ 
دمية مخلد علي زويد ٧٩٫٧١٭ 
دميه ثاني سعد امليمونى ٨٣٫٩٢٭ 
دميه منصور سليمان الهولى ٨٦٫٩٣٭ 
رتاج طارق يوسف النجم ٨٣٫٣٤٭ 
رتاج عبدالرحمن عباس العتيبي ٩٧٫٨٩٭ 
رتاج فهد عبداهللا العجمي ٨٤٫٢٣٭ 
رتاج فهد منصور السبيعي ٩١٫٩١٭ 
رجاء أحمد الساري ٩٧٫٢٤٭ 
رغد بدر علي الرشيدي ٩٠٫٠٤٭ 
رغد محمد فالح احلربي ٨٠٫٦٧٭ 
رقية زين العابدين قاسم محمد ٩٥٫٦٥٭ 
روان باسم يوسف املطر ٩٧٫٩١٭ 
روان زيد حسني القالف ٧٨٫١٤٭ 
روان سعد عشبان الشمري ٧٣٫٧٤٭ 
روان مبارك دخيل العنتري ٧٥٫٩٢٭ 
روان محمد زياد املطيري ٩٢٫٣٭ 
روان منيف عصويد الدملاني ٨٠٫٦٦٭ 
ريان عبداهللا صالح عبداهللا ٩٤٫٩٤٭ 
ريان وليد سعود العنزي ٩٠٫١٤٭ 
رمي داود سليمان الراجحي ٩٣٫٧٧٭ 
رمي راشد سحم الرشيدي ٩٠٫٠٣٭ 
رمي صالح ذيب الهرشاني ٨٢٫٥٦٭ 
رمي فاضل تركي العنزي ٨٤٫٢٨٭ 
رميا سالم ناصر العجمي ٩١٫٧٥٭ 
رمياس عزيز مسلم الرشيدي ٩٥٫٦٤٭ 
زينب حسن علي الشمري ٨٧٫٥٨٭ 
زينب عبداهللا اسماعيل عبداهللا ٩٣٫٩٧٭ 
زينب محمد جاسم الغريب ٨٢٫٩٨٭ 
سارا أحمد علي املطيري ٩٠٫٩٢٭ 
سارا مشعل فراج املطيري ٩٤٫٦١٭ 
سارة أحمد عقيل املطيري ٩٤٫٦٦٭ 
سارة أحمد رشيد املطيري ٨٧٫٣٭ 
سارة خلف سالم الظاهر ٨٨٫٨٥٭ 
سارة عادل دغيم العازمي ٩٢٫٩٤٭ 
سارة عيسى محمد الديحاني ٨٤٫٠٧٭ 
سارة فراج مبارك العازمي ٩٥٫٨١٭ 
سارة فوزي سالم السويلم ٩٤٫٩٢٭ 
سعاد سعد سليمان الراجحي ٨٩٫٣٩٭ 
سهام إبراهيم حسني الكندري ٨١٫٩٧٭ 
شاهه عادل محمد النفيص ٨١٫١٩٭ 
شريفة عبدالكرمي مطلق النصافي ٩٤٫١٭ 
شوق خالد سعد العازمي ٨٨٫٩٭ 
شيخة يوسف عبداحلميد املنصور ٨٢٫٩٤٭ 
شيخة منصور مبارك البراك ٨٧٫٦٩٭ 
ضحى عبداهللا جاسم الشمري ٩١٫٤٩٭ 
ضحى يعقوب يوسف الكندري ٩٩٫٤٭ 
طيبة طالل ناصر القدفان ٩٤٫٤٣٭ 
طيبة أحمد عبدالرحيم عبداهللا الكندري ٭ 

٨٩٫٥٩
عائشة سليمان محمد محمود ٩٥٫٢٨٭ 
عائشة عبداهللا صالح احلمد ٨٠٫٢٧٭ 
عائشة ماهر صالح العنزي ٩١٫٤٥٭ 
عبير فالح براك الصعفاك العازمي ٩٦٫٨٩٭ 
عذاري حجي فالح العازمي ٩٦٫١٨٭ 
علياء فيصل محمد الهاجري ٩٨٫٨٥٭ 
عهد حسني سعود الشمري ٩٣٫٩٣٭ 
غالية عدنان محمد مراد ٧٨٫٢٧٭ 
غال عبداهللا مبارك العدواني ٧٧٫٥٥٭ 
غال مبارك مطلق مهدي الهاجري ٨٥٫٠٨٭ 
فاطمة الزهراء عارف موســى الرمضان ٭ 

٩٤٫٩٢
فاطمة أحمد سالم العازمي ٨٤٫٦٨٭ 
فاطمة أحمد صالح احلداد ٧٦٫٧٩٭ 
فاطمة حسن علي اجلريسي ٨٦٫٢٣٭ 
فاطمة عيسى محمد احلشاش ٩٣٫٩١٭ 
فاطمة مبارك اسماعيل الشطي ٨٦٫٦٢٭ 
فاطمة مبارك سحم الرشيدي ٨١٫٣١٭ 
فجر أحمد شباب املويزري ٨٨٫٦٨٭ 
فرح الزهراء محمد جاسم محمد عبداهللا ٭ 

٩٤٫٩٦
جلني خميس كساب العيسى ٩٩٫٣٣٭ 
لولوة أحمد حسن القبندي ٨٧٫٠٢٭ 
لولوة بدر صالح القطيفى ٨٤٫٧٥٭ 
لولوة نواف ضافر العصيمي ٨٨٫٦٦٭ 
ليالي خالد شريف اخلالدي ٨٥٫١٥٭ 
مروج انور عيسى بن حجي ٩٧٫١٥٭ 
مرمي حسن علي اجلدي ٨٦٫٤١٭ 
مرمي حمد حمدان الهدية ٩١٫٧٣٭ 
مرمي طارق مضحي اخلالدي ٨٣٫٩٨٭ 
مرمي عادل سليمان العوضي ٨٨٫٣١٭ 
مرمي عادل موسى البلوشي ٩٦٫٣٥٭ 
مرمي محمد عبدالرحمن احلداد ٧٧٫٨٧٭ 
مزون تركي عباس العنزي ٨٩٫٩٨٭ 
مسك عيد عبيد الرشيدي ٨١٫٢١٭ 
مناي عوض علي املطيري ٨٤٫٧٨٭ 
مناير رائد جاسم ناصر ٩٨٫٨٭ 
منى خالد عبداهللا العازمي ٨٣٫٤٣٭ 
منيرة عبدالعزيز سعود هادي ٨٦٫٢١٭ 
منيرة غنيم مهنا الهاجري ٩٤٫١٦٭ 

منيرة نواف جاسم السيوحي ٩٢٭ 
موضي شافي مصحب الضفيري ٩٧٫٦٤٭ 
مياسة فيصل مرزوق العتيبي ٩٠٫٦٥٭ 
نورا محمد منيع اهللا البغيلي ٨٢٫٩٨٭ 
نورة حامد عوض اخلالدي ٨٣٫٧٨٭ 
هند يوسف حبيب الشمري ٨٣٫١١٭ 
هيا سعد مرشد السعيدي ٩٢٫٠٣٭ 
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أحمد حسن علي اخلواجه ٨٢٫٣٦٭ 
أحمد رائد أحمد األحمد ٨٥٫٣٩٭ 
أحمد عادل أحمد الشبلي الراشد ٩٤٫٥٤٭ 
أحمد عماد عبداهللا احلملي ٨٧٫٨٩٭ 
أحمد محمد عبداهللا بوحمدي ٧٣٫٤٦٭ 
بدر رياض عبدالرحمن بن حجي ٨٦٫٩٤٭ 
براك محمد علي الزمانان ٨١٫٤١٭ 
جاسم محمد عبداللطيف العبيد ٩٦٫٦٥٭ 
جاسم ناصر محمود الصفي ٩٠٫٧٩٭ 
جاسم وليد جاسم احلملي ٧٩٫٥٩٭ 
جاسم يعقوب عبدالهادي الوزان ٩٠٫٤٦٭ 
جراح منصور عبدالعزيز خليل ٧٩٫١٣٭ 
حسن سعيد سيد عيسى املوسوي ٨٧٫٢٥٭ 
حسن مقداد عبدالوهاب الوزان ٨١٭ 
حسن مهدي بهبهاني بور ٨٩٫٨٭ 
حسن وحيد سيد رضا ٧٥٫٨٣٭ 
حسني محمد حسني احمليسن ٨١٫٠٤٭ 
حسني نواف سليمان املوسى ٧٧٫٢٨٭ 
حمد هارون حسن عبداخلالق ٩٠٫٧٧٭ 
حمد هيثم حسني النكاس ٨١٫٧٣٭ 
خالد عبداهللا قاسم محمد ٩١٫٠٤٭ 
خالد فؤاد محمد سالم ٩٥٫٦١٭ 
خالد وليد حمد الضبيعي ٧٦٫٩٥٭ 
خالد وليد محمد محسن ٧١٫٧٩٭ 
راكان رياض عبداهللا السريع ٨٨٫٠٤٭ 
سالم عبدالرزاق محمد احلجي ٨٢٫٦٣٭ 
سالم عبداهللا سالم الكندري ٩٧٫٧٦٭ 
سالم وسمي سالم األصفر ٩٤٫٤٧٭ 
سعود عبدالعزيز مال اهللا الشهاب ٨٥٫٢٨٭ 
سلمان موسى جواد العطار ٩٥٫٨٧٭ 
سليمان داود سالم الكندري ٩٣٫٣٢٭ 
ضاري أحمد حامد امللحم ٩٨٫٥٩٭ 
عبد الرحمن جمال خنياب السالم ٨٣٫٤٣٭ 
عبد الرحمن عادل جاسم بوراشد ٩٠٫٣٨٭ 
عبد الرحمــن فايز حســن عبدالرحمن ٭ 

الكندري ٨٦٫٠٦
عبد العزيز مشاري أحمد احلماد ٨٤٫٦٢٭ 
عبد العزيز يعقوب يوسف حسني ٩٨٫٤٧٭ 
عبد الكرمي حســن عبدالكرمي اإلبراهيم ٭ 

٨٨٫٥٩
عبد الكرمي يوســف عبدالكرمي العيدان ٭ 

٩٨٫٢٦
عبد اللطيف بسام يوسف باقر ٩٩٫١٥٭ 
عبد اهللا أحمد حمد السعيد ٩١٫٥٣٭ 
عبد اهللا أحمد محمد الكندري ٩١٫٨٥٭ 
عبد اهللا أحمد يوسف الذويخ ٨٨٫٤٢٭ 
عبد اهللا جاسم محمود شمس الدين ٨٥٫٦٢٭ 
عبد اهللا سعد طه االنصاري ٨١٫٥٤٭ 
عبد اهللا صالح أحمد الطيار ٨٥٫١٥٭ 
عبد اهللا غازي جهيم عبداهللا ٨٥٫٤١٭ 
عبد اهللا محمد عوض املطيري ٩٠٫٣٢٭ 
عبد اهللا مشاري حسني املطوع ٧٣٫٥٧٭ 
عبد اهللا وليد عبداهللا الصانع ٩٥٫١٥٭ 
عبد احملسن حيدر عبدالسيد علي ٩٥٫٦٢٭ 
عبد الوهاب خالد محمد الدخيل ٩٨٫٠٨٭ 
عبــد الوهــاب عبداحملســن عبدالوهاب ٭ 

الطبطبائى ٩٥٫٩٩
عبــد الوهــاب نــواف عبــدى الصليلي ٭ 

العنزي ٩٠٫٢٦
عبدالرزاق عبدالعزيز مرزوق الدوسري ٭ 

٨٤٫٨٦
عبدالعزيز محمد عبدالرضا مراد ٨٦٫٠٥٭ 
عبداهللا أحمد عبداخلضر مرزوق ٩٧٫٠٢٭ 
عبداهللا حسن صالح الصابري ٧٩٫٦٢٭ 
عبداهللا حمد عبداهللا املسند ٨٦٫١٨٭ 
عبداهللا عامر محمد الدريس ٨٥٫٦٧٭ 
عبدالهــادي يعقوب عبدالهــادي الوزان ٭ 

٨٤٫٧٩
عثمان محمد أحمد الكندري ٧٤٫٩٣٭ 
علي أحمد عبود عجرش ٩٩٫٣٢٭ 
علي سعود عقلة القحطاني ٨٤٫٧٤٭ 
علي عبدالهادي إبراهيم القطان ٩٧٫٦٦٭ 
علي محمد رحيم البدرى ٧٤٫٦٤٭ 
عمر بدر اسماعيل الصالح ٧٨٫٦٤٭ 
عمر بدر سالم الهويدي ٩٥٫٠٢٭ 
عمر عبداللطيف شبيب املبايع ٨٣٫٦٭ 
عمــر فايز حســن عبدالرحمن الكندري ٭ 

٩٣٫٣٧
عمر محمد أحمد الكندري ٨٨٫٩٭ 
عيسى باسم محمد البناي ٨١٫٥٭ 
عيسى ياسني عبداهللا سكني ٩٦٫٢٢٭ 
فهد صقر فهد العباد ٩٢٫٩٤٭ 
فهد صالح محمد العوضي ٩٧٫١٩٭ 
فيصل عبداهللا محمد الرويس ٩١٫٠١٭ 
فيصل عبداحملسن حمود العياضي ٩٠٫٧١٭ 
فيصل محارب سعود الدويش ٧٩٫٠٤٭ 
مبارك حمد مبارك بن سبت ٨٣٫٢٢٭ 
مبارك عبداهللا سالم القبندي ٨٨٫٥٭ 
محسن عيســى محمد اإلبراهيم الفيلك ٭ 

٨٠٫٢٥
محمد أحمد علي العوضي ٨٨٫٢٨٭ 
محمد إبراهيم محمد الكندري ٩٤٫٤٥٭ 
محمد أحمد محمد الكندري ٨٣٭ 
محمد جاسم محمد عبداهللا ٨٨٫٨٨٭ 
محمد حسن أحمد الكندري ٨٤٫٧٤٭ 
محمد حسن محمد البلوشي ٩٢٫٧١٭ 

محمد خالد محمد الدمخى ٩٣٫٣٨٭ 
محمد شهاب صالح الشهاب ٨٢٫٥٤٭ 
محمد علي حسني دشتى ٩١٫٣٢٭ 
محمد فهد خضر اخلضر ٩٠٫٤٣٭ 
محمد فوزي محمد العوضي ٩٥٫٦١٭ 
محمد مبارك صقر اجليماز ٩٣٫١٣٭ 
محمد وليد محمد املذن ٩٤٫٩٣٭ 
محمد ياسر عبدالرسول اجلمعة ٨٩٫٧٣٭ 
مساعد خالد مساعد احملمود ٧٢٫٧٭ 
مشاري خالد مساعد احملمود ٧٧٫١٭ 
مشاري صهيب صالح اخلارجي ٩٠٫١٤٭ 
منصور هاني منصور املزيدي ٩٢٫٣٩٭ 
موسى ايوب علي محمد ٧٨٫٠٤٭ 
ناصر خالد ناصر ردهان املوسى ٧٨٫٥٣٭ 
ناصر سالم أحمد ماتقى ٩٢٫٩٤٭ 
نايف مشعل أحمد الزامل ٨٧٫٦٣٭ 
يوسف أحمد محمد الصايغ ٨٨٫٧٣٭ 
يوسف اسماعيل محمد النجار ٨٩٫٠٢٭ 
يوسف جمال يوسف الشطي ٧٣٫٨١٭ 
يوسف حامت محمد أسد محمد ٨٢٫٨٣٭ 
يوسف شهاب أحمد العثمان ٩١٫٦٧٭ 
يوسف محمد خميس الفيلكاوي ٩٧٫٧٣٭ 
يوسف محمد خميس الناصر ٨٣٫١٤٭ 
يوسف مشعل بدر املنصوري ٩٢٫١٩٭ 
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أروى صالح منصور الرشيدي ٨٦٫٧٤٭ 
أريام أحمد محمد ثواب الرويجح ٩١٫٠٩٭ 
أريج جابر جاسم فيحان الشمري ٨٩٫٩٭ 
أريج طالل بديوى داود الشمري ٨٧٫٣٤٭ 
أريج الفي هابس راضي الشمري ٩٣٫٨٢٭ 
أسماء عزام زبيل نهار زبيل الشمري ٩٤٫١٣٭ 
أسماء مبارك منور شريد املطيري ٨٧٫٨٣٭ 
أسيل أحمد عبدالرضا أحمد احلداد ٨٣٫٥٦٭ 
أسيل حمدان محمد مسفر العجمي ٨٣٫٥١٭ 
أســيل عدنــان مشــرف نــواف املنديل ٭ 

العنزي ٧٢٫٤٩
أسيل فالح ضاحي فالح الهاجري ٨٩٫٣٩٭ 
أسيل مطلق عبيد مطلق الصانع ٩١٫٥١٭ 
أماني حسني صقر سيف العضيله ٨٣٫٧٢٭ 
أميرة محمد خليل ذايد الديحاني ٧٨٫٢٩٭ 
أنوار حميدي صالح اخلالدي ٨٨٫١٢٭ 
أوراد عواد حمدان محمد السعيد ٨٣٫٨٤٭ 
آيه عبدالقادر خالد بوغيث ٦٤٫٤٤٭ 
ابتسام أحمد حامد السليماني ٨٨٫٨١٭ 
إســراء يوســف جدعان حجي حســني ٭ 

الرشيدي ٨٢٫١٤
أســماء نواف عوض ضيدان الرشــيدي ٭ 

٨٢٫٦٤
البنــدري صــالح رحيل مزيــد رخيص ٭ 

العنزي ٨٣٫٩٤
البندري ناصر مطلق سليمان القمالس ٭ 

٨٣٫٩٩
اجلازي ســالمة حبيب فليحان العنزي ٭ 

٦٤٫٠٥
احلــوراء زينــب مؤيــد خزعل جاســب ٭ 

الفرس ٩٢٫٤٩
الرتــاج أحمد خالــد أحمد خالــد محمد ٭ 

بدر ٧٩٫٣٧
العنود بدر عبداهللا بداح املطيري ٨٠٫٩٩٭ 
انوار ناصر فدعوس نزال الهرشاني ٩٣٫٠٨٭ 
إميان يوســف صويهــد جعيثــن بتال ٭ 

الصليلي ٧٧٫٩
بتول محمد بردي محمد العالطي ٩٨٫٠١٭ 
بتول محمد شليل عبدالرحمن املطيري ٭ 

٩٤٫٥٥
بــدور ضيف اهللا عايــد حنس العتيبي ٭ 

٧٨٫٦٩
بدور ناصر سفاح شنوف الراشد البذالي ٭ 

٨٥٫٥٨
بزة أحمد محمد راشد محمد علي النفيص ٭ 

٩٥٫٥٦
بزة نواف مساعد براك اخلالدي ٩٤٫٥٢٭ 
بشاير فرج محمد فرج السبيعي ٨٦٫٩٣٭ 
بيــار يوســف حامد نزال ســهو شــداد ٭ 

الشمري ٨٥٫٠٤
ترف هادي مشعل عوض احلربي ٩٤٫١٩٭ 
حال محسن طرقي محسن مبارك العتيبي ٭ 

٩٦٫٧٤
خلود راشد شافي سالم العجمي ٧٦٫٦٤٭ 
خلود صالح منصور الظفيري ٧٤٫٧٧٭ 
خلود محمد زيد صقر املطيري ٩١٫١٩٭ 
خواطــر مدين اديغم حنيان الرشــيدي ٭ 

٩٤٫٦٤
دانة اســماعيل ســهيل حروبى شــخير ٭ 

العنزي ٩١٫٠٧
دانة خالد ذياب محمد سعد ذياب ٨٦٫٢٦٭ 
دانة سعد محسن محمد العنزي ٧٨٫٤٣٭ 
دانة محمد دليم رفاعي املطيري ٩١٫٢٩٭ 
دالل فهد عذاب زيدان نايف ٨٤٫٦٥٭ 
دميا صباح ربيع عواد محمد ٩٥٫٦٩٭ 
دميا عارف هالل زعل العنزي ٩٧٫٨٭ 
رتاج جالل علي عبدالعالي املطيري ٨٠٫١٧٭ 
رتاج محمد منور نوار العتيبي ٧٢٫٧٢٭ 
رتاج مخلف زيد عجيل مزيد الشــمري ٭ 

٨٨٫٥٤
رتاج مطلق عابر مجبل الضفيري ٩٣٫١٧٭ 
رحيق نايف ســالم رويعي خلف كليب ٭ 

٩١٫٢٧
رزان أحمد جليل تريحيب الديحاني ٨٦٫٣٧٭ 
رزان علي محمد حاظر السعيدي ٨٢٫٣٨٭ 
رزان مرزوق فهيد مرزوق الرشيدي ٩٧٫١١٭ 
رغد نواف عبيد محمد الشمري ٩٦٫٣٢٭ 
رهــف متعــب عبــداهللا محمــد العلوي ٭ 

احلربي ٩٦٫٨٣

روان بدر ســالم ظاهر ماضي احلريش ٭ 
٧٥٫٩٢

روان راضــي محســن شــافي خطيــب ٭ 
اخلالدي ٨٨٫٦٢

روان عبــداهللا حامــد حويــان صيفــي ٭ 
املطيري ٨٨٫١٥

روان هــادي ســلطان صويــان طامــي ٭ 
الهاجري ٩٣٫٨٤

ريتاج عبداهللا هليل حمد العنزي ٧٢٫٩٦٭ 
رمي باسم صعفك سوعان العنزي ٩٦٫٢٦٭ 
رمي راشد إبراهيم املري ٧٧٫٥٧٭ 
رمي غازي مناور فراج الشمري ٨٠٫٨٣٭ 
رميه طالل حبيب صاوي الشمري ٩٥٫٩٥٭ 
رينــاد عبدالعزيز ظاهــر مركز العنزي ٭ 

٩٨٫٣٧
ريهام فهيد هادي فهد مسعود املطيري ٭ 

٨١٫٤١
زهراء هادي عبدالرؤوف علي محمد أحمد ٭ 

املويل ٧٥٫٤٧
زينب أحمد أكبر غلوم حسني ٨١٫٨٦٭ 
سارا ماجد سليم مطلق الصانع ٩٢٫٧٩٭ 
سارة حراب محمد مفرح السبيعي ٧٣٫٨٧٭ 
سارة حمدان سند محمد ناصر الرشيدي ٭ 
٨٤
سارة حمدان مبارك ردنان ٧٥٫٠٨٭ 
سارة علي ماطر مرزوق احلربي ٩٤٫٢٥٭ 
سارة عيسى صالح نزال العنزي ٩٥٫٦٨٭ 
سارة مخلف بنيه خلف العرف ٩٨٫٤٭ 
سارة مضحي صقر محمد مبارك الهاجري ٭ 

٩٨٫٨٣
سامية شافي سعد الرشيدي ٨١٫٣٢٭ 
سبأ جابر حسني عبداهللا العلي ٩٦٫٩٦٭ 
سعاد خالد علي عامر ماضي ٩٥٫٨١٭ 
سلمى حرير مطر منالن الرويعى ٧٧٫٩٥٭ 
شادن مهلهل فهد مناور فالج الشمري ٨٨٫٣٭ 
شذى جميل محمد سفيان ٨٩٫٠٧٭ 
شروق حمد محمد سليمان السالم ٨٦٫٦١٭ 
شــروق محمد نغيمش فرحان الشمري ٭ 

٨١٫٩٣
شعاع رحيل خليف الشمري ٨٩٫٣٧٭ 
شهد عادل مطر عابر العنزي ٨٧٫٠٨٭ 
شهد عبداهللا راشد فالح املطيري ٨٤٫٣٤٭ 
شهد علي حسني محمد الدمخي ٨٩٫٤٧٭ 
شهد فهد نهار عبداهللا اخلالدي ٩١٫٠٤٭ 
شهد محمد عبداملنعم الشمري ٩٢٫١٨٭ 
شهد محمد ملوح رمضان خلف احلربي ٭ 

٩٦٫٠٤
شهد يوسف عاصي اجلميلي ٨٨٫٧٦٭ 
شوق جالل شاكر فليحان العنزي ٨٨٫٨٧٭ 
شوق طالل صابر جمعان عبداهللا ٩٣٫٩٭ 
شوق ظاهر فرحان غضبان مهنا الفضلي ٭ 

٧٣٫٨٦
شوق محمد راشد ناصر العجمي ٧٩٫٥٣٭ 
شوق نصار محمد عطااهللا الظفيري ٨٢٫٢٩٭ 
شــيخة عبدالعزيز محمد نافع اخلليفة ٭ 

٩٥٫١٤
شــيخة فارس محمد امخيشــم اطريف ٭ 

الشمري ٩٠٫٣٨
صبا حمود عوض مثقال املطيري ٨٤٫١٭ 
طيف منيف عبدالرحمن محسن عايض ٭ 

احلربي ٩٧٫٩٩
عائشة عيد علي عبدالظاهر ٩٦٫٣٦٭ 
عائشــة مرزوق محمد هاجد الرشــيدي ٭ 

٩٥٫٦٨
عالية فهد محمد عبداهللا حذيان حصوان ٭ 

العجمي ٩٦٫٧٧
عبير الفي خليف فهد الشمري ٩٥٫٥١٭ 
عــذاري خالــد محمــد ســليمان صالح ٭ 

الهاملى ٩٣٫١٢
عــذاري ناصــر منشــد تركــي قطامــي ٭ 

اخلالدي ٨٤٫٨
غالية إبراهيم حامد عطية اخلالدي ٩٩٫٦٧٭ 
غالية زبن حمود زقم الشمري ٩٢٫٧٤٭ 
غالية عوض فالح هديب العنزي ٩٦٫٠٧٭ 
غالية فالح عبداللطيف اخلالدي ٩١٫١٢٭ 
غال يوسف محمد علي عبدالكرمي ٨٩٫١٭ 
فاطمة أحمد خليل إبراهيم اخلياط ٨٥٫٥٩٭ 
فجر بدر سعد عبداهللا العنزي ٩٧٫٣٤٭ 
فرح سعد هادي مري الظفيري ٩٥٫٨٭ 
فرح سلطان محمد مطلق رشدان ٩٦٫٤٣٭ 
فرح فهد عبــداهللا عواد دهمان البرازي ٭ 

٩٣٫٧٩
فرح يوسف مطلق ادبيس العازمي ٨٢٫٦١٭ 
فوز خلف محمد خلف العنزي ٩٨٫٧٨٭ 
في حمود سعد ناصر العجمي ٨٦٫١٤٭ 
جلني جاسم محمد عمير احلسيني ٩٣٫٤٨٭ 
لطيفة علي عواد حسن الشمري ٩٥٫٠١٭ 
لطيفة يوسف غازي فهد مطر الشمري ٭ 

٩٩٫٥١
ليلى سالم مهدي عبدالعزيز أحمد ٧٩٫٥٧٭ 
مجد عبداللطيف محمد خميس البصيري ٭ 

٩٢٫٧١
مــرام عبــداهللا حامــد حويــان صيفي ٭ 

املطيري ٧٨٫٤٧
مرمي حمود جاعد مسير العنزي ٨٧٫٥٣٭ 
مرمي ماجود محمد موجود احلربي ٩٨٫١٤٭ 
مضاوي خالد حمد العجمي ٧٨٫٧١٭ 
ملوك مهــدي مطلق حصني فالح املفرج ٭ 

٧٧٫٩٢
منار عــادل رهيف محمــد راضي هليل ٭ 

الظفيري ٧٨٫٥٧
منار يوســف دميثير منصــور العنزي ٭ 

٩٧٫٤٤
مناير عبداهللا مناحي خالد عيد املطيري ٭ 

٨٢٫٧

منيرة خالد محمد علي حصينان العجمي ٭ 
٩٧٫٤٥

منيرة عبدالعزيز عجمي الشمري ٩٤٫٤٭ 
مها حمــدان عبداهللا فهــاد حمود ذياب ٭ 

الشمري ٧٣٫٥٥
موضي حمود زياد السربل ٨٥٫٤٩٭ 
مى طارق علي محمد سعد ٩٣٫٦٭ 
ميس سعود مجبل حمد العنزي ٨٠٫٣٩٭ 
نصره علي حسني ٩٥٫٧٣٭ 
نورا عوض هذال احلربي ٨٣٫٤٦٭ 
نــورة ســعود عــوض صامل مســيرح ٭ 

اخلالدي ٩٥٫١٨
نــورة شــبيب فهد ســالم ناصر طفالن ٭ 

العجمي ٩٩٫٢٩
نورة علي عشوي السعيدي ٧٨٫٧٭ 
نــورة محمد ناصر فالح محمد البرازي ٭ 

٩٣٫٠٤
نورة ناصر مســفر حســن محمد حمد ٭ 

العجمي ٩٦٫٧
نورة نصار مزعل مسحل السرهيد ٩٤٫٠٨٭ 
نوف حمد فالح حمد عيد العجمي ٨٨٫٥٦٭ 
هاجر أحمد إبراهيم ناصر العبد اهللا ٩٦٫٠٩٭ 
هبة غامن دهلوس غافل العنزي ٩٦٫٢٩٭ 
هال عبداهللا فهد فهيد باتل العجمي ٩٧٫٨٭ 
هيا شمران جديع محمد شمران ٨٦٫٦١٭ 
وجد محمد فواز راشد الظفيري ٨١٫٨٦٭ 
وجدان طالب بارز مزبان جدران ٩٣٫١١٭ 
ود خالد عجمي الوردان الشمري ٨٥٫١١٭ 
وعد سيف سليم سالم ضاوي املطيري ٭ 

٩٦٫٠٣
وهج جنم عبداهللا دريس مهاوش ٩٧٫٥٦٭ 
ياســمني أحمد خنيفر حمود الرشــيدي ٭ 

٧١٫٤٣

 هارون الرشيد الثانوية للبنني 

أحمد فالح سعد العازمي ٧٣٫٠٧٭ 
تركي دعيج خلف العتيبي ٨٨٫١٧٭ 
تركي مهدي مسفر العجمي ٨٠٫١٭ 
جراح خلف محمد فالح ٨٤٫٩٥٭ 
حازم سلطان ماجد الشايع ٧٥٫٤٦٭ 
حسني راشد حسني العجمي ٨٩٫٥٢٭ 
حسني محمد سعيد العجمي ٨٩٫٨٨٭ 
حمد صبيح عبداهللا العازمي ٧٥٫٦٦٭ 
حمد عبداهللا سعيد القحطاني ٧١٫٩٢٭ 
حمد مبارك ثنى فالح العازمي ٩٦٫٧٤٭ 
خالد باني عبدالهادي العازمي ٧٧٫٢٣٭ 
خالد راشد عبداهللا العجمي ٦٩٫١٢٭ 
خالد عبيد مرزوق العازمي ٧٢٫٤٥٭ 
خالد محمد خالد جهــز املجند العتيبي ٭ 

٧٤٫٩٧
سالم جبر سعود بن جامع ٨١٫٩٤٭ 
سعد خلف سعد العتيبي ٧٥٫٨٤٭ 
سعد فهد عبداهللا الصويلح ٩٠٫٨٩٭ 
سعود فواز مطر العنزي ٧٩٫٦٧٭ 
سعود فيصل سالم املطيري ٧٨٫٤٨٭ 
سعود مانع شبيب العجمي ٨١٫٦٩٭ 
سعود ناصر سماح الرشيدي ٧٨٫٠٨٭ 
سلمان بخيتان خلف احلبيني ٨٠٫٧٢٭ 
سويلم عبود علي سويلم ٨١٫٨٣٭ 
شافي سلطان مهدي السبيعي ٨١٫٦٣٭ 
صقر مرزوق عبداهللا البريكى ٧٩٫٦٤٭ 
ضاري جمعان سعد العازمي ٩٣٫٦٨٭ 
طالل منيف صويلح العازمي ٨٠٫١٣٭ 
عايض محمد مسفر العجمي ٧٤٫٩٩٭ 
عبد الرحمن عبدالهادي شباب املطيري ٭ 

٧٤٫٩٨
عبد الرحمن فهيد محمد العازمي ٧٩٫١٦٭ 
عبد الرحمن مرضى عبيد العازمي ٨٠٫٣٭ 
عبد العزيز سعد حميد العازمي ٧٤٫١٤٭ 
عبد اهللا أحمد يوسف احلسن ٧٥٫٩٭ 
عبد اهللا بدر غنام الصويلح ٩١٫٣٨٭ 
عبد اهللا خالد أحمد البلوشي ٨٩٫٩٧٭ 
عبد اهللا سعود رجعان العازمي ٧٨٫٨٧٭ 
عبد اهللا محمد حمود العتيبي ٨٢٫٨١٭ 
عبد اهللا مرزوق عبداهللا البريكى ٧٧٫٧٩٭ 
عبد اهللا مشعل فالح النويعم ٧١٭ 
عبد احملسن محمد حمد الهاجري ٧٧٫٨٤٭ 
عبدالرحمن عبدالقادر أحمد محمد ٨٧٫٠٩٭ 
علي وليد ردن املطيري ٦١٫٠٥٭ 
عيسى سالم فالح العازمي ٧٤٫٨٩٭ 
فاروق محمد فاروق احملالوى ٩٨٫٦٤٭ 
فراج ناصر فراج الدملانى ٧٥٫٤٤٭ 
فالح خشمان فالح السهلي ٧٦٫٦٭ 
فيصل سمير فهد شهاب ٧٨٫١٢٭ 
محمد خليل إبراهيم القالف ٨٥٫٥٥٭ 
محمد سالم فالح العازمي ٧٣٫٦٩٭ 
محمد فهد محمد العازمي ٨٩٫١١٭ 
محمد فهيد محمد العازمي ٧٧٫٨٦٭ 
مشاري راشد مبارك العازمي ٨٤٫٧٥٭ 
مشاري عبداحملسن عبداهللا فرحان ٨١٫٦٧٭ 
مشعل مزعل ملام العازمي ٨٧٫٦١٭ 
معجب محمد حسن العجمي ٧٥٫٠٤٭ 
ناصر سحمي مهدي السبيعي ٨٣٫٧٭ 
ناصر فيصل غازي املطيري ٨٢٫٢٥٭ 
نواف محمد باقر عبداهللا ٧٠٫٥٤٭ 
يوسف رضا حسن محمد ٨٢٫٥٢٭ 
يوسف سعد عايض العنزه ٨٢٫٢٨٭ 

 هدية الثانوية للبنات 

أروى ناجي عفار مطلق العتيبي ٩١٫٠٩٭ 
أسماء مرضى راشد العازمي ٨٣٫٧٭ 
أالء بدر حمدان العنزي ٩٢٫٧٥٭ 
أماني حسني محسن فواز املطيري ٩٥٫٨٧٭ 
أمثال حمد وادى العنزي ٩٥٫٣٥٭ 

أميرة عواد عيد سليمان العازمي ٨٦٫٢٩٭ 
أنوار ناصر محمد فاضل املري ٩٥٫٩٭ 
أوراد أحمد عبداهللا العجمي ٩٣٫٧٩٭ 
أوراد محمد هزاع الهاجري ٩٤٫٩٥٭ 
أوراد نواف عبداهللا املشوط ٨٠٫١٤٭ 
استبرق فيصل عبدالهادي اجلبعه ٨٦٫٠١٭ 
اجلوهره مشعل حسن العجمي ٩٦٫١٢٭ 
املها عايض مسفر العجمي ٩٠٫٣٧٭ 
أنفال علي عياش راضي الرغيب السبيعي ٭ 

٩١٫١٣
ترتيل حبيب عبدالرضا الفرج ٨٥٫٦٤٭ 
جنا بدر يوسف عبدالكرمي الرمح ٨٩٫٢٣٭ 
حصة طالل قاسم السبع ٩٥٫٧٥٭ 
حنان نبهان ضعيان العنزي ٨٩٫١١٭ 
دانة عثمان معجب دليهي الهاجري ٩٤٫١٧٭ 
دانة ماجد ســاري عبدالرحمن املطيري ٭ 

٩٥٫٣٩
دانة مناور فالح هرماس العازمي ٩٠٫٢٣٭ 
دالل بنــت فراج بن فهد الناجع العجمي ٭ 

٧٥٫١٥
دميا صالح فالح محمد العازمي ٩١٫٥٧٭ 
دميا فهد وعالن اللميع ٩٨٫٤١٭ 
دميه سعد رجعان العازمي ٩٤٫٣٩٭ 
رتاج عبداهللا حسني العجمي ٩١٫٦٣٭ 
رتاج عبداحملسن حمد الشمري ٩٦٫٤٢٭ 
رتاج عبيد هزاع املطيري ٩٧٫٨٣٭ 
رتاج مبارك محمد عايد ٧٩٫٧٧٭ 
رتاج ناصر محمد مرزوق سلطان ٨٧٫٦٩٭ 
رغد حمدان عذبي الظفيري ٩٠٫٤١٭ 
رغد سعد هالل العجمي ٩٤٫٠٢٭ 
رقية بدر غازي احلربي ٩٥٫٧٭ 
ريان مطلق حزام متعب السبيعي ٨٤٫٠٢٭ 
ريانه سليمان سعد ناصر العازمي ٩٣٫٤٦٭ 
رمي أحمد ظرمان مفرح العازمي ٩٣٫٥١٭ 
رمي مناحي عباس صايل شويب ٩٣٫٣٢٭ 
رميا أحمد خلف مسلم احلربي ٩١٫٤٨٭ 
رميا غازي سليمان املطيري ٩٥٫٥٥٭ 
رمياس رباح نايف هالل العتيبي ٩٢٫٠٥٭ 
زهراء خالد عبداهللا عوض حسني ٧٧٫٩٢٭ 
زينب عبداهللا محمد حسن محمد ٨٨٫٤٢٭ 
سارة حسني مانع دواس العجمي ٧٧٫٥٩٭ 
سارة حمد سعود ناصر العجمي ٨٨٫٧٩٭ 
سارة سعود عبدالعزيز القحطاني ٨٢٫٥١٭ 
سارة عايض حسن العجمي ٨٧٫٤٨٭ 
سارة منصور زبار الفضلي ٨٨٫٩٢٭ 
سارة نايف بدر غازي العتيبي ٨٤٫٧٢٭ 
سلمى حسني زايد دواس العجمي ٩٠٫٨٭ 
شجون ظافر حمد مناحي العجمي ٩٨٫٥٤٭ 
شهد صالح مصلح العازمي ٨٢٫٨٣٭ 
شهد فيصل عويض العازمي ٨٤٫٢٦٭ 
شهد محمد عيد العجمي ٩٤٫١٢٭ 
شوق حمود فالح اشنيتر العازمي ٩٤٫١٥٭ 
شيخة أحمد حمدان العنزي ٨٥٫٢٣٭ 
صبا بدر يوسف عبدالكرمي الرمح ٨٩٫٤٦٭ 
طيف عبدالسالم عارف البقعاوي ٨٩٫٥٧٭ 
عائشة عبدالكرمي رشيد اإلبراهيم ٩٨٫١٢٭ 
عائشة محمد أحمد الكندري ٨٨٫٣٭ 
عائشة محمد عبداهللا املشوط ٨٠٫٣٢٭ 
عائشة محمد يوسف عبداهللا حاجي ٩٤٫٩٥٭ 
غالية علي محسن هالل العتيبي ٩٠٫١٥٭ 
غيــداء طارق يوســف إبراهيم عمر املال ٭ 

٩١٫٠٤
فاطمة حامد ناصر العتيبي ٩٦٫٣٢٭ 
فاطمــة عبــداهللا عبدالغفــور عبــداهللا ٭ 

العوضي ٨٢٫٤١
فاطمة عبيد مطلق مرزوق املطيري ٩٦٫٣٦٭ 
فاطمة علي عبداحلليم حجي حسن ٩١٫٥٧٭ 
فاطمة فهد نعمة العنزي ٨٩٫٧٭ 
فاطمة محمد عبداهللا صغير الوطيان ٩١٫٩٭ 
فاطمة ناصر خضير بهزاد ٩٤٫٢٤٭ 
فجر عوض سلطان العتيبي ٨٢٫٤٭ 
فوز علي شخير عبداهللا العنزي ٨٩٭ 
في راشــد ناصر راشــد حسني العجمي ٭ 

٩٢٫٠٤
في عوض ملفي صنيتان املطيري ٩٢٫٠١٭ 
لطيفة فهاد سعيد احلربي ٩٢٫١٧٭ 
لولوة محمد عبداهللا العنزي ٩٣٫٨١٭ 
ليالى حمود حسني مشرف العنزي ٧٨٫٥٢٭ 
لينا شباب ضاوي فايز العتيبي ٩٥٫٠٣٭ 
مجد محمد صالح العتيبي ٩٥٫٢٭ 
مرام جزا دعيج الديحاني ٧٥٫٣٣٭ 
مرمي حمد محمد الرشيدي ٨٨٫٣١٭ 
مرمي محمد حمدان العنزي ٧٥٫٦٥٭ 
مرمي يعقوب حمود عواد العواد ٨٧٫٢٭ 
منال مبارك محمد مبارك العازمي ٩١٫٧٩٭ 
مناير حسني راشد العازمي ٩٤٫١١٭ 
جند فرج سرحان هداد العنزي ٨٧٫٦٢٭ 
نرجس وليد ناصر جابر أمير ٨٣٫٧٤٭ 
نور بجاد مرزوق هملول العتيبي ٩٤٫٨٩٭ 
نورة جويعد حمد العجمي ٨٦٫٨٧٭ 
نورة ذياب سعد السهلي ٩١٫٩٦٭ 
نورة عبيد محمد العجمي ٩٣٫١٩٭ 
نورة عدنان عبداهللا التركي ٩١٫٨٥٭ 
نورة محمد حسن علي العجمي ٩٥٫٣٤٭ 
نوير محمد عبداهللا مطلق املطيري ٧٦٫٣١٭ 
هاجر خالد حمود منالن العازمي ٩٣٫٣٣٭ 
هاجر عثمان سعيد عبداهللا السعيد ٩٥٫٥٥٭ 
هال محمد فهاد العجمي ٩٢٫٧٭ 
وديان محسن هباس العتيبي ٨٤٫٣٧٭ 

 هشام بن العاص الثانوية للبنني 

أحمد حمود بديع املطيري ٧٢٫٥٧٭ 
أحمد خالد محمد عبداحلكيم ٩٩٫٧٩٭ 
أحمد طارق حامد املير ٨١٫٢٤٭ 
أحمد عبده السيد زقزوق ٩٦٫٩٨٭ 
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أحمد محمد صالح محمد ٧٥٫١١٭ 
أدهم خالد فتحي مصطفى أحمد ٩٥٫٨٧٭ 
أنس عبدالرحيم محمد حمود ٩١٫٢٤٭ 
إبراهيم حمد نعمة العنزي ٧٧٫٨٤٭ 
إبراهيم عبداهللا إبراهيم الدوسري ٨٩٫٥١٭ 
إبراهيم محسن إبراهيم السليمان ٩٨٫٧٤٭ 
أحمد إبراهيم عبداهللا السيهاتي ٨٢٫٧٣٭ 
أحمد السيد فرج اهللا السيد ٨٥٫٩٧٭ 
أحمد حلمي محمد الصغير ٩٦٭ 
أحمد حمدي محمد حسن سيداألهل ٩٩٫٩٧٭ 
أحمد عبداملنعم عثمان محمد ٩٥٫٣٤٭ 
أحمد فرج مبارك الدوسري ٨١٫٣٭ 
أحمد محمد الســيد محمد هالل شعيب ٭ 

٩٥٫٢٦
أحمد محمد الطيب بهيج ٩٣٫٤٣٭ 
أحمد محمد طه محمد ٩٩٫٥٥٭ 
أحمد محمد فتحي سيد يوسف ٩٥٫١٦٭ 
اسماعيل أحمد اســماعيل حمدي محمد ٭ 

اسماعيل ٩٩٫٨٤
اكرم سعد عبداهللا محمد محمد باشا ٩٥٫٨٦٭ 
الوليد مناع سحيم حسني ٧٦٫٢٣٭ 
اياد أحمد السيد أحمد طلب ٩٩٫٢٩٭ 
اياد أسامة محمد محمد ٩٣٫٣٩٭ 
بدر أحمد غزاي امليمونى ٩٥٫٨٥٭ 
بدر حمد راشد العميري ٧٧٫٧٨٭ 
بشار انور يوسف محمود ٨٢٫٢٧٭ 
ثامر أحمد مسفر سفير ٨٩٫٠١٭ 
ثامر يوسف ثامر العازمي ٨٢٫٥٥٭ 
جابر سالم هادي العنزي ٨٤٫٨٢٭ 
جاسم محمد نعمة العنزي ٨١٫٤٦٭ 
جمال عادل جمال العشماوي ٩٧٫٣١٭ 
حازم فرج اهللا عبدالفتاح محمود متولي ٭ 

٩٤٫٤٣
حســن أســامة حســن علي عبدالعزيز ٭ 

الديب ٩٨٫٠٧
حسن حسني حسن قمبر ٨٦٫٠٦٭ 
حسن خالد حسن محمد الكندري ٨٠٫٥٧٭ 
حسني أحمد حسني إبراهيم ٩٩٫٥٦٭ 
حسني سعد حسني املطيري ٨١٫٨٩٭ 
حسني محسن عبداهللا العجمي ٧٧٫٤٦٭ 
حضيري همالن حضيري الهمالن ٨٢٫٩١٭ 
حمود عبدالعزيز فالح املطيري ٨٧٫٥٧٭ 
خالد أحمد حسني حسني ٩٢٫٥٭ 
خالــد رياض عبدالهادي محمد البيومى ٭ 

٩٧٫٧٤
خالد سالم محمد العجمي ٩٢٫٨٦٭ 
خالد سعد صالح العجمي ٧٥٫٠٤٭ 
خالد سلطان صالح سلمان ٩٤٫١٤٭ 
خالد عبداهللا فاضل السبيعي ٧٠٫٧٣٭ 
خالد عبداهللا مطلق العازمي ٨٠٫٧٩٭ 
خالد مانع صايل العجمي ٩٥٫٩٨٭ 
خالد محمد فهد العجمي ٧٥٫٢٢٭ 
خالد مرزوق عبداهللا اليوحة ٧٢٫٠٢٭ 
راشد بدر ناصر الرقيب ٨٨٫٤١٭ 
راشد سعد راشد احليان ٧٧٫٤٩٭ 
راشد نواف راشد الثويني ٨٧٫٦٭ 
راكان خالد فايز العجمي ٨٩٫٨٥٭ 
راكان سالم محمد العجمي ٧٨٫٦٢٭ 
رمضان أحمد املصطفى العلي ٩٠٫٦٢٭ 
زياد أحمد محمد عشري ٩٥٫٥١٭ 
زياد محمد صديق يونس جاد اهللا ٩٧٫٥١٭ 
سالم حمد حسني احلمدان ٨٤٫٧٣٭ 
سالم عبداهللا عيسى الشمري ٧٩٫١٥٭ 
سعد سلمان سعد حمادة ٨٩٫٢٦٭ 
سعد عبداهللا عساف العتيبي ٩٠٫٢٢٭ 
سعد محمد حماد مرسل ٩٢٫٩٭ 
سعد وائل سعد عاصي ٩٩٫٠٤٭ 
سعود ناصر فاضل الفاضل ٨٧٫٢٦٭ 
سيف فهد نايف الهمالن ٧٦٫١٣٭ 
شافي عامر عبداهللا العجمي ٧٦٫٠٤٭ 
ضاري أحمد جاسر الفضلي ٨٠٫٦١٭ 
ضياء الدين اشــرف عبداللطيف خليل ٭ 

عيسى ٩٩٫٤٥
ظافر سالم محمد العجمي ٨٤٫٥٧٭ 
عبد الرحمن أحمد فهد احلمدان ٨٣٫٩٢٭ 
عبد الرحمن باســل عبدالكــرمي الفريح ٭ 

٧٩٫٧٨
عبد الرحمن فهد حمد العازمي ٨٥٫٤١٭ 
عبد الرحمن محمد محسن املري ٨٧٫٦٤٭ 
عبد الرزاق محمد مطشر وداع ٧٦٫٤٣٭ 
عبد العزيز حسني رهيف منشد ٧٢٫١٤٭ 
عبد العزيز طارق علي البلوشي ٨٦٫٦٨٭ 
عبد العزيز مبارك عبداهللا شعيب ٨٨٫٤٩٭ 
عبد اهللا أبو هاشم محمد هاشم خليل ٩٥٫٦٭ 
عبد اهللا تركي عليثه العتيبي ٧٤٫٩٢٭ 
عبد اهللا جاسم عبداهللا اخلضر ٩٣٫٠٧٭ 
عبد اهللا حربي محمد القحطاني ٧٧٫٩٤٭ 
عبد اهللا حسن طه املال ٨١٫٦٭ 
عبد اهللا خالد جمعان العازمي ٨٢٫٥٭ 
عبد اهللا خالد زيد املطيري ٧٧٫٢٭ 
عبد اهللا سعد سعود السبيعي ٥٦٫٣٤٭ 
عبد اهللا سعد صالح العجمي ٧٨٫٨٭ 
عبد اهللا سعود عبداحملسن العجمي ٧٦٫٢٨٭ 
عبــد اهللا ســلطان عبــداهللا الهاشــمي ٭ 

العجمي ٨٨٫٤٧
عبد اهللا محمد غزاي احلربي ٩٥٫٠٥٭ 
عبد اهللا مصلط هايف احلويله ٩٧٫٦٨٭ 
عبد اهللا ناصر سعود السهلي ٨٢٫٠٢٭ 
عبد الهادي نايف عبداهللا العجمي ٧٤٫٦٥٭ 
عبد الوهاب علــي عبدالغني القحطاني ٭ 

٨٤٫٥٥
عبدالرحمن أحمد راشد املطيري ٩١٫٣٭ 
عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن عمار ٩٩٫٤١٭ 
عبدالرحمــن جمــال محمــد عبداجلواد ٭ 

هالل ٩٣٫٨٤
عبدالرحمن حمدى السيد أحمد ٩٩٫٢١٭ 
عبدالرحمن محمد العرابى خلف ٩٦٫٥٦٭ 
عبدالرحمن محمد جاد محمد حفني ٩٧٫٦١٭ 
عبدالرحمن محمد شــوقي محمد صالح ٭ 

٩٧٫٥٧
عبدالرزاق أحمد عبداهللا ٧٥٫٧٦٭ 
عبدالعزيز محمد حسني عوض ٧٧٫١٨٭ 
عبدالفتــاح محمــد عبدالفتــاح حســن ٭ 

ابوالغيط ٩٨٫٥٦
عبداهللا اشرف عبداهللا رسالن ٩٣٫٣٥٭ 
عبداهللا شجاع فالح املطيري ٨٣٫٤٨٭ 
عبدامللك محمد عبدالرحمن املال ٨٧٫٩٩٭ 
عبداملنعــم منصــور عبداملنعــم عبــده ٭ 

مهاود ٩٣٫٦٦
علي الفي فالح خلف ٩٠٫٩١٭ 
علي محمد علي عبدالسالم محمد ٩٨٫٩٧٭ 
عمر جامع حامد الرشيدي ٩٠٫٩٤٭ 
عمر سالم جابر عبد٧٦٫٦٥٭ 
عمر سامح محمد رشاد خليل ٩٥٫٣٩٭ 
عمر طالب حسني اخلالدي ٨٤٫٦٣٭ 
عمرو علي املبارك ٩٩٫٩٦٭ 
فــادي محمد مــروان محمد جمعة عاليا ٭ 

٩٧٫٢٢
فارس رفاعي نحيان العجمي ٩٤٫٨٧٭ 
فهد أحمد ادهيم الفاضل ٩٠٫٥٤٭ 
فهد حسن فهد العجمي ٩٠٫٢٣٭ 
فهد عثمان كليفيخ الهاجري ٧٨٫٣٨٭ 
فهد فالح خميس العجمي ٩٧٫٢٤٭ 
فهد منصور محمد العجمي ٧٧٫٩٣٭ 
فواز علي جاسر الفضلي ٨٩٫٩١٭ 
فوزي خالد سليمان احلمدان ١٩٫٢٢٭ 
فيصل أحمد ثامر العازمي ٧٧٫٢٤٭ 
كرمي كمال كامل أحمد ٩٩٫٧٤٭ 
مؤيد حسني علي الرضى ٨٢٫٣٥٭ 
مبارك صالح علي البوعينني ٧٦٫٩٣٭ 
مبارك محمد مبارك الهاجري ٢٠٫٦١٭ 

مبارك ناصر محمد فالح ٨٩٫٠٨٭ 
مجد غسان عبدالسالم التبان ٩٧٫٢١٭ 
محمد أحمد فاضل الدريس ٨٣٫١٦٭ 
محمد أحمد عاشور املؤمن ٩٤٫٤٭ 
محمد أسامة عبدالباسط السعيد ٩٨٫٠٣٭ 
محمد السيد أحمد شكر ٩٩٫٤٨٭ 
محمد امير خالد القداح ٧٧٫٢٢٭ 
محمد حمد يوسف املزيد ٨٥٫٨٤٭ 
محمد خالد محمد العجمي ٨٣٫١٣٭ 
محمد راشد فهيد العجمي ٧٤٫٥٥٭ 
محمد راشد محمد العجمي ٧٩٫١٣٭ 
محمد رشاد محمد محمد إبراهيم ٩٩٫٧٭ 
محمد سعود سعيد العجمي ٧٧٫٥٭ 
محمد سلمان سالم العازمي ٨٧٫٩٧٭ 
محمد صابر عبدالرحيم الكندري ٧٨٫١١٭ 
محمد عادل صالح اخلولي ٩٦٫٦٭ 
محمد عبدالرحمن سليم العتيبي ٨٢٫٠٨٭ 
محمد عبداهللا حرميل العتيبي ٨٥٫٠٦٭ 
محمد عبداهللا سلطان السالم ٩٣٫٢٭ 
محمد عصام العجمي ٨١٫٧٨٭ 
محمد عصام ضافر العجمي ٨٥٫٥٩٭ 
محمد عمير فالح العجمي ٨٠٫٧١٭ 
محمد فيصل أحمد املذكور ٧٠٫٤٨٭ 
محمد محمود محمد السيد النحاس ٩٩٫٧٢٭ 
محمد محيي عبداحلميد محي ٩٦٫٩٣٭ 
محمد منر ناصر الرقيب ٩٠٫٤٥٭ 
محمد ياسر اسماعيل دوابه ٩٩٫٢٩٭ 
محمد ياسر محمد عبداحلميد ٩٩٫٨٨٭ 
محمود اشرف محمد خضر ٩٥٫٩٨٭ 
محمــود درويــش مصطفــى درويــش ٭ 

االشهب ٩٨٫٥٨
محمود طه عبدالرازق متولي اجللمزي ٭ 

٩٨٫٩٦
مساعد سعد ضيف قبيل ٩١٫٤٣٭ 
مشاري جاسم محمد العتيبي ٩٦٫٥٨٭ 
مشاري مبارك ثقل الدوسري ٨٠٫٦٥٭ 
مشعل ظارى قرميش اجلريد ٧٩٫٨٭ 
مشعل منصور دمشق العجمي ٩١٫٢٧٭ 
مصعب مجدى الشــربينى الشــربينى ٭ 

محمد ٩٣٫٧٥
مطر مجيد طارش ٨٢٫٤٢٭ 
مطلق مترك مطلق العجمي ٩٠٫٢٨٭ 
معتز إبراهيم جابر علي حسانني ٩٨٫٩٢٭ 
منصور نواف نهار العجمي ٧٥٫٨٩٭ 
ناصر جمال عبداللطيف اخلليفة ٢٢٫٣٦٭ 
ناصر حمد جنم السيف ٩٦٫٥٧٭ 
ناصر فهيد محمد العجمي ٨٠٫٦٤٭ 
ناصر فهيد ناصر السبيعي ٧٠٫٩٤٭ 
ناصر محسن محمد الشامري ٦٩٫٥١٭ 
نوار عيسى نوار العصيمي ٨١٫٢٣٭ 
نور الدين محمد محمود نعينع ٩٧٫٩٩٭ 
هايف فهد مصلط العجمي ٨٨٫٤٢٭ 
هيف مرزوق فهيد العجمي ٧٩٫٥٩٭ 
وليد مسفر عوض العجمي ٩٩٫٢٥٭ 
ياسني يسار عوض الهندال ٨٢٫٠١٭ 
يحيى اشرف عبداحلكيم بيومى القاضى ٭ 

٩٩٫٣٤
يوسف أحمد حسني حمزاوي ٧٩٫٣٥٭ 
يوسف أحمد محمد مراد ٨٣٫٣٤٭ 
يوسف رجب سليمان املعيوف ٧٥٫٩٦٭ 
يوسف عبداهللا ارشيد العازمي ٩٢٫٤٣٭ 
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أحمد عادل أحمد عاشور اإلبراهيم ٨٨٫٩٩٭ 
أحمد يوسف إبراهيم حسني عاشور ٧٣٫٩٭ 
أيوب علي عايد صليهم سعيد الصليهم ٭ 

الهاجري ٨٠٫١٥
إبراهيم محمد إبراهيم زيد العلي الصوان ٭ 

٩٢٫٩٩
حسني عدنان عبدالرحمن العلي ٩٨٫٤١٭ 
حمد بالل عبداهللا عايد العازمي ٨٦٫٥٦٭ 
حمد ياسني حسن حسني حيدر ٩٧٫٠٨٭ 
حمد يوسف محمد سعد الهاجري ٩٧٫٣١٭ 
حمود سالم محمد معطش العنزي ٩٣٫٤٨٭ 
حيدر محمد إبراهيم أتش ٨٨٫٧١٭ 
خالد أحمد عبدالرحمن سلطان الفضلي ٭ 

٨٢٫٧٧
خالد حبيب دحام مزعل الشمري ٨٢٫٨٥٭ 
رشيد جمال رشيد مليح اجلميلي ٨٠٫٣٤٭ 
زبن خالد زبن منصور العنزي ٧٥٫٣٤٭ 
زياد فارس زياد الرشيدي ٢٢٫٥٣٭ 
سالم طالل هادي خلف العنزي ٧٦٫٦٥٭ 
سعود عبدالعزيز عوض محمد احلصم ٭ 

الرشيدي ٨٥٫٧٩
سلمان رجعان عوض فرج دريع ٧٠٫٩٩٭ 
شمالن سامي جهاد متعب العنزي ٨٩٫٤٣٭ 
صالح عثمان صالح جلوي العنزي ٧٥٫٦٩٭ 
ضاري زيد حزام بالدي الظفيري ٨٩٫٨٢٭ 
ضاري عادل عيفان الديس عيفان ٨٠٫٦٩٭ 
عادل صالح مطلق مطر احلصم الرشيدي ٭ 

٨٢٫٦٥
عبد الرحمن خالد أحمد عباس الفارسي ٭ 

٨٧٫٧
عبد الرحمن محمد علي أحمد محمد ٨١٫٧٧٭ 
عبــد العزيــز فيصــل عبــداهللا مخلف ٭ 

العنزي ٨٥٫٩٦
عبد اهللا عايد عبداهللا عايد العازمي ٨٠٫٧٣٭ 
عبد اهللا عبدالرحمن مرزوق الغضوري ٭ 

٧٥٫٩٢
عبد احملسن مبارك حاكم محسن غليون ٭ 

الشمري ٧٩٫٤٢
عبدالرحمــن مطلــق رجعــان ســعود ٭ 

اخلصيلي ٨٩٫٢٨
عبداهللا يونس صالح الشمري ٩١٫٣٩٭ 
علي عيسى علم تقي تقى ٩٨٫٦٭ 
عمر حمود عنبر املاجدي ٨٢٫٠٢٭ 
عمر عبداهللا سلمان داود األحمد ٧٤٫٩٩٭ 
عمر منيف فرحان خلف الشمري ٧٨٫٨٤٭ 
فهد بدر مطلق نقيع اخلصيلى ٧٣٫٩٦٭ 
فهد عبداهللا فهد جزاع الصانع ٨٣٫٦٥٭ 
فيصل سالم نزال غافل العنزي ٧٩٫٧٨٭ 
فيصل سليمان مد اهللا الصليلي ٧٤٫٣٥٭ 
ماجد فريح نزال فدعوس الهاجري ٩٣٫٠٨٭ 
مالك أنس محمد ٩٥٫٨٨٭ 
محمد أحمد حمود عبداهللا الشمري ٧٣٫٤٥٭ 
محمد أحمد عباس حسني حيدر ٩٤٫١٨٭ 
محمد أحمد غريب مرزوق الرشيدي ٨٦٫٨٧٭ 
محمد خلف حمد بالل الشمري ٨٠٫٦٥٭ 
محمد خليل غلوم علي فيروز مبارك ٨٣٫٣٨٭ 
محمد عبداهللا سعيد مبارك البذالي ٧٨٫٣٥٭ 
محمد فاضل عباس مهدي البلوشي ٨٣٫١٥٭ 
محمد فايز مبارك خلف الدملانى ٧٩٫٤٣٭ 
محمد يوسف ظاهر احلربش ٩٦٫٥٥٭ 
معاذ حسني غريب مرزوق الرشيدي ٧٨٫٤٭ 
مهدي ربيع عبداحملســن دويان رميض ٭ 

الشمري ٨٨٫١
وليد خالد عبداللطيــف عبداهللا خضر ٭ 

٧٧٫٢٥
يوسف عبدالعزيز عباس حسني حسن ٭ 

الكندري ٨٦٫٢
يوسف علي صالح مبارك البذالي ٧٤٫٢٦٭ 
يوسف محمد صقر عواد احلريجي ٩٨٫٤٣٭ 
يونــس صادق شــريف مســير عكاش ٭ 

جنديل ٦٨٫٢٤
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أحمد بدر جاسر العنزي ٧٧٫٣١٭ 
أحمد حمود بالل فرج ٧٣٫٣٥٭ 
أحمد صباح رويتع الشمري ٨٠٫١٭ 
أحمد فيصل حجب العصيمي ٨٦٫٨٣٭ 

أحمد منيف سليمان الرشيدي ٨٨٫٥٦٭ 
أحمد نواف عوض العنزي ٨١٫٤٩٭ 
أسامة بندر ماطر العنزي ٩٦٫٤٭ 
أسامة طوارى مدلول الظفيري ٧٧٫٢٢٭ 
أسامة مبارك نايف ابوظهير ٨٣٫٠١٭ 
أسامة محمد مخلف العنزي ٨٩٫٤٦٭ 
إبراهيم سالمة حليس العنزي ٨٣٫٠٢٭ 
إبراهيم محمد إبراهيم محمد موسى ٩٨٫٤٣٭ 
إبراهيم محمد عوض العنزي ٨٣٫٢٢٭ 
أحمد عبداهللا حمد املخيال ٧٧٫٩٭ 
أحمد فيصل إبراهيم الشطي ٨٠٫٣٤٭ 
أحمد الفي عواد عساف ٩٣٫١٨٭ 
أحمد مناور صعفق الظفيري ٧٠٫١٩٭ 
أحمد ناصر جلوي الشمري ٩٠٫٣٢٭ 
أحمد نواف مطر العنزي ٨٣٫٤٣٭ 
أسامة فهد سوهج الشمري ٧٧٫٧٥٭ 
انس خلف بن حجي املطرفي ٨٠٫٧٦٭ 
بدر سالم رداد الظفيري ٧٧٫٥٩٭ 
بدر غازي عارف العنزي ٨٨٫٠٧٭ 
بدر مشعل سرحان العنزي ٩١٫٩٨٭ 
برجس فالح برجس محمد العيد ٨٢٫٦٩٭ 
بندر سفر مسفر العتيبي ٧٩٫٠٦٭ 
بندر علي محمد الضفيري ٨٩٫٨٤٭ 
بندر مشعل ضحوي السعيدي ٨٥٫٢٤٭ 
تركي أحمد ذياب رخيت ٨٧٫٢٩٭ 
تركي سعد سند الشمري ٨٠٫٧١٭ 
تركي سعود مسارى احلربي ٨٢٫٦٥٭ 
تركي سعود منسي العنزي ٨٠٫٢٩٭ 
تركي مزيد زيد العتيبي ٨٤٫٣٣٭ 
تركي نايف مبارك الشمري ٨٠٫٧٨٭ 
ثامر علي مجبل الشمري ٩٥٫٦٨٭ 
ثامر مشعل راشد املطيري ٩٢٫٧٣٭ 
جاسم محمد دخيل العنزي ٨٨٫٥٤٭ 
حســن عبــداهللا عبدالهــادي البصيري ٭ 

العجمي ٧٣٫٧٣
حسن علي محسن جديع البصيري ٩٠٫٩٥٭ 
حسني عزت رشدي صبره حسني ٨٦٫٣٣٭ 
حماد حمد حماد الشمري ٨٠٫٤٤٭ 
حمد ثامر جابر العنزي ٩٢٫٠٩٭ 
حمد زافور مناحي العازمي ٨١٫٣٭ 
حمد فهد جعيثن الشمري ٨٧٫٣١٭ 
حمد محمد خليف الشمري ٨٩٫٩٭ 
حمد وليد سالم املطيري ٨٤٫٠٣٭ 
حمزة اسعد اخلطاب القرواني ٩٤٫٢٨٭ 
حمود عماش حمود الشمري ٧٦٫٦٥٭ 
خالد محمد حرفان العازمي ٨٨٫٥١٭ 
خالد منيف سليمان الرشيدي ٩٢٫٥٨٭ 
راجح عبداهللا حمد املخيال ٨٥٫٦٤٭ 
سالم عيد نشمي احلريجي ٨٠٫٠٣٭ 
سالم ناصر مانع العجمي ٨٥٫٥٢٭ 
سعد علي سعد املطيري ٧٦٫٤٢٭ 
سعود أحمد شطي العنزي ٨٢٫٤٩٭ 
سعود حسني غامن اخلالدي ٩٥٫٥٤٭ 
سعود فهد فليح الشمري ٧٧٫٥٧٭ 
سعود مبارك جزاء العصيمي ٧٨٫٨٭ 
سلطان فالح ذيبان الشمري ٧٨٫٨٭ 
سلطان محمد مبارك الشمري ٧٧٫٨١٭ 
سلمان خالد عابر البذالي ٨٤٫١٤٭ 
سلمان عبدالعزيز مناحي الضفيري ٨٤٫٣٥٭ 
سلمان عيد نشمي احلريجي ٧٨٫٥٢٭ 
سلمان عيسى سلمان ناصر ٧٩٫٥٦٭ 
سلمان فايز لوفان الظفيري ٩٠٫٢٧٭ 
سلمان مساعد هذال املطيري ٨١٫٣٥٭ 
سيف الدين عالء عبدالعاطي علي ٩٣٫٢٣٭ 
شاهني زبن عطا اهللا العنزي ٨٠٫٤١٭ 
ضاري صالح شباب احلربي ٩٨٫١٥٭ 
ضاوي عادل مضحى الضفيري ٧٨٫٤٣٭ 
طالل جابر نومان السعيدي ٨٣٫٩٦٭ 
طالل سعود الفي الشمري ٨٤٫٥٭ 
طالل مشعل مجمى الظفيري ٧٨٫٩٢٭ 
طويل محمد عبيد العجمي ٨٣٫٩٣٭ 
عامر حزام عامر العجمي ٨٤٫٩٤٭ 
عبد الرحمن إبراهيم مناحي العنزي ٨٩٫٦٣٭ 
عبد الرحمن رايف محمد الرويعى ٧٣٫١١٭ 
عبد الرحمن سالم سلمان العنزي ٨٩٫٩٦٭ 
عبد الرحمن سعد سلمان العنزي ٩٥٫٥٦٭ 
عبد الرحمن مجبل هويدي البذالي ٩٤٫٤٩٭ 
عبد الرحمن محمد ثامر املطيري ٧٩٫٦٣٭ 
عبد العزيز حسن سعد احلجرف ٨٨٫٠٧٭ 
عبد اهللا أحمد مزيد املطيري ٨٠٫٠٤٭ 
عبد اهللا السعيد إبراهيم سليمان غازي ٭ 

٨٨٫٤٧
عبد اهللا سعيد علي العجمي ٩٦٫٠٨٭ 
عبد اهللا عايد سرتيب الشمري ٧١٫٤٣٭ 
عبد اهللا محمد رشيد العريفان ٧٩٫١٨٭ 
عبد الوهاب عويد عتيق سعيدي ٩٣٫٧٦٭ 
عبداالله مرزوق هذال املطيري ٨٠٫٥٭ 
عبداحلميد سالم حميد الشمري ٧٥٫٧٩٭ 
عبدالرحمن حامد مشرف ٨٩٫٦٥٭ 
عبدالرحمن حمود الفي الشمري ٩١٫٢٤٭ 
عبدالرحمن خالد سعود املطيري ٨٦٫٢٩٭ 
عبدالرحمن عبداهللا حمدان العنزي ٩٢٫١٤٭ 
عبدالرحمــن عبداهللا خلف الســليماني ٭ 

٨٠٫٢٦
عبدالرحمن فرحان مرجى العنزي ٩٠٭ 
عبدالرحمن فالح الفي العنزي ٧٨٫٤١٭ 
عبدالرحمن مانع مطشر الظفيري ٧٧٫٠٢٭ 
عبدالرحمن محمد بدر مفرح ٧٧٫١٧٭ 
عبدالعزيز بدر عبداهللا العتيق ٨٣٫٣٭ 
عبدالعزيز ثامر جلوي الشمري ٩٣٫٤٧٭ 
عبدالعزيز سعود حسني شبلى ٧٥٫٨١٭ 
عبدالعزيز عايد شديد العنزي ٩١٫٣٧٭ 
عبداهللا أحمد عبداهللا الالفي الشــمري ٭ 

٩٣٫٦٢
عبداهللا إبراهيم ظاهر العنزي ٧٦٫٤٨٭ 
عبداهللا عبدالعزيز أحمد الشمري ٨٤٫٤٣٭ 
عبداهللا فتحي محمد سعد مطاوع ٩٨٫٩١٭ 
عبداهللا مطلق محسن العجمي ٨٠٫٤٥٭ 
عبداهللا مطلق مطرود احلسيني ٨٩٫٨٧٭ 
عبداحملسن جابر محسن الظفيري ٧٧٫٤٭ 
عبداحملسن عجمي فالح احلربي ٨٠٫٩٤٭ 
عثمان علي صبيح احلريجي ٧٠٫٥٥٭ 
علي عامر عبداهللا العجمي ٧٠٫١٢٭ 
عمر عبدالرحمن عبداهللا العازمي ٨٤٫٥٤٭ 
عمر عبدالرحمن خلف العنزي ٩٣٫٢٦٭ 
عمر عبداهللا عنيزان الرشيدي ٨٧٫٦٧٭ 
عمر ماجد مانع الفضلي ٨٧٫٢٣٭ 
عمر مبارك ضويحي الظفيري ٨٠٫٩٤٭ 
عمر محمود محمد حسانني ٩٩٫٠٣٭ 
عمر مرزوق طنا العنزي ٨٩٫١٦٭ 
عمر نايف حمود الرويعى ٧٥٫٣٣٭ 
عنيزان جديع عنيزان البصيري ٨٣٫٤٩٭ 
عيسى سالم عماش الشمري ٨٢٫٣٢٭ 
عيسى يوسف مطلق العنزي ٩٧٫٠٩٭ 
غازي فيصل مطلق البذالي ٨٣٫٠٣٭ 
غامن بدر غامن العتيبي ٧٧٫٦٩٭ 
فالح جهز مشعل جزاء احلربي ٨٥٫٧٢٭ 
فالح مجبل ناصر السعيدي ٧٧٫٨١٭ 
فهد خالد فهد النومس ٧٣٫٨٥٭ 
فهد عبداهللا فهد العجمي ٨٠٫٤٣٭ 
فهد جنم محمد العنزي ٨٨٫٦٣٭ 
فهد يوسف هويدي البذالي ٧١٫٨٢٭ 
فهيد ثامر فهيد العنزي ٧٩٫٦٩٭ 
فواز خالد مطلق املطيري ٧٤٫٥٩٭ 
فواز محمد رحيل العنزي ٨٠٫٦٢٭ 
فواز مشرى غامن عيد الظفيري ٩٢٫٤٤٭ 
فيصل حسن مضحى الظفيري ٦٨٫٤٨٭ 
فيصــل عبدالعزيــز محمــد العصيمــي ٭ 

العتيبي ٧٧٫٥٧
فيصل محمد ناصر امليموني ٧٠٫١٢٭ 
فيصل يونس سعد الرشيدي ٧٦٫٨٥٭ 

قتيبة فياض غباش العنزي ٩٢٫١٣٭ 
الفي سعود الفي الالفي الشمري ٧٨٫٧٣٭ 
ماجد حامد عبيد الشمري ٨٢٫٥١٭ 
ماجد مطر عبداهللا السليماني ٧٧٫٤٢٭ 
ماطر عبدالكرمي ماطر الظفيري ٨١٫٢١٭ 
ماهر محمد وليد احلاج علي ٩٧٫٨٢٭ 
مبارك أحمد محمد املسانع ٧٢٫٤٢٭ 
مبارك جابر ضيدان الشمري ٧٨٫٢٣٭ 
مبارك محمد مبارك عقيل ٨٨٫٢٩٭ 
محمد أحمد معاشى الظفيري ٩١٫١٦٭ 
محمد اديب يوسف عمري ٩٦٫٩٤٭ 
محمد اشرف طلب عبداجلليل ٩٨٫٤١٭ 
محمد حزام عامر العجمي ٩٣٫١٩٭ 
محمد خالد مبارك احلجرف ٩٧٫٩٩٭ 
محمد خالد محسن املخيال ٨٦٫٤٭ 
محمد رشيد ماطر الشمري ٧٨٫١٦٭ 
محمد سعد محمد ارطام العجمي ٩٥٫١٥٭ 
محمد سعد نومان العازمي ٧٥٫٣١٭ 
محمد عايض عيد اخلالدي ٧٣٫٩٤٭ 
محمد عبدالكرمي عبدالعزيز الهتاري ٩٤٫٧٣٭ 
محمد عبداهللا حمود املطيري ٩٣٫٨٧٭ 
محمد عبداهللا عبدالعاطى محمود محمد ٭ 

٩٦٫٩٢
محمد علي عبداهللا العريفان ٧٥٫٢٨٭ 
محمد عماد عبدالقادر مليجي محمد ٨٧٫٧٢٭ 
محمد فهد جعيثن الشمري ٨٦٫٦٣٭ 
محمد فهد مريف الرويعى ٨١٫٢٢٭ 
محمد مرزوق سعود النومس ٨١٫٤٩٭ 
محمد منير بهار العتيبي ٧٥٫٤٣٭ 
محمد يحيى مصطفى احجازي ٩٥٫٤٭ 
محمود محمد عاطف عبده ٩٣٫١٦٭ 
مشاري مطر محمد املطيري ٨٧٫٧٩٭ 
مشاري منصور خليف الرشيدي ٧٧٫٣٭ 
مشعل تركي عبيد الزعبوط ٧٧٫٠٥٭ 
مشعل حمدان سعود الشمري ٨٧٫٥٭ 
مشعل منصور فالح الديحاني ٧٤٫٥١٭ 
مصطفى محمود انور الشني ٩٩٫٦٣٭ 
مطر طالل مطر الذايدى ٩٢٫٣٭ 
معاذ فالح محسن الشمري ٨٠٫٤٧٭ 
منصور فالح محمد الشمري ٨١٫٧٭ 
مهاب فوزي عبداملنعم عباس ٩٧٫١٧٭ 
موسى محمد رحيل العنزي ٨١٫٩١٭ 
ناصر بدر ضيدان الشمري ٨٢٫٠٣٭ 
ناصر براك دويح الشمري ٧٨٫٢٣٭ 
ناصر علي مجبل الشمري ٨٥٫٩٩٭ 
ناصر ماطر خزعل مشعل ٨١٫٤٭ 
ناصر مبارك ماطر العازمي ٩٣٫٧٥٭ 
ناصر محسن كرمي النومسي ٧٩٫٦١٭ 
ناصر مشاري سرحان العنزي ٨٩٫٦٦٭ 
نايف طالل سالم الضفيري ٩٢٫٨٢٭ 
نايف عبدالهادي مناحي القحطاني ٧٥٫٧٥٭ 
نايف محمد تركي السعدون ٨٩٫١٤٭ 
نواف عبداهللا أحمد احلسيني ٨٦٫٢٣٭ 
هاني محمد صقر الهرشاني ٧٨٫٣٢٭ 
وائل مساعد حوران العنزي ٧٨٫٤٩٭ 
يحيى صقر عويض الشالحي ٩٠٫١٩٭ 
يحيى فايز عايض العنتري ٧٢٫٨٢٭ 
يوسف أحمد سعود السعيدي ٨٦٫٥٥٭ 
يوسف ثامر عذاب العنزي ٧٣٫٨٨٭ 
يوسف حسني علي صالح ٧٦٫٠٢٭ 
يوسف خلف فوار الشمري ٩٨٫٥١٭ 

 يوسف بن عيسى الثانوية للبنني 

أحمد جاسم محمد األنصاري ٧٧٫٨٭ 
أحمد محمد عبداهللا اليوسف ٧٨٫١٦٭ 
أسامة عبدالعزيز صالح الشواف ٨٢٫١١٭ 
إبراهيم بدر عبداحملسن التميمي ٨٦٫٦٨٭ 
إبراهيم بسام إبراهيم العصفور ٨٩٫١٣٭ 
إبراهيم محمد صالح الشخص ٧٩٫٠٩٭ 
بدر سعود بدر املسلم ٧٨٫٧٤٭ 
بدر نبيل حمد العتيقى ٨٠٫٦٭ 
جاسم سليمان جاسم اخلشتي ٧٣٫٩٥٭ 
جاسم سليمان جاسم الكليب ٨٤٫١٤٭ 
حسن حمود طاهر بوحمد ٧٩٫٩٣٭ 
حسني صبرى حسني صبرى ٩٧٫٤٭ 
حمد جمال إبراهيم الراشد ٨٧٫٨٥٭ 
حمد صالح أحمد حسن ٧٠٫٢٦٭ 
حمد نادر إبراهيم بهبهاني ٧٨٫٨١٭ 
خالد زيد خالد الشهاب ٧٦٫٢٧٭ 
رشيد سامي علي رجب ٨٩٫٥٤٭ 
سامر جاد حمدى حسني ٩٩٫٩٭ 
سعود عبدالعزيز جاسم العون ٩٠٫٨٧٭ 
سعود عبدالعزيز حسني العصفور ٨٦٫٨٭ 
سعود عبدالعزيز صالح الوهيبي ٨١٫٢٩٭ 
ســليمان محمد عبدالعزيــز الضويحي ٭ 

٩٦٫٣٩
صالح سعود عبدالعزيز الفيروز ٩٣٫٥٤٭ 
صقر غامن صقر الغامن ٨٩٫٣٦٭ 
صقر وليد صقر البسام ٩٣٫٢٤٭ 
طالل خالد محمد العنزي ٨٧٫١٢٭ 
عبد الرحمن أحمد سعد فرج ٧٨٫٢٤٭ 
عبد الرحمن فهد مزعل البحر ٩٣٫٧٢٭ 
عبد العزيز أسعد عبدالعزيز مندنى ٧٨٫٥٥٭ 
عبد اللطيف عبداهللا عبداحلميد العثمان ٭ 

٧٤٫٠٦
عبد اهللا بدر عبدالوهاب العميري ٩٢٫٩٣٭ 
عبد الوهاب أحمد جاسم العوضي ٨٥٫٧٢٭ 
عبدالرحمن أحمد فوزي الرويح ٧٧٫٨٩٭ 
عبدالرحمن تركي أحمد كريديس ٩٦٫٤٨٭ 
عبدالرحمن ســعيد صالح الدين السيد ٭ 

محمد السيد ٩٩٫٤٨
عبداهللا خالد محمد العازمي ٨٧٫٢٢٭ 
علي سالمة إبراهيم بن سالمة ٩٢٫٥٨٭ 
علي عادل يوسف القطان ٧٧٫٩٤٭ 
علي عبداهللا علي الصفار ٩٦٫٤٩٭ 
عمار أحمد منر صديق ٧٧٫٧١٭ 
عمر زياد محمد الربيعه ٨٧٫٢٦٭ 
فريح بدر حمد الديحاني ٩٧٫٨٨٭ 
فهد رياض عبدالوهاب الشرف ٩٣٫٤٩٭ 
فهد فضالة عبداهللا الفضالة ٩٩٫٦٦٭ 
فيصل يوسف فيصل الرويح ٩٧٫٦٭ 
مبارك نواف مبارك الطويرش ٧٤٫٧٢٭ 
محمد حسني عيسى جوهر حيات ٩٧٫٩٢٭ 
محمد حمد محمد بودستور ٩٣٫٩١٭ 
محمد سعد أحمد العبيد ٩٤٫٦٤٭ 
محمد عبدالسالم محمد االشول ٩١٫٦١٭ 
محمد عمر عبداهللا العويصى ٨٣٫٠٦٭ 
محمد نبيل عبدالغفور العوضي ٩٩٫٥١٭ 
مرزوق سامي مرزوق سالم ٨٢٫١٩٭ 
مهند مثنى علي املؤمن ٩٩٫٦٩٭ 
نبيل محمد صادق الزلزله ٩٧٫٤٦٭ 
نواف اسعد محمد النويف ٩٤٫٤٩٭ 
يوسف فواز فهد املطيري ٩٠٫٩٣٭ 
يوسف محمد إبراهيم الدويسان ٧٨٫١٩٭ 

القسم  األدبي
أجيال املستقبل األهلية الثانوية للبنني 

أحمد ذياب سويد العازمي ٧١٫٨٩٭ 
أحمد هاني أحمد دشتي ٧٤٫٥١٭ 
أحمد راضي عريفج السعدي ٧٨٫٩٩٭ 
أحمد فايز مرضى ابوقذيله ٨٠٫٢٢٭ 
أسامة ضيف اهللا غازي احلربي ٨٠٫٢٩٭ 
بدر حسن عيد اخلالدي ٧٦٫٥٩٭ 
بدر طالل رفاعي العازمي ٨٢٫٥٣٭ 
بدر فرحان عودة العنزي ٧١٫٤٣٭ 
بندر سالم هالل الصليلي ٧١٫١٭ 
بندر مزعل عاجل الشمري ٧١٫٣٦٭ 

تركي عبداهللا نايف املطيري ٧٧٫٥٦٭ 
تركي علي دحام الرحيلي ٧٣٫٧٦٭ 
تركي فهد رشيد العنقودي ٧٥٫٤٣٭ 
ثامر علي عبيد العنتري ٧١٫٠٤٭ 
جراح منصور عبدالرحمن اخلالدي ٧١٫٣٭ 
خالد بدر فهد املرشاد ٧١٫٢٤٭ 
خالد بدر هزاع الشمري ٦٨٫٧٦٭ 
خالد شبيب فهد شبيب ٧١٫٨٩٭ 
خالد عبداهللا سالم السليماني ٧٦٫٥١٭ 
خالد لطيف جاسر طريف ٧٢٫٠٩٭ 
خالد مانع مسفر العجمي ٧٢٫٠٤٭ 
خالد ناصر محمد الطرموم ٧٥٫٠٣٭ 
خالد وليد عطية الشمري ٩١٫٢٨٭ 
خالد يوسف مبارك مطلق ٧٤٫٣٨٭ 
راشد انور حمد العازمي ٧٣٫٧٥٭ 
راشد محمد عبداهللا املطيري ٨١٫٥٤٭ 
زيد هندى سعدون املطيري ٧١٫٣٤٭ 
سعد فيصل سعد العتيبي ٨٥٫٥١٭ 
سعد محمد سعد احلربي ٧٣٫٨٭ 
سعد ناصر سعد العجمي ٨١٫٦٩٭ 
سعود جراح يوسف الشمري ٧٢٫٩٦٭ 
صالح حسن مبارك العجمي ٨٢٫٥٦٭ 
ضاري صباح خلف سليمان ٧٦٫٦٢٭ 
ضاري عادل صنيتان العنزي ٨٣٫٨٩٭ 
ضيدان عبداهللا مخلد املطيري ٨٣٫٩١٭ 
طالل صباح علي خشيش عبيد ٧٤٫٣٭ 
طالل علي سعد العازمي ٧٤٫٥٢٭ 
طالل مشعل محمد املطيري ٦٩٫٤٥٭ 
عايد ساير حصنى عبداهللا ٧٢٫٧٣٭ 
عبدالرحمن سعد عبداهللا املطيري ٧٣٫٨٣٭ 
عبدالرحمن عيد حمود الهاجري ٧٧٫٣٥٭ 
عبدالرحمن محمد علي جابر ٧٢٫٣٦٭ 
عبدالعزيز سالمة جدعان العنزي ٧٣٫٥١٭ 
عبدالعزيز ناصر ليلو الشمري ٧٥٫٤٣٭ 
عبداللطيف مطلق صويهد الصليلي ٧٩٫٧٤٭ 
عبداهللا خالد حمد الهاجري ٨٥٫٢٥٭ 
عبداهللا خالد دحام الرحيلي ٧١٫٤٣٭ 
عبداهللا عودة حابس املطيري ٨٧٫٣١٭ 
عبداهللا فهد مزعل الظفيري ٧٤٫١٥٭ 
عبداهللا مجيد حبيب غلوم ٧٧٫٦٩٭ 
عبداهللا محمد عودة اخلالدي ٧٩٫٩٨٭ 
عبداهللا محمد فيصل الهاجري ٧٨٫٧٧٭ 
عبداهللا مشعل عبداهللا العنزي ٨٦٫٨١٭ 
عبداهللا ناجي صاهود الصليلي ٨٣٫٧٢٭ 
عبداهللا ناصر ليلو الشمري ٧٧٫٦٤٭ 
عبدالهادي عجاي عبدالكرمي ٨١٫٦٩٭ 
عبدالوهاب فيصل راشد العازمي ٧٨٫٠٨٭ 
عبدالرحمن راضي عجيل فالح ٧٣٫٠٧٭ 
عبدالرحمن عذال عذل البرازي ٧٦٫٢٧٭ 
عبدالرحمن فهد بشاره الشمري ٨٠٫٨٦٭ 
عبدالرزاق سعود مدلول العنزي ٧١٫٧٢٭ 
عبداهللا أحمد سعيد الشمري ٧٤٫٢٦٭ 
عبداهللا حمد عبداهللا الشمري ٧٧٫٣٦٭ 
عبداهللا ساير حصنى عبداهللا ٧٣٫٢٢٭ 
عبداهللا سعود عبداهللا السعيدي ٧٤٫٥٣٭ 
عبداهللا سنافي هادي عقلي ٧٢٫٨٥٭ 
عبداهللا طالل فالح الهاجري ٧١٫٧٨٭ 
عثمان عماد عامر سعيد ٧٢٫٨١٭ 
عجاج هليل عجاج محيسن ٧٥٫٠٤٭ 
عدنان سعود عناد العنزي ٦٩٫٧٭ 
عذبي مثال ليلي املطيري ٧٧٫٦٭ 
علي سعد عطااهللا السليماني ٧١٫٠١٭ 
علي عزيز مهدي سرحان ٧٧٫٦١٭ 
علي فيصل حمد جاسر ٧٩٫٤٭ 
عمر أحمد عبداهللا محمد عم العنزي ٧٧٫٧٢٭ 
عمر أحمد محمد البربري ٩٨٫٤٩٭ 
عمر اخلطاب راضي رفحان ٨١٫٤٣٭ 
عيسى حمد ماضي العازمي ٧٥٫٩٨٭ 
عيسى منصور زامل خضر ٧١٫٤٦٭ 
فايز منيف عاصي الضفيري ٧٤٫٧١٭ 
فالح فايز فالح احلربي ٧٩٫٠٣٭ 
فهد حمد عيد العنزي ٧٧٫٦٢٭ 
فهد ظاهر رشيد الصليلي ٧٥٫٩٥٭ 
فهد فيصل نايف الظفيري ٧٤٫٢٢٭ 
فهد متعب حمود املطيري ٧٥٫٦٦٭ 
فهد مشعل سند العالج ٧٣٫٦٩٭ 
فواز خالد سعد بن خضير املطيري ٨٠٫١١٭ 
فواز سعد مدلول الصليلي ٧٣٫٢٥٭ 
فيصل زيد خلف العنزي ٧١٫٤٭ 
فيصل سعد رفاعي املطيري ٧٥٫٤١٭ 
فيصل شريف برجس حمود ٧٢٫٠٩٭ 
فيصل عادل مبارك العازمي ٧٦٫٣٨٭ 
فيصل عشوي فرحان علي ٧٣٫٤٤٭ 
ماجد فالح ردام ٧٢٫٠٧٭ 
مانع عليج رحيل الرشيدي ٧١٫٦٢٭ 
مبارك فهد حمدان بذال الرشيدي ٦٩٫٦٤٭ 
مبارك نهار محمد السعيدي ٧٩٫٤٦٭ 
محسن ضيف اهللا محسن املطيري ٧٢٫٩٢٭ 
محمد بندر حميدان الهاجري ٧٦٫٤١٭ 
محمد ثامر صالح اخلدير ٧٦٫٣٥٭ 
محمد حماد حميدي الرشيدي ٧١٫٣٢٭ 
محمد خالد محمد عبدالعزيز ٧٢٫٨٨٭ 
محمد راشد حامد العنزي ٧٧٫٢٢٭ 
محمد سالم صبر الشمري ٧٠٫٠٦٭ 
محمد سليمان ساكت سالم ٧٧٫١٨٭ 
محمد صقر محمد الوسمي ٧٧٫٥٢٭ 
محمد عايض دواس الرشيدي ٧٣٫٣٣٭ 
محمد عبدالعزيز محمد معلج ٨٠٫٤٢٭ 
محمد عواد سلمان هويت ٧١٫٢٣٭ 
محمد فليح عجاج ذرب ٧١٫٩٦٭ 
محمد فهاد هادي العنزي ٧٥٫٠٣٭ 
محمد ماضي شباب الهاجري ٨١٫١٨٭ 
محمد متعب ذاعر احلربي ٧٧٫١٢٭ 
محمد مهدي حمد العنزي ٧٣٫٦٣٭ 
مشاري سعد علي بويابس ٧٥٫٤١٭ 
مشاري علي محسن شناوه عواد ٧٤٫٠٩٭ 
مشعل بدران تركي ٧٦٫٠٦٭ 
مشعل نوفل سعود الصلبي ٧٧٫٩٦٭ 
مطلق منصور عبدالرحمن اخلالدي ٧٢٫١١٭ 
ناصر سعود عناد العنزي ٦٩٫٠٨٭ 
ناصر سليمان عبيد الهاجري ٨٢٫٢١٭ 
ناصر مناور ناصر الرشيدي ٧٠٫٧٣٭ 
نايف يوسف نايف عالطي ٧١٫٣٩٭ 
نواف عبدالعزيز محمد العنزي ٧٦٫٨٧٭ 
نواف فريح نصار العنزي ٧٤٫٠٥٭ 
هادي عبداهللا مطر العنزي ٧٥٫٦٤٭ 
وليد خالد حويضان الرشيدي ٧٢٫٥٦٭ 
وليد خالد سعد العنزي ٧٧٫٩٤٭ 
يوسف صالح مجبل الرشيدي ٧٤٫٥١٭ 
يوسف فارس صنت املطيري ٧١٫٣٧٭ 
يوسف هاشم نصار جابر ٧٠٫٢٧ ٭ 

أحمد الربعي الثانوية للبنني 

أحمد انور أحمد املطر ٨٨٫٥٩٭ 
أحمد فهد محمد الصقر ٧٤٫٦٭ 
أحمد محمود سيد عبدالعزيز الطبطبائى ٭ 

٧٣٫٥٢
بدر جاسم محمد الفودرى ٩٠٫٤٧٭ 
بدر خالد علي العبيد ٨٦٫٢٥٭ 
بدر ناصر أحمد االمير ٧٢٫٨٤٭ 
بدر يعقوب يوسف الكندري ٨٤٫٧٦٭ 
ثنيان عبدالرحمن إبراهيم بوحيمد ٩٠٫٧٧٭ 
جاسم محمد جاسم املالك ٧٢٫٨٣٭ 
جبري أحمد حمود اجلبري ٨٩٫٥٦٭ 
جراح خالد عبدالرحمن العمر ٨١٫٤١٭ 
جمال نواف جمال أحمد ٨٤٫٨٨٭ 
حامد أحمد خليل العلي ٧٥٫٩١٭ 
حسن محمد حسن اجلدى ٨٤٫٥١٭ 
حسني عادل حسني احلسن ٨٢٫٠٧٭ 
حمد عبدالعزيز عبداهللا الفضل ٨٢٫٢٢٭ 

حمد ناصر بدر خلف ٨٥٫٦٨٭ 
حمد يوسف حماد الشويعى ٨٠٫٧٥٭ 
خالد جاسم محمد احلشاش ٨٦٫٣٤٭ 
خالد سليمان زيد السليطني ٨٨٫٧١٭ 
خالد عبدالرحمن خالد البراك ٨١٫٠٣٭ 
خالد فهد مصطفى الكندري ٨٤٫٧٧٭ 
خالد ناصر الفي العتيبي ٧٩٫٧٦٭ 
داود جابر داود العنيزي ٨٣٫٨٤٭ 
سعود بدر رشود الرشود ٧٨٫٤٭ 
سعود عبدالعزيز خالد أحمد ٧٥٫٩٢٭ 
سليمان هشام محمد العوضي ٨٧٫٣٭ 
صالح حميد محمد القريني ٨٧٫١٤٭ 
صالح يعقوب يوسف التمار ٩٤٫٥٩٭ 
عادل حسني محمد علي ٨٣٫١٢٭ 
عباس محمد عباس املطوع ٨٦٫٢٭ 
عبدالرحمن أحمد مشاري احلبيب ٨٣٫٨٣٭ 
عبدالرحمن رفاعي حسني الرفاعي ٨١٫٠٧٭ 
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز ساملني ٩٤٫٢٩٭ 
عبدالعزيز سالم سعد احلمدان ٨٢٫٨٩٭ 
عبدالعزيــز علــي عبدالرحمــن علــي ٭ 

عبدالرحمن ٨١٫٣١
عبدالعزيز فوزي عبدالعزيز املســعود ٭ 

٨٧٫٧١
عبدالعزيز مانع فواز العنزي ٨٥٫١٥٭ 
عبدالعزيز مساعد محمد الوهيب ٧٨٫٩٦٭ 
عبداهللا عبدالرحمن أحمد احلشاش ٧٩٫٥٣٭ 
عبدالوهاب زياد بدر العنجري ٧٩٫٩٦٭ 
عبدالرحمن طــارق عبدالوهاب الدخيل ٭ 

٦٧٫٩١
عبدالرحمن عبداهللا محمد العبيد ٨٣٫٣٦٭ 
عبدالعزيز إبراهيم علي حسني ٨٤٫٥٣٭ 
عبداهللا عيسى علي القطان ٧٨٫٢٢٭ 
عثمان عيسى أحمد الشطي ٨٦٫٢٢٭ 
عثمان وائل علي اجلمعة ٧٤٫٨٧٭ 
عمر جابر نصار الشريفي ٧٩٫٤٢٭ 
عمر محمد جابر املطيري ٨٣٫٠٣٭ 
عيســى خلف ملوح الصليلــي العنزي ٭ 

٨٢٫٦٣
عيسى عبداهللا عيسى الياسني ٨٠٫٦٧٭ 
غازي داود سليمان الشمري ٧٦٫١٨٭ 
فارس فهد منصور املسعود ٨٥٫٨٣٭ 
فهد سعد صالح الكريديس ٧٧٫٤٦٭ 
فهد عبدالعزيز فهد الوهيب ٨١٫٠٦٭ 
فهد فيصل أحمد السنان ٧٥٫٦٧٭ 
محمد جاسم محمد احلجي ٧١٫٤٤٭ 
محمد جاسم محمد الصقعبي ٧٤٫١٦٭ 
محمد خالد محمود الهدهود ٨٣٫٩٤٭ 
محمد سعدون حماد العتيبي ٨٤٫٨١٭ 
محمد عادل رجب محمد ٨١٫٣٩٭ 
محمد فيصل سعود الدويسان ٧١٫٦٣٭ 
محمد متعب جبرين العصيمي ٨٠٫٣٩٭ 
محمد نبيل حسني الشطي ٧٦٫١٢٭ 
مشاري جاسم بكر النجار ٨١٫١٧٭ 
مشاري خالد محمد السريع ٨٩٫٩١٭ 
ناصر جاسم أحمد احلسيني ٨٥٫٦٥٭ 
ناصر محمد بدر البدر ٨٩٫٤٤٭ 
وليد عبداهللا علي النجدى ٧٧٫٣٦٭ 
يوسف عادل محمد خاجة ٨٢٫٣٦٭ 
يوسف فهد عبداهللا الفيلكاوي ٩١٫١٭ 
يوسف محمد مصطفى الكندري ٧٨٫٧٤ ٭ 

أكادميية الكويت التعليمية الثانوية للبنني 

أحمد سالم ناصر االسليم ٧٦٫٠٧٭ 
أحمد علي عبداحملسن الضويحي ٧٣٫٨٣٭ 
أحمد مؤيد حمدي العيداني ٦٩٫٣٩٭ 
أحمد ناصر مصطفى محمد ٨٦٫٣٣٭ 
أحمد محمد سعد أحمد ٨٨٫٤٦٭ 
أسامة نضال السيد ٨٦٫٢٣٭ 
براك قيس براك الهاشم ٧٦٫٠٧٭ 
بسام جاسم محمد القبندي ٨٥٫٢٩٭ 
تركي وليد عاصي الشمري ٧١٫٣٨٭ 
جاك إبراهيم نواف الرياشي ٧٢٫٦٣٭ 
حازم محمود يس محمد حماد ٨٥٫٨٨٭ 
حسن إبراهيم حسن مفرج ٧٩٫١٣٭ 
حسن بدر عيسى املقصيد ٦٦٫٥١٭ 
حسني أنس حسن املطوع ٧٧٫١١٭ 
حسني أحمد محمد السلمان ٧٠٫٤٩٭ 
حسني طالل حسني املطيري ٧١٫٩٣٭ 
حمد أحمد صالح الوهيبي ٧٦٫٩٣٭ 
حمد حسني سلمان حسني الفيلكاوي ٧١٫٧٦٭ 
خالد ناصر أحمد الصيخان ٦٨٫٨٭ 
خليل إبراهيم خليل جبر ٧٣٫٩١٭ 
زيد محسن فهد محسن ٦٨٫١٥٭ 
شادي محمد عبدالوارث أحمد ٨٤٫٢٢٭ 
شهاب فهد شهاب بوفتني ٨٤٫٧٧٭ 
طارق نعيم سكندري ٨٨٫١٩٭ 
عباس طارق علي مال علي ٧٨٫٣٦٭ 
عباس محمد عبداهللا املشموم ٧٧٫٠٥٭ 
عبدالرحمن ارحمة سالم ارحمة ٨٠٫٩٧٭ 
عبدالكرمي عادل عبدالكرمي خداده ٧٧٫٦٤٭ 
عبداهللا إبراهيــم عبدالوهاب الرمضان ٭ 

٧٦٫٣٣
عبداهللا أحمد صيوان بدر ٧٩٫٥٤٭ 
عبداهللا عادل علي جمعة علي ٨١٫٩٩٭ 
عبدالعزيز عبداهللا جعفر علي ٧٤٫٢١٭ 
عبداهللا أحمد عبدالعظيم هاشــمى نزاد ٭ 

فيروز آبادي ٧٦٫٥٨
عبداهللا أحمد عبدالرحمن الصبر ٧٢٫١٢٭ 
عبداهللا راشد شبيب العجمي ٨١٫٤٩٭ 
عبداهللا سالم متعب الهبله ٨٠٫٥٢٭ 
عثمان طالل زيد السعد ٧٦٫٢٦٭ 
عثمان عبدالرزاق عبدالرحيم األنصاري ٭ 

٧٢٫١٨
علي حيدر عبدالصاحب الصراف ٨٧٫٣٧٭ 
علي طارق علي مال علي ٧٩٫٦٩٭ 
علي هاشم ميرزا عبداهللا ٧٩٫٢٦٭ 
عمر لبيب علي محمد ٧٩٫٣٭ 
عمر محمد محــب الدين محمد حجازي ٭ 

٨٣٫٢٨
عمر محمد نوار خالد االغبر ٨٣٫٣٥٭ 
عمرو جمال عبدالناصر محمد حجي ٨٢٫٩٧٭ 
عيسى ميثم إبراهيم املطوع ٧٦٫٥٦٭ 
فهد عبدالرحمن صالح الوهيبي ٧٧٫٢٨٭ 
فهد يوسف أحمد الفيلكاوي ٧٠٫١٦٭ 
فواز صالح ذعار العتيبي ٨٧٫٢٥٭ 
فيصل علي جواد املهدي ٨٠٫٤٩٭ 
مبارك جابر جعفر الصفار ٧٤٫٢٧٭ 
محسن محمد عبدالكرمي عبدالكرمي ٧٥٫١٥٭ 
محمد أحمد علي العمران ٦٨٫٦٩٭ 
محمد احلسن محمود ابو السعود ٨٠٫٧٣٭ 
محمد جاسم سليمان العمران ٨٤٫١٦٭ 
محمد عادل هليل الظفيري ٧٣٫٠١٭ 
محمد عبدالرحمن إبراهيم املاجد ٧٨٫٤٥٭ 
محمد عبدالرزاق محمد الكندري ٨٦٫٠٦٭ 
محمد قاسم محمد الهاجري ٧٤٫٣٥٭ 
محمد محمود حسن سليمان ٧٣٫٤٧٭ 
مشعل حمود ســالم القريدي الرشيدي ٭ 

٧٢٫١٥
مهاب ممدوح عبدالرحمن أحمد ٩٢٫٨١٭ 
ناصر أحمد عبداهللا املشخص ٨٠٫٠٥٭ 
ناصر نبيل مشاري املضحي ٧٨٫٣٨٭ 
وليد عبداهللا عبدالرحمن املنصور ٨١٫٥٥٭ 
يوسف فيصل عبدالرسول بو عباس ٨٥٫١٣٭ 
يوسف محمد جاسم ذياب ٧٢٫٣١٭ 
يوسف محمد حافظ السمري ٧٧٫١٢٭ 
يوسف محمد عبدالكرمي محمد ٨٦٫٨٥٭ 
يوسف وليد نبيل محمد ٨٨٫٧١ ٭ 
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أريج جابر مبارك العازمي ٨٧٫٠٢٭ 

أسماء سامي عيسى بوهادي ٨٥٫١٢٭ 
أسيل أحمد علي املراد ٨٢٫١٣٭ 
أسيل رشيد عبيد العازمي ٨٥٫٨٢٭ 
أماني فيصل رشيد حبيليص ٨٠٫٣٥٭ 
أمثال أحمد غامن سماح ٧٦٫٨٭ 
أمل مبارك سعد العازمي ٨٢٫٢٩٭ 
أســماء أحمد ســعد احلضيري العازمي ٭ 

٨٥٫٨٩
أسماء بدر محسن العتيبي ٧٠٫١٦٭ 
أسماء ناصر جمعان العازمي ٨٦٫٥٭ 
اسيل خليف ناصر العازمي ٨١٫٩٨٭ 
أفراح عذبي مسلم العازمي ٨٣٫٧٥٭ 
البتول جابر أحمد التركماني ٨٦٫٠٥٭ 
الهنوف حمد مناحي العجمي ٨٣٫١٨٭ 
الهنوف صالح راشد الونده العازمي ٨٧٫٤٧٭ 
الهنوف نزال مرزوق العازمي ٨٨٫٧١٭ 
أمينة مرزوق سعود العازمي ٨٠٫٨٨٭ 
اجنود ضيدان نهار العجمي ٨٦٫٣١٭ 
أنفال علي عاصي امليع ٨٠٫٧٭ 
أنفال مهدي صياح العازمي ٨١٫٧٤٭ 
انوار سلمان ناصر الهاجري ٨٤٭ 
انوار فالح دغمان العازمي ٨٩٫٢٢٭ 
إميان مشعل هايف عواد العازمي ٨٠٫١٭ 
بتله فهد بداح ناصر ٨٣٫١٧٭ 
بتول عادل حسني حمزاوى ٧٩٫٥٢٭ 
بدور بدر براك العازمي ٨٨٫٩٨٭ 
بدور ناصر ســعد احلضيــري العازمي ٭ 

٨٢٫٣٥
بسمه موسى سالم الدماج ٨٣٫١١٭ 
بشرى عبدالرحمن عياد محمد ٨٣٫٨٣٭ 
بنا جمال عايد العازمي ٨٥٫٥١٭ 
جورى ناصر مناحي العجمي ٩١٫٦٢٭ 
حوراء أحمد حنيف املطيري ٧٨٫٣٩٭ 
خلود يوسف اقريني العازمي ٨١٫٤٦٭ 
داليا طالل حمد اللميع ٩٤٫٢٦٭ 
داليا علي عبود العواد ٨٣٫٤٢٭ 
دانة جاعد مرزوق الرشيدي ٨٢٫٨٣٭ 
دانة سالم فالح العازمي ٩٢٫٤٥٭ 
دالل خلف سعد اجلويسرى ٨٣٫٥٣٭ 
دالل راشد قليفص العازمي ٨٦٫٠٥٭ 
دالل نواف سعد املفرح العازمي ٨٤٫٩١٭ 
دالل يوسف خضير االصفر ٨٨٫١٤٭ 
دميا خالد هتالن العازمي ٨٢٫٨٭ 
دميا فايز مطلق العازمي ٨٩٫٠٦٭ 
دميه متعب مجبل العازمي ٨٣٫٩٢٭ 
دميه مناع حماد العجمي ٧٦٫٥٤٭ 
دينا فيصل جلوي العازمي ٨١٫٢٨٭ 
رغد بدر ظاهر الهجاج ٧٩٫٢١٭ 
رغد خالد سالم العازمي ٨٠٫٥٢٭ 
رغد فهد مبارك عويهان ٨٤٫٩٦٭ 
رفعة عبداحملسن فهد العجمي ٧٩٫٩٭ 
رفعة مبارك فهاد العجمي ٨٣٫٣٣٭ 
رهف راشد عبداهللا احلواس ٨٠٫٨٣٭ 
رهف فهد مبارك عويهان ٨٧٫٣٭ 
رهف محمد قناص النمران ٨٨٫٢٣٭ 
روان بدر براك الونده ٨٢٫٦٣٭ 
رمي أحمد اعميم العازمي ٨٣٫٦٨٭ 
رمي أحمد راشد العازمي ٨٦٫٥٦٭ 
رمي أحمد محمد اخلياط ٨٢٫٣٤٭ 
رمي زايد سالم العازمي ٨٣٫٤٩٭ 
رمي صالح علي املري ٨٥٫٣٣٭ 
رمي مبارك حميد العازمي ٨٤٫٧٨٭ 
رمي محمد سعد العازمي ٦٤٫٠٦٭ 
رمي مشاري هويدي العازمي ٨٣٫٥٥٭ 
رمي مشعل مبرك حواس ٨٦٫٨٦٭ 
زهراء أحمد طاهر القالف ٨٤٫٨٤٭ 
سارة جمال خالد احلجيالن ٨٩٫٥٨٭ 
سارة حمود سعد القريافى ٨٦٫٣٩٭ 
سارة سعد مبارك العازمي ٨٤٫٠٨٭ 
ســارة عبداهللا ســيف البطي بوطيبان ٭ 

٧٦٫٨٣
سارة فهد سليم العازمي ٨٢٫٨٭ 
سارة متعب مجبل العازمي ٨٢٫٤٢٭ 
سارة محمد إبراهيم املهينى ٩١٫٧٨٭ 
سارة مقبل سالم الدماج ٩٠٫٩٣٭ 
سلسبيل سعد حمد اخلالدي ٧٨٫٩٧٭ 
سلمى حجي راشد الهيلع العازمي ٨٤٫٤٦٭ 
سلمى طالل مطلق الســحلول العازمي ٭ 

٨٤٫٨١
سلمى عادل سالم الصواغ ٨٧٫٧٨٭ 
سلمى نافل مرزوق سكيران العازمي ٨١٫٩٥٭ 
سميرة فهد محمد شنيتر ٨٢٫٨٩٭ 
شهد أحمد مبارك العازمي ٧٩٫٥٢٭ 
شهد حمد محمد سعد الهاجري ٩١٫٠٤٭ 
شهد صالح عبداهللا شاخى ٨٩٫١٩٭ 
شهد عذبي ثومان الشحومى ٧٩٫١٨٭ 
شهد نواف متعب العصيمي ٧٤٫٣٧٭ 
شوق محمد راشد البحيرى ٨٧٫٧٥٭ 
شوق محمد عبيد العجمي ٨١٫٠٧٭ 
شوق ناصر حربي العجمي ٨٠٫١٧٭ 
شيخة عبدالرزاق حسني البغلي ٨٨٫٦٨٭ 
شيماء علي عمر العنزي ٨٩٫٦١٭ 
شيمه طالل فراس العنزي ٧٧٫٠٨٭ 
عائشة أحمد صقر املخاجنى ٨٣٫٠٤٭ 
عائشة طلق صقر الهيم ٩٣٫٧٭ 
عائشة عماش سعد العازمي ٨٢٫٨٧٭ 
عائشة محمد عبداهللا القحطاني ٧٩٫٥٤٭ 
عالية مبارك فالح العازمي ٨٨٫٣٧٭ 
عذبه ناصر عبداهللا املطيري ٨٩٫١٩٭ 
عنود حامد لهمود الشمري ٨٢٫٤٭ 
عهد محمد مزيد العازمي ٧٩٫١٩٭ 
غدير داخل كايد العنزي ٨٢٫٢٦٭ 
غدير ناصر محمد الشرمي العازمي ٨٠٫٣٥٭ 
فاطمــة الزهراء محمد عبداملجيد حبيب ٭ 

٧٧٫٠٤
فاطمة خالد ناصر املطيري ٨٨٫٣١٭ 
فاطمة سالم مزلوه الظفيري ٨٤٫٠٣٭ 
فاطمة عادل عباس حسني ٨٢٫٨٤٭ 
فاطمة عبداهللا محمد إبراهيم ٨٤٫٦٩٭ 
فاطمة فهد عمر العنزي ٧٨٫٤٣٭ 
فاطمة فيصل عيد العازمي ٨٧٫٣٨٭ 
فاطمة معيض عوض العجمي ٧٧٫٥٨٭ 
فايزة حمد عواد عواد ٨٢٫٩٨٭ 
فايزة ناصر فهد العجمي ٨٧٫٩٨٭ 
فتوح علي حسني غلوم محمد الكندري ٭ 

٩٦٫٩٧
فجر حسني علي العروج ٨٨٫٨٥٭ 
فجر الفي مبرك العازمي ٩٠٫٢٣٭ 
فرح عبدالرحمن عبدالكرمي العازمي ٨٢٫٦٣٭ 
فرح عبداهللا جمعان العازمي ٨٥٫٢١٭ 
فوز سلمان محمد فرحان ٨٠٫١٤٭ 
في بداح شليل املطيري ٩١٫٠١٭ 
في عبداحلكيم محمد العبداحلافظ ٨٨٫١٥٭ 
في ناصر حمدان العازمي ٨٦٫٤٭ 
ملي محمد عوض العجمي ٨٢٫٨٭ 
لولــوة نافل مرزوق محســن ســكيران ٭ 

العازمي ٨٢٫٢
ليلى علي عبداهللا غلوم ٨٣٫٠٢٭ 
مراحب عايض نبزان العازمي ٨٥٫٥١٭ 
مرمي جمال فيصل العتيبي ٧٧٫٠٥٭ 
مرمي سعود نايف العجمي ٩١٫٤٤٭ 
مرمي عادل ناصر الدماك ٩٢٫٦٭ 
مرمي عمر سعود العتيقي ٨٧٫٨٤٭ 
مرمي مسباح عواد العازمي ٨٦٫١٤٭ 
ملك محمد طاهر القالف ٨٣٫٥٥٭ 
منار إبراهيم السيد العنقيلي ٩٣٫٠٦٭ 
منار عايض مبارك سعيد ٨٤٫١٢٭ 
منار عايض نهار املطيري ٧٧٫٤٩٭ 
منال طالل مطلق السحلول العازمي ٨٧٫٢٩٭ 
منال محمد فهيد العازمي ٨١٫١٢٭ 
منال يوسف اقريني العازمي ٨٤٭ 

مناير سالمة عبداهللا العازمي ٨٣٫١٥٭ 
مناير يوسف اقريني العازمي ٨٤٫٤٩٭ 
منيرة أحمد خلف عبيد راشــد العازمي ٭ 

٧٨٫٠٧
منيرة سعد مسلم العازمي ٧٨٫٤٭ 
منيرة محمد عايض الهاجري ٨٣٫٢٥٭ 
منيرة معتق شمروخ العازمي ٨٣٫٢٤٭ 
مها حامد مرزوق العميره ٨٢٫٧٥٭ 
موضي عبداهللا فارس العجمي ٨١٫٢٤٭ 
موضي مبارك مقذل العازمي ٨٣٫٦٥٭ 
ميثه راشد عويضه العجمي ٨٥٫٥٨٭ 
جنوى سعيد هادي العجمي ٧٦٫٤٩٭ 
نرجس إبراهيم عيسى إبراهيم ٨١٫٥٤٭ 
نفله علي مطلق العازمي ٨١٫١١٭ 
نــور خالد فهــد هــذال مقــدن الصواغ ٭ 

العازمي ٧٨٫٧٩
نور فوزي عبداهللا الغامن ٨٤٫٩١٭ 
نور محمد خلف مدوه ٧٩٫١٧٭ 
نورا عويضه خالد الهاجري ٨٢٫١٩٭ 
نورا فهد عبداهللا العجمي ٨٨٫١٥٭ 
نورة أحمد مبارك العازمي ٨٣٫٩٥٭ 
نورة بداح مطلق الهاجري ٨٦٫٨٩٭ 
نورة تركي سعود العنزي ٧٩٫٣٦٭ 
نورة خليفة سمري العازمي ٨٠٫٩٨٭ 
نورة ذيب علي الهاجري ٨٥٫٠٩٭ 
نورة محمد علي العجمي ٨١٫٨٧٭ 
نورة مشعل منصور العجمي ٧٦٫٥٣٭ 
نورة يوسف عبداهللا اجلميعان ٨٩٫٣٦٭ 
نورة يوسف محمد املطيري ٧٧٫١٣٭ 
نوف جاسم مجبل العازمي ٨٨٫٥٢٭ 
نوف حسني عوض العازمي ٨١٫٠٨٭ 
نوف زيد سالم العازمي ٧٩٫٩٨٭ 
نوير عبدالعزيز ناصر الهاجري ٨٢٫٩٩٭ 
نيره حسني داود الشطي ٩٣٫٨١٭ 
هاجر راشد عبداهللا العازمي ٨٣٫٨١٭ 
هاجر مشعل عبدالرحمن العازمي ٨٥٫٣٢٭ 
هدباء ناصر حمود الهاجري ٧٧٫٤٩٭ 
هديل إبراهيم عبداهللا العنزي ٨٤٫٣٭ 
هديل عبداهللا عيد العازمي ٨٧٫٤١٭ 
هديل محمد باتع العتيبي ٨٥٫٨٥٭ 
هديل مصبح قبالن العازمي ٧٩٫٧٨٭ 
هال موسى عاصي امليع ٩٣٫٠٤٭ 
هله فالح محمد العازمي ٨٦٫٨٢٭ 
هند وليد جاسم ذياب ٨٧٫٦٩٭ 
هيا جمعان عيد احلريص ٨٧٫٢٣٭ 
هيا فالح جديع العازمي ٨٦٫٠٧٭ 
ورود هاني تركي العنزي ٨٢٫٢٢٭ 
وضحة صالل محمد الشميالن ٨٥٫٣٥٭ 
وعد مرزوق علي العجمي ٨٩٫٨٧٭ 
يسرى محمد علي الدماك ٩١٫٧٨ ٭ 
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أروى جنيب عايد العنزي ٨٣٫٦٨٭ 
آالء سليمان عبدالرسول دشتي ٩٤٫٧٤٭ 
أنوار عايد عبداهللا الرشيدي ٩٠٫٥٣٭ 
أسماء ماجد جابر العنزي ٩٢٫٨٥٭ 
العنود سعود ماجد العتيبي ٩٣٫٠٩٭ 
امل محمد بريك اجلميلي ٧٥٫٥٤٭ 
بدرية فهد فالح العدواني ٧٩٫٠٤٭ 
حصة بدر ناصر البراك ٩١٫٨١٭ 
حصة علي عدنان الغريب ٨٦٫٣٧٭ 
خديجة عبداهللا مرزوق اجلالوى ٨٩٫٤٭ 
دانة عادل علي العازمي ٨٦٫٩٣٭ 
رقية وحيد صفر علي صفر ٧٨٫٢٨٭ 
رهف عيد سعد الهوشه ٨١٫٠٦٭ 
ريف حسني علي العتيبي ٩٢٫٥٤٭ 
زينب محمد سليمان حسن ٩٤٫٧٤٭ 
سارة عبداللطيف أحمد بهبهاني ٩١٫٦٧٭ 
سارة متعب محمد العدواني ٩٤٫٠٦٭ 
شهد عبدالرحمن مهرب شويش ٧٩٫١٥٭ 
شيخة محمد مطلق اجلويسري ٩١٫٠٦٭ 
شيماء عواد مبارك الرحيلى ٧٠٫٣٣٭ 
طيف ناصر ذياب املطيري ٨٢٫٩٢٭ 
غالية محمد كرمي العنزي ٨٠٫٧١٭ 
فاطمة سليمان عبداهللا الفارس ٨٣٫٦٨٭ 
فايزة مرزوق حمود العواد العازمي ٨٩٫٦٣٭ 
لولوة فرحان بندر سرور ٧٣٫٦١٭ 
مرمي خالد خليل دشتى ٧١٫١٧٭ 
مرمي خلف محمد اجلدى ٨٥٫٣٢٭ 
معصومه ناصر أمير صباغ ٩٢٫١٢٭ 
منال ناصر محمد السبيعي ٧٩٫٤٩٭ 
منيرة أمان عطية اجلبعاء ٧٩٫٧٣٭ 
منيرة نافل باتل العازمي ٨٥٫٥٭ 
موضي عمار خليفة الضفيري ٩١٫٩٣٭ 
نوال نايف عبيد عوض ٧٧٫٩٣٭ 
نور رضا عبداهللا اخلليفي ٨٧٫٣٥٭ 
نورا منصور سهيل العتيبي ٩٤٫١٤٭ 
نورة حمود نغيمش الهاجري ٨٨٫٠٧٭ 
ياسمني حسني إبراهيم دشتى ٩٤٫٠٤ ٭ 

أم زياد األشجعية الثانوية للبنات 

أسماء سعد عبداهللا املطيري ٩٠٫٩٣٭ 
أسماء فهد فالح اخلالدي ٧٦٫٩٭ 
أمثال أحمد جديان الرشيدي ٩٠٫٩٭ 
أميرة علي عايش املطيري ٨٦٫٠٦٭ 
أنفال حسن علي احلسن علي ٨٠٫٤٥٭ 
اجلوري علي حسني مطر ٩٠٫٦٦٭ 
حصة فالح علي خنفور الرشيدي ٨٩٫٤٧٭ 
حور عادل مشقاص الفجي ٩٣٭ 
حوراء صادق فيصل الشمري ٨٠٫٧٦٭ 
دانة عوض صالح البرازي ٩٠٫٩٧٭ 
دانة نواف جديان الرشيدي ٨٣٫٠٥٭ 
دالل عبدالعزيز حمود الرشيدي ٨٩٫٣٧٭ 
دالل مطر علي املطيري ٧٦٫٣٭ 
رغد عبداهللا مرشد الدويلة ٧٧٭ 
رمي سعد علي خنفور الرشيدي ٩٢٫٧٧٭ 
سارا خالد سالم الديحاني ٨٨٫٩٣٭ 
سارة خليل مرزوق املرشاد ٨١٫٧٨٭ 
سارة محمد جزا الرشيدي ٩٣٫٠٥٭ 
سارة مشعل فهد املطيري ٨٥٫٩٤٭ 
عائشة سالم حسن عبدالرحيم ٧٦٫٤١٭ 
فاطمة عالء محارب اجلسار ٩٠٫٧١٭ 
فرح أنور ناصر البراك الرشيدي ٨٢٫٩٤٭ 
فرح عبداهللا علي الرشيدي ٩٢٫٠٦٭ 
لولوة وليد علي البطاح ٧٦٫١٣٭ 
مرمي محسن موسى حيدرى زاده ٧٩٫٥٢٭ 
منار حمد مناور اجلسار ٧٧٫٠١٭ 
نوف عيسى مفلح بن شوق ٩٦٫٨٧٭ 
هاجر خالد سعود الثنيان ٧٦٫٥١٭ 
هاجر فايز عايض الديحاني ٧٦٫٣٩٭ 
هيا حمد محمد الرشيدي ٨٣٫٦١ ٭ 

أم معقل األسدية الثانوية للبنات 

أثير سعد محسن العجمي ٨٢٫٩٤٭ 
أمار سعود محمد العجمي ٩٢٫٤٢٭ 
أميرة حسني حميد العنزي ٩٣٫٠٩٭ 
جنان حسني عباس عبدالرحيم ٨٢٫٨٥٭ 
حنني حبيب عبداهللا العازمي ٩٣٫٤٩٭ 
دالل طالل عبداهللا العازمي ٨٨٫٨٥٭ 
دميا سعيد مطلق املطيري ٨١٫٧١٭ 
رباب سعد حسني القالف ٨١٫٥٩٭ 
رتاج حمد شريف العنزي ٨٠٫٢٣٭ 
رتاج حمود عبيد الهاجري ٨٣٫٢٤٭ 
رحيل مناحي ذياب املطيري ٨٢٫٣٥٭ 
رهف محمد خالد االنصاري ٧٦٫٧٦٭ 
رهف هزاع مطلق الهاجري ٨٣٫٧٢٭ 
روان بدر سليمان كنكوني ٨٣٫٧٦٭ 
زمزم وائل زاكى العنزي ٨٢٫٥٤٭ 
زينب سعد عجيل عرادة ٨٧٫١٢٭ 

سارة عبدالعزيز مرزوق العازمي ٩٤٫٤٣٭ 
سارة فالح عبداهللا املطيري ٨٤٫٢٨٭ 
سارة فواز محمد املطيري ٨٣٫٨٣٭ 
سارة ناصر عايد الديحاني ٧٨٫١٦٭ 
سارة ناصر عناد العنزي ٧٩٫٥١٭ 
سارة هاشم محمد اخلالدي ٨٠٫٧٩٭ 
شهد صالح غالب أبورزق ٩٦٫٢٦٭ 
شهد محمد سعيد العتيبي ٩٠٫٤٨٭ 
شيخة بجاد نافع املطيري ٨٨٫٤٥٭ 
شيخة بطي عوض املطيري ٩٢٫٦٧٭ 
عائشة عبدالوهاب إبراهيم البناي ٨٢٫٦٨٭ 
عالية هايف محمد اخلميلى ٧٦٫٧١٭ 
علية إبراهيم حسن حاجية حسن ٨٩٫١٦٭ 
فاطمة حامد جعفر كلمد ٧٦٫٩٭ 
فاطمة حسني محسن العنزي ٨٤٫٢٩٭ 
فاطمة ناصر حمود دخيل ٨٣٫٨٭ 
لني تركي حمود العتيبي ٩٢٫٠٧٭ 
لني عطا اهللا شامي العازمي ٩٤٫٣٤٭ 
مرمي سالم عويد العازمي ٩٤٫٣٦٭ 
مرمي سعد شهاب الفضلي ٩٣٫٨٦٭ 
مرمي مبارك عبداهللا الظفيري ٨١٫٣٤٭ 
مسك محمد جاسر الفضلي ٩٠٫٧١٭ 
مضاوي رجا ابداح العدواني ٧٤٫٣٢٭ 
منيرة حامد شارع العازمي ٨٧٫٣٢٭ 
مها فيصل فالح اخلميلى ٨٠٫٠٥٭ 
مها مبارك عبداهللا الظفيري ٧٩٫٦٣٭ 
موضي حمد عواض املطيري ٧٥٫٠١٭ 
موضي نواف سالم الرشدان ٧٩٫٠٤٭ 
نوار جاسم أحمد احلسيني ٩٣٫٣٣٭ 
نوال أنور حمد الرشيدي ٨٢٫٤٩٭ 
نورة وليد إبراهيم النوه ٨٩٫٩٧٭ 
نورة ياسني فالح العنزي ٨٧٫٠٣٭ 
نوف علي طامي الفضلي ٧٥٫٢٨٭ 
وسمية أحمد فرحان البصمان ٩٥٫٩ ٭ 

أمة بنت خالد الثانوية للبنات 

أسماء ساير فليح العازمي ٨٨٫٧٧٭ 
أماني محمد مريشد الرشيدي ٩٤٫٨١٭ 
ابتهال خالد عبداهللا سيد محمد ٨٥٫٢٢٭ 
اسيل عبداهللا بداح الهاجري ٨٣٫٧٦٭ 
الوعد طارق محمد الدوسري ٧٦٫٨١٭ 
بدرية أحمد عبداهللا املوينع ٨٠٫٢٧٭ 
بســنت حســام عبــداهللا عبدالعزيــز ٭ 

ارناؤوط ٩٤٫٤
جنه ياسر فاروق علي أحمد ٩٧٫٧٦٭ 
حوراء محمد جاسم علي ٧٤٫٤٥٭ 
دانة خالص سعيد الهاجري ٩٢٫٢٨٭ 
دانة سلطان فالح العجمي ٩١٫٣٤٭ 
دانة مشاري مفلح العازمي ٧٦٫٦٣٭ 
دالل محمد ناصر الدوسري ٨٦٫٤٧٭ 
دميه خلف سلمان العازمي ٨٩٫٤١٭ 
دميه محمد بخيت العصفور ٩٤٫٨٥٭ 
دميه ناصر حماد الكفيف ٨٤٫٣٣٭ 
رتاج سعود رشيد العازمي ٩٦٫٣٥٭ 
رناد محمد أحمد العنزي ٨٢٫٠٤٭ 
رهف سعد مبارك ارشيد ٧٧٫٦٨٭ 
ريتاج إبراهيم رمضان محمد ٩٤٫١٩٭ 
زينب إبراهيم جمك ٨٠٫٧١٭ 
زينه محمد هادي العجمي ٧٦٫٦٨٭ 
سارة جلعود محمد القحطاني ٩٥٫٠٥٭ 
سارة مبارك ناصر الهاجري ٨٢٫١٢٭ 
سارة منصور فهد العتيبي ٩٩٫٣٢٭ 
سارة ناصر عنيزان العجمي ٨٤٫١١٭ 
سارة هادي ناصر العازمي ٩١٫٣٤٭ 
شروق بدر محمد الهزانى ٧٦٫٢٧٭ 
شهد جاسم جناتى بور ٨٩٫١٣٭ 
شهد حسام عبداهللا فضل ٨١٫٦٥٭ 
شهد سعيد حنيف الهاجري ٨٣٫٠٧٭ 
شيماء جاسم علي الشريع ٨٩٫٦٧٭ 
طيف بجاد جازي املطيري ٩٣٫٠٦٭ 
عائشة مصلح سعود املطيري ٨٤٫٦٨٭ 
عالية بيان عطا اهللا الشمري ٩٤٫٠٤٭ 
فاطمة أحمد الفي املطيري ٨٣٫٣٧٭ 
في عبدالهادي سعد الدوسري ٨١٫٩١٭ 
لولوة بندر خالد اجلري ٨٥٫٩٣٭ 
لولوة مشاري محمد العنزي ٨٢٫٠١٭ 
مرمي عصام نايف العجمي ٩٣٫٠٦٭ 
منار محمد رشيد العازمي ٧٩٫٢١٭ 
منار نايف مبارك اجلميعة ٨٨٫٧٦٭ 
منال فالح نهار العازمي ٧٥٫١٢٭ 
مناير عوض عبداهللا العازمي ٨٤٫٩٣٭ 
منيرة أحمد نهار العازمي ٨٤٫٦٣٭ 
مها حضيري فهد الهمالن ٩٥٫٩٩٭ 
مها عبداهللا عبدالهادي الهاجري ٩٢٫٤٩٭ 
موضي فهد عبداهللا العجمي ٨٤٫٢٤٭ 
نورة خلف مخلف املطيري ٩٣٫٥٢٭ 
نورة راجح سعد البوص ٨٥٫١٭ 
نورة عادل مطلق العنزي ٩٤٫٨١٭ 
نورهان أحمد عبدالوهاب يسن ٨٢٫٩١٭ 
نوف محمد مصبح العازمي ٩٠٫٢٢٭ 
نوير سند قبالن العتيبي ٩٣٫١٢٭ 
هاجر سابق ضيدان سابق ٩٠٫٤٨٭ 
هاجر عبداهللا فيصل العتيبي ٨٤٫٣٣٭ 
هديل خالد عواد العازمي ٩٢٫٢٩٭ 
همس السيد محمد عبدالسالم اسماعيل ٭ 

٨٩٫٥٣
هيا مبارك فهيد الهاشمي العجمي ٩٠٫٦٤٭ 
وفاء فيصل جاسم السمحان ٨٢٫٨٤٭ 
وهج فهد ماجد الدوسري ٨٣٫٠٣ ٭ 

آمنة بنت األرقم املخزومية الثانوية للبنات 

أنفال سعد فهد احلربي ٨٢٫٩٥٭ 
اروى حمود مناحي السبيعي ٨٩٫٨٣٭ 
أسماء نايف شخير الظفيري ٨٢٫٤١٭ 
البندري خالد حمود العتيبي ٩١٫٩٤٭ 
البندري صامل مرزوق اخلالدي ٨٧٫٢٢٭ 
الهنوف خالد بدر املطيري ٨٧٫٩٥٭ 
بثينه حمد مطلق العنزي ٧٨٫٢٢٭ 
بدور سليمان محمد الهرشاني ٨٠٫١٧٭ 
تينا رشم علوش املطيري ٧٦٫٧٧٭ 
ثريا حمود محمد املطيري ٦٩٫٦٣٭ 
حنان فرحان فهد اجلنفاوي ٧٠٫٠٨٭ 
حنني عقل عواد الظفيري ٨٠٫٢٥٭ 
حنني الفي صباح الشمري ٩٣٫٥٣٭ 
خوله عبداهللا عوض العنزي ٩٧٫١٤٭ 
دانة جويعد مطارد احلربي ٨٧٫٤٨٭ 
دالل عبداهللا رمضان العنزي ٨٤٫٢٦٭ 
دالل نايف تركي العنزي ٨٢٫٣٩٭ 
دميا سلطان مرزوق اخلالدي ٨٣٫٣٭ 
رتاج صالح غامن العنزي ٨٣٫٦٦٭ 
رتاج ناصر ضحوي العنزي ٨٦٫٨٭ 
رتاج نصار عيد الشمري ٧٩٫٩٩٭ 
روان قبالن محمد العازمي ٨٤٫٧٧٭ 
ريتاج مبارك محمد البذالي ٨٣٫٨١٭ 
رمي حسن عطية الشمري ٨٢٫٣٩٭ 
رمي عقاب يوسف اخلالدي ٨٣٫٢٦٭ 
رمي فهد راشد الظفيري ٨١٫٩٥٭ 
سارة أحمد شجاع سعيدي ٩١٫١٩٭ 
سارة ثامر مطر عبيد العنزي ٨٠٫٤٥٭ 
شهد هباس متعب الشمري ٨٦٫٥٣٭ 
شوق عبداهللا محمد الصليلي ٧٨٫٦٧٭ 
شوق مصبح عايض العنزي ٨١٫٢٤٭ 
شيخة نايف محمد الوسمي ٨٦٫٦٧٭ 
طيف مرزوق عبداهللا بن سعيد ٨٠٫٢١٭ 
عائشة خالد سيف البذالي ٨٠٫٦٦٭ 
عائشة محمد انغيمش الشمري ٩٠٫٠٣٭ 
عبير محمود عبداهللا حمود العنزي ٨٧٫١٨٭ 
عزه محمد عواد الظفيري ٧٤٫٠٢٭ 
عهد حمود رحيم املطيري ٨٨٫٧٢٭ 
عواطف محمد خلف العنزي ٨٦٫٠٣٭ 
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غالية عبداللطيف سلمان السعيدي ٨٦٫٤٩٭ 
غفران حمد فالح الصليلي ٧٩٫٨٩٭ 
غال عبيد بجاد املطيري ٩٠٫٤٥٭ 
غنيمة مشاري غامن الظفيري ٨٤٫٤٭ 
غيداء فواز سلمان الرشيدي ٨٧٫٩٤٭ 
فاطمة حمد راشد العجمي ٩٤٫٣٭ 
فاطمة حمود محمد املطيري ٧٦٫٦٩٭ 
فاطمة صالح عبدالعزيز الهاجري ٧٩٫٧٨٭ 
فجر فهد مبارك املطيري ٩٤٫٩٧٭ 
فوز فايز مزهد العنزي ٨٣٫٢١٭ 
في سعد سعود شامان الشمري ٧٩٫٨٢٭ 
لطيفة تيسير شمروخ الشمري ٧١٫٤٨٭ 
مرمي جمال عويد الظفيري ٨٨٫٥٣٭ 
مرمي حسني علي الشمري ٩٠٫٩٦٭ 
مرمي عبدالكرمي عجيل الضفيري ٧٨٫٩٥٭ 
مرمي نايف نشمي الشمري ٨١٫٢٦٭ 
مشاعل مفرح عبداهللا الهرشاني ٩٢٫٣٤٭ 
مضاوي معيض صغير العنزي ٨٤٫٢٣٭ 
مالك مبارك شنيف مطلق حمد ٧٨٫١٨٭ 
منار غازي دهام السعيدي ٨٣٫٠٢٭ 
منيرة راشد عبداحملسن املخيال ٧٩٫٠٩٭ 
مها عطااهللا سباح املطيري ٧٩٫٣٣٭ 
مها مفرج مجلد العنزي ٧٨٫٩٦٭ 
مي مطلق عودة احلريجي ٨٨٫٩٩٭ 
جنالء نايف عيد املطيري ٩١٫٥١٭ 
منارى محمد صغير العجمي ٧٩٫٩٥٭ 
نور عبدالكرمي حمد احلبشي ٧٩٫٩١٭ 
نور غالي شوكي الظفيري ٧٤٫٥١٭ 
نورا خلف عيد فارس ٨٥٭ 
نورة سعود محمد الشمري ٨٤٫١١٭ 
نوف مزيد فرحان ماضي ٧٨٫١٥٭ 
نوف مساعد فرحان البذالي ٥٦٫٥٤٭ 
هاجر محمد عواد العنزي ٧٩٫٤٭ 
هاجر محمد عوض احلربي ٨٦٫١١٭ 
هند بكر زيد الشمري ٨٧٫٩٭ 
هيا غالب مفلح الظفيري ٨٠٫٨٭ 
وهج سليمان مزعل الشمري ٨٥٫٤٩ ٭ 

أيوب حسني األيوب الثانوية للبنني - األحمدي 

بدر ناصر إبراهيم املسيعيد ٨٥٫٩٤٭ 
بندر ناصر عبداهللا العجمي ٨٠٫٤٢٭ 
تركي نايف شليويح العتيبي ٧٩٫٩٥٭ 
جهيم يوسف محمد العتيبي ٨٢٫٠٥٭ 
حسن علي أحمد دشتي ٨٧٫٢٦٭ 
حسني خالد حسني املطيري ٨٥٭ 
حمدان حمود مزيد العازمي ٨٠٫٧٨٭ 
خالد جمال خالد العتيبي ٨٦٫٧٭ 
خالد عباس سليمان العجمي ٨١٫١٭ 
خالد فواز برجس العازمي ٨٤٫٩٥٭ 
زايد عليان ذيب العجمي ٨٠٫٠٣٭ 
زايد ناصر زايد الهاجري ٧٣٫٢٭ 
سالم فالح سلمان الهاجري ٧٣٫٥٩٭ 
سالم وليد خالد الزعبوط ٧٩٫١٦٭ 
سعد أحمد سعد العازمي ٨٦٫٨٦٭ 
سعد شاهر سعيد الهاجري ٧٤٫٢٥٭ 
سعد عامر سامي صالح ٧٧٫٩٤٭ 
سفر راشد سفر الهاجري ٨١٫٤٨٭ 
سلمان أحمد محمد السلمان ٧٥٫٨٣٭ 
سيف سعد سيف الدوسري ٧٤٫٧٥٭ 
سيف وافي سيف العجمي ٨٠٫٥٧٭ 
صالح فايز صالح احلربي ٨٥٫٨٢٭ 
طالل مشاري بديع املطيري ٧٨٫٦٣٭ 
عباس خالد يعقوب حسن ٧٧٫٢١٭ 
عبدالرحمن مشعل سودان املطيري ٧٨٫٣٧٭ 
عبداهللا خلف محمد املطيري ٨٧٫٧٦٭ 
عبداهللا نواف عبداهللا الطليحى ٧٨٫٤٨٭ 
عبداهللا يوســف يعقوب رضى الشيبة ٭ 

٨٦٫٩٩
عبدالهادي علي ناصر العجمي ٨٤٫١٩٭ 
عبدالرحمن فالح حسن العجمي ٥٤٫٢٦٭ 
عبدالرحمن فالح حمود العازمي ٨٥٫٥٧٭ 
عبدالرزاق موسى عايش العازمي ٩٥٫٩١٭ 
عدنان عمار فيصل الناصر ٨٤٫٢٭ 
عصام عبداهللا ملحق العتيبي ٧٨٫٣٤٭ 
علي محمد علي املطيري ٨٥٫٧٦٭ 
علي مرزوق مبارك العجمي ٧٧٫٨٤٭ 
عمر أحمد سالم أبااخليل العازمي ٧٩٫٨٭ 
عمر فيصل علي العازمي ٧٨٫٠٤٭ 
عيد حجاب عيد الدوسري ٧٦٫٩٤٭ 
فارس منصور رباح الرشيدي ٧٨٫٣٩٭ 
فالح ناصر فالح العازمي ٧٧٫٥٧٭ 
فهد سعد مطر العازمي ٧٨٫٠٧٭ 
فهد عبدالعزيز احلميدي املطيري ٧٩٫٨٣٭ 
فهد غازي إبراهيم العتيبي ٧٧٫٩٧٭ 
فهد فهيد مسعود العجمي ٧٨٫٦٣٭ 
فواز منصور راشد املري ٧٩٫٧٨٭ 
مبارك جلوي مبارك اجلميعة ٩٠٫٤٤٭ 
مبارك فراج محمد السهلي ٧٨٫٨١٭ 
محمد أحمد محمد املطيري ٧٧٫٠١٭ 
محمد سليمان محمد العبداهللا ٧٩٫٠٤٭ 
محمد عبدالهادي محمد مشعل ٧٦٫٩٧٭ 
محمد عيد عبداهللا العتيبي ٨٠٫٩٨٭ 
محمد فيصل محمد السبيعي ٧٧٫٨٣٭ 
محمد مبارك سالم القحطاني ٧٨٫١٣٭ 
محمد ناصر إبراهيم العجمي ٧٥٫٨٢٭ 
مساعد زين العابدين حسن حجي ٨٨٫١٨٭ 
مشعل مشاري بديع املطيري ٧٧٫٤٥٭ 
معجب ناصر معجب الدوسري ٨١٫٥٤٭ 
مهدي حامد سالم الشمري ٨٣٫١٣٭ 
ناصر حسني حمد الدوسري ٧٨٫٨٭ 
ناصر شاهر سعيد الهاجري ٨٢٫٥٭ 
ناصر عارف غضبان املطيري ٨١٫٩٨٭ 
نواف عبداهللا حسني بوزبر ٧٩٫٦٣٭ 
يوسف جاسم فاضل املطوع ٨٦٫٩٩٭ 
يوسف سعود مطر العازمي ٧٥٫٧٦ ٭ 

ابرق خيطان الثانوية للبنات 

االء أحمد سامي منصور السيد ٩٦٫٣٦٭ 
العنود بدر راضي مجبل ٨٩٫٤٨٭ 
بتول أمير كرمي ٨١٫٨٥٭ 
بدرية صالح شالش صفوق ٨٨٫٣٣٭ 
بدور حسن محمد حسن ٨٩٫٤٭ 
جنان علي بدر احلداد ٧٧٫٧٥٭ 
جود وحيد مبارك الضويحي ٨٨٫٧٭ 
حصة بدر زيد املنير ٨٢٫٤٭ 
حصة سعود محمد الشتيلى ٩٠٫١٤٭ 
حصة ناصر كريدي العجمي ٨٦٫٨٣٭ 
حوراء عبداألمير حميد الصفار ٧٤٫٢١٭ 
دانة فهد مطلق الضويحي ٩٤٫٠٢٭ 
دميه ناصر عبداهللا املطيري ٩٥٫١٧٭ 
راويه عذبي محمد اجلالوي ٨٣٫٤٩٭ 
رتاج هاشم طرفايه ٨٨٫٥٢٭ 
رحمة خالد محمد إبراهيم ٩٧٫٣٧٭ 
رغد تامر يحيى عبداجلليل ٩٥٫٨٧٭ 
رقية أحمد حسن عبداهللا ٩٢٫٢٧٭ 
ريتاج عذبي محمد اجلالوي ٧٩٫٨٧٭ 
رميا فارس خالد اجلدعي املطيري ٨٩٫٠١٭ 
رمييه محمد مجبل السهلي ٧٦٫٧٤٭ 
زينب ثامر ملوح فريح ٨٠٫٢٦٭ 
سهف عمر محمد العتيبي ٩٢٫٢٧٭ 
شهد أشرف سيد يوسف ٩٣٫٤٣٭ 
شهد حسن سبتي الكندري ٧٧٫٨٤٭ 
شهد حمد محمد الصيخان ٧٨٫١٧٭ 
شهد منصور عبداهللا احلربي ٩٦٫٤٨٭ 
شوق خالد عبداهللا الرشيدي ٧٥٫٦٭ 
طيبة خالد فيصل مال اهللا ٨٦٫٦٩٭ 
عائشة مرزوق نادر العتيبي ٩٥٫٢٣٭ 
عائشة نواف صالح العجيري ٩٥٫٦١٭ 
غزالن ســماح عوض الهلفي الرشــيدي ٭ 

٩٢٫٥٥

غال طارق حمود العتيبي ٩٣٫٢٭ 
فاطمة محمد غنام العنزي ٨٧٫٢٢٭ 
فرح نايف طامي املطيري ٩٣٫٦٩٭ 
في صالح عقاب العتيبي ٧٩٫٠٤٭ 
لطيفة أحمد صالح البطي ٨٠٫٤٩٭ 
لولوة سعد جلوي العتيبي ٨٨٫٣٢٭ 
مايه عبداهللا يوسف خليل ٨٠٫٥٢٭ 
مرمي سعود نصار الشريعان ٧٥٫٤٨٭ 
مناير فيصل عبدالكرمي املكيمى ٨٠٫٠٦٭ 
منةاهللا اسماعيل محمود محمود درويش ٭ 

٩٦٫٧٥
منيرة محمود جيالني طايع ٩٣٫٤٨٭ 
مها سعد الفي املطيري ٨٦٫٨٤٭ 
نور منصور ذيب الفضلي ٩٢٫٩٭ 
نورا الفي محمد املطيري ٨١٫٢٨٭ 
نورة سعود ماجد الديحاني ٨٠٫٧١٭ 
نورة طالل سعد العتيبي ٨٠٫٩٣٭ 
هاجر باتل رشيد العرادة ٨٨٫٦٣٭ 
هاجر سالم مطلق الضويحي ٩١٫٢٤٭ 
هاجر مشــعل خالد السوارج الرشيدي ٭ 

٨٢٫٨٩
هايدى هاني إبراهيم إبراهيم ٩١٫٤٢٭ 
هيا حمد علي الوتيد ٨٧٫٢٤٭ 
هيا محمد أحمد الشايجى ٨١٫٠٨٭ 
هيفاء جمال أحمد اجلطيلى ٨٢٫٩١٭ 
وسمية مرزوق عوض العتيبي ٩٢٫٣٧٭ 
وفاء امين محمد دومة ٩٦٫٩٧ ٭ 

ابن العميد الثانوية للبنني 

أحمد خالد أحمد سعيد علي ٧٩٫٩٨٭ 
بدر وليد سهل السهل ٨٦٫٧٭ 
ثامر علي ثامر العدواني ٨٦٫٤٢٭ 
جاسم حسن إبراهيم الوزان ٧٧٫٤٨٭ 
جسار فواز جسار اجلسار ٧٩٫٨٤٭ 
حمود مبارك محمد الثومير ٨١٫٧٭ 
خالد جديع حسن العجمي ٧٣٫٠٤٭ 
خالد محمد فهد ماثل الديحاني ٩٠٫١١٭ 
خلف نهار غنام الفي املطيري ٨٢٫١٦٭ 
داود سليمان عبداللطيف املقيط ٧٩٫٥٥٭ 
دعيج دخيل سالم الدخيل ٧٤٫٣٦٭ 
سعد علي سعد املرشاد ٧٨٫٨٨٭ 
سعد محمد رجا باتل البالود ٨٠٫٥٦٭ 
سند أحمد سند السيحان ٧٥٫٦٥٭ 
صالح طارق صالح العنزي ٨٥٫٧٤٭ 
ظافر سيف غازي العدواني ٨٩٫٣٦٭ 
عبدالرحمن محمد عبداهللا القوبع ٨٤٫٥٥٭ 
عبداهللا أحمد مسلم النصافي ٦١٫٧٥٭ 
عبداهللا بدر عبداهللا النجدى ٨٦٫٤٣٭ 
عبداهللا فراج فهد املطيري ٨٠٫٠٤٭ 
عبداهللا ناصر علي العدواني ٨١٫٣١٭ 
عبداهللا نواف جديع الوشيتان ٦٧٫٤٩٭ 
فالح عبداهللا فالح الشبعان ٨٦٫٠٦٭ 
فهد عبداهللا سند احلملي ٧٤٫٦٧٭ 
فهد عبداهللا فهد احلمد ٧٨٫٩٨٭ 
فواز خالد محمد املطيري ٨٤٫٣١٭ 
فواز خالد مسلم الرقاص ٨٠٫٦٨٭ 
فيصل مبارك محمد النمالن ٨٣٫٨٦٭ 
مبارك عبداهللا مبارك الرباح ٧٤٫٧٥٭ 
مبارك نواف جديع الوشيتان ٧١٫٩٩٭ 
محمد أحمد سليمان فالح الهطالني ٨٤٫٠٧٭ 
محمد أنور حسني اجلبر ٨٩٫١١٭ 
محمد بندر محمد املطيري ٨٧٫٩٨٭ 
محمد جديع حسن العجمي ٨٩٫١٤٭ 
محمد علي سيد محمد رضا ٧٤٫١٤٭ 
محمد مبارك مرزوق املرشاد ٨٧٫٨٢٭ 
مشعل يوسف فالح اخلرينج ٨٠٫٣٥٭ 
معاذ صباح خلف العيد ٨٧٫٥٢٭ 
ناصر أحمد مرشد الدويلة ٨٠٫٨٤٭ 
ناصر خالد ناصر احلامد ٧٩٫٧٨٭ 
ناصر عادل ناصر اخلرينج ٨٢٫٤٧٭ 
وائل حسن عبداهللا عبيد العنزي ٨١٫٨٢٭ 
يوسف عبداللطيف سالم فهد املالك ٧٦٫٧٤٭ 
يوسف يعقوب يوسف اخللف ٨٥٫٠٥ ٭ 

أحمد البشر الرومي الثانوية للبنني 

أحمد محمد عبداهللا تونيه ٧٤٫٧٭ 
أسامة أحمد محمد عبدالسالم ٨٥٫٩٤٭ 
حسني علي حسني اإلبراهيم ٨٧٫٨٥٭ 
حسني نايف محمد العجمي ٨٤٫٩٨٭ 
حمود أحمد حمود احلربي ٨٥٫٨٢٭ 
حيدر محمد عبداهللا تونيه ٧٧٫٨٧٭ 
خالد انس راشد العجيل ٨٣٫٢٨٭ 
دعيج خليفة علي السيف العامر ٩١٫٨٩٭ 
سيد عباس سيد علي سيد عابد املوسوي ٭ 

٨٤٫٨٦
عبداهللا عدنان أحمد البوحمد ٨٥٫٧٭ 
علي عبدالعزيز محمود حسني ٨٣٫٧٭ 
علي منصور جاسم األستاذ ٨٦٫٠٣٭ 
علي موسى عبداهللا شمساه ٨٧٫٣٥٭ 
عمر عبدالعزيز راشد حمد ٨١٫٤٩٭ 
فيصل عبدالرزاق خليل اسماعيل ٨٨٫٤٭ 
محمد إبراهيم علي الصباغ ٨٧٫٠٤٭ 
محمد عبدالرضا أحمد ملك ٨٢٫٧٥٭ 
محمد علي عبدالنبي علي ٨٩٫٩٭ 
محمد فؤاد محمد البناي ٨٢٫٠٢٭ 
مسعود أحمد مسعود السيحان ٨٣٭ 
مهدي محمد أحمد القالف ٩٣٫٦٩٭ 
مهدي محمد عباس رزاق ٧٩٫٢٥٭ 
يعقوب عباس طاهر سليم ٨٤٫٣٨٭ 
يوسف فهد سليمان العواد ٨٦٫٧١٭ 
يوسف هاني محمد السليم ٨٣٫٧١ ٭ 

أحمد شهاب الدين الثانوية للبنني 

أحمد عبدالرحيم مناع الرشيدي ٨٥٫٥٭ 
أحمد طالل مطلق العتيبي ٨٧٫٢٦٭ 
ثامر مهدي سيف البذالي ٧٧٫٦٤٭ 
جاسم محمد نزال الضفيري ٧٥٫٢٭ 
حمد جراح شلوان اجلميلي ٧٣٫٨٢٭ 
دعيج عبدالسالم يوسف اليوسف ٨٧٫٥٧٭ 
سالم راضي مطر الرويعي ٧٧٫٦١٭ 
سعود جنيب محمد عبدالرحيم ٧٢٫٨٧٭ 
سلمان عيد سعد الهوشه ٧٩٫٢٭ 
طالل أحمد غامن اخلالدي ٨٦٫٤١٭ 
طالل بدر عتيق السليماني ٧٤٫٩٥٭ 
عايض محمد نادر القحطاني ٨٨٫٤٧٭ 
عبدالرحمن أحمد خلف الراجحى ٧٣٫١٨٭ 
عبدالعزيز خلف مجبل املطيري ٧٢٫١٨٭ 
عبداللطيف محمد مجبل العجيرب ٧٣٫٤٩٭ 
عبداهللا طالل منديل املنديل ٧٤٫٣٣٭ 
عبداهللا محمد سعدون احلسيني ٨٠٫٨٭ 
عبدالوهاب بدر مشخص البذالي ٧٢٫٨٭ 
عبدالعزيز بندر سعد العنزي ٧٨٫٤٦٭ 
عثمان محمد عودة اخلالدي ٨١٫٣٨٭ 
عيسى فهيد عبدالعزيز احلربي ٦٨٫٤٣٭ 
ممدوح علي محمد املطيري ٧٢٫٨٣٭ 
وضاح محمد مذكر الهاجري ٨٥٫٩١٭ 
وليد خالد أحمد عبداحلميد ٩٩٫٢٥ ٭ 

أحمد مشاري العدواني الثانوية للبنني 

أنس وليد محمد درويش ٧٠٫٣٧٭ 
أنور أمين عبدالكرمي عسك ٧٧٫٠٣٭ 
بدر أحمد محمد علي ال الرشيد ٨٠٫٢٣٭ 
جاسم محمد جاسم الغامن ٧٩٫٠٤٭ 
جاسم محمد محمود حسني ٧٩٫٢٦٭ 
جاسم محمد نصيب البلوشي ٧٥٫٨٣٭ 
جاسم هشام محمد البشاره ٧٨٫١٢٭ 
حسن عبدالعزيز اسماعيل عبدالرحيم ٭ 

٨١٫٣٦

حسني عبداحلميد محمد حياه ٧٧٫٦٩٭ 
سعود أحمد محمد العليمى ٧٩٫٣٥٭ 
سعود حجاب مساعد السبيعي ٨٤٫١٦٭ 
سليمان أحمد عبداهللا القضيبي ٦٩٫٥٦٭ 
صالح بسام صالح البصيلي ٨١٫٩٥٭ 
صالح سامي صالح الوهيبي ٨٨٫٧٢٭ 
طالل انور عبداهللا القصير ٨٩٫٤٥٭ 
عباس حسن عبدالهادي حاجية ٧٨٫٢٦٭ 
عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الشايجي ٭ 

٧٦٫٨
عبدالعزيز جاسم محمد الهذلول ٨٠٫٨٩٭ 
عبدالعزيز فهد عبدالعزيز حسني ٧٤٫٣٭ 
عبداللطيف أحمد عبداهللا الشويع ٧٩٫١٭ 
عبداهللا رائد حمد الهالل ٧٩٫٧٣٭ 
عبداهللا سليمان عبداهللا الشمروخ ٧٨٫٦٤٭ 
عبداهللا صالح يوسف الشريدة ٧٤٫١٭ 
عبداهللا عادل أحمد البدر ٧٨٫٥٨٭ 
عبداهللا علي محمد اليعقوب ٨٨٫٧٨٭ 
عبدالوهــاب يوســف عبدالعزيز العباد ٭ 

٨٣٫٦٥
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الهويدي ٭ 

٨٤٫٢٢
عثمان نامي يوسف النامي ٧٩٫٣٨٭ 
عمر حسني جاسم يوسف ٨١٫١٧٭ 
عمر فهد دخني العدواني ٧٤٫٧٦٭ 
مبارك عيسى حمود العيسى ٨٥٫٣٥٭ 
مبارك مشعل عبداللطيف العليوي ٨٤٫٨٣٭ 
محمد جاسم محمد حسني ٨٦٫٧٩٭ 
محمد جمال ناصر ثاني ٨٨٫٤١٭ 
محمد حمد عبدالرضا رمضان ٨٤٫٢٣٭ 
محمد عبداهللا إبراهيم البحراني ٧٩٫٣٣٭ 
محمد ناصر حسني الهولي ٧٣٫١٥٭ 
محمد يعقوب محمد احلوشان ٨٧٫٠٩٭ 
مشاري مشعل مشاري االرملى ٨٦٫٧٩٭ 
مشعل محمد مشعل املطيري ٨٣٫٨٧٭ 
معاذ مبارك عمر خليفوه ٨٢٫٢١٭ 
منصور حسني عبدالكرمي البحر ٨٩٫٨١٭ 
ناصر عماد محمد العبيدان ٨٦٫٢٨٭ 
يوسف بدر رضا اإلبراهيم ٨٠٫٢٩٭ 
يوسف وليد سعد اجلناع ٨١٫١٦٭ 
يوسف يعقوب سعيد أحمد ٨١٫٥٣ ٭ 

األصمعي الثانوية للبنني 

أحمد مساعد سعد النسيم ٨١٫٣٢٭ 
بدر محمد حمود اخلالدي ٨٤٫٥٭ 
حمد مبارك عبداهللا العازمي ٧٣٫٥٦٭ 
زكريا محمود حجي الشطي ٨٥٫١١٭ 
سالم حمود هالل الشمري ٧٢٫٠٣٭ 
سعد بدر سعد العازمي ٧٥٫٦٥٭ 
سعود نوري عبداهللا املطيري ٨٢٫٥٥٭ 
سلمان عواد شباب العازمي ٧٥٫٦٦٭ 
شريف صالح الدين ايوب ملك ٨٣٫٨٢٭ 
عادل سالم عباس فاضل الباذر ٧١٫٤١٭ 
عبدالرحمن محمد عبيد الهاجري ٨١٫٩٢٭ 
عبدالعزيز محمد حسني بوعركي ٨٥٫٠٣٭ 
عبداهللا حميد عبيد الشمري ٧٥٫٢٩٭ 
عبداهللا خالد جابر املسعود ٧٢٫٣١٭ 
عبداهللا علي حسن الفرساني ٨٥٫٤٢٭ 
عبدالعزيز سعود الفي املطيري ٧١٫٥٦٭ 
عبداهللا انور حسني قاسم ٧٠٫٩٦٭ 
عبداهللا عادل سويد العازمي ٧٨٫٣٨٭ 
عبداهللا فالح ابداح العدواني ٧٨٫٢٣٭ 
علي أحمد عباس محمد ٨٥٫٤٤٭ 
عمر فالح مطلق املطيري ٨٣٫٠٥٭ 
عيسى خالد صحن الهضيبان ٨١٫٤٧٭ 
فهد خالد راشد العازمي ٧٢٫٨٤٭ 
فهد سعد مبارك الظفيري ٧٥٫٨٨٭ 
فهد طالل خليفة اخلليفة ٧٨٫٩٧٭ 
فهد عادل فهد املطيري ٨٠٫١٥٭ 
فهد منصور صعفق السويط الظفيري ٭ 

٧٧٫١١
محمد خالد محمد الكندري ٨٦٫٣١٭ 
محمد سعد حماد العازمي ٧٢٫٣٤٭ 
محمد عادل أحمد آرتي ٧٤٫١٧٭ 
محمد غالب ثامر املطيري ٧٨٫٨٦٭ 
محمد مشاري صالح املصيليخ ٧٢٫٤٨٭ 
موسى علي حسن الشمالى ٨١٫٧٩٭ 
ناصر محمد ناصر الريش ٧٤٫٠٨٭ 
يوسف عناد صعفق السويط الظفيري ٭ 

٧١٫٥٥
يوسف فالح فهد العازمي ٧٢٫٠٧ ٭ 

االخالص االهلية الثانوية للبنات 

أحالم رابى سعد ٩٠٫٧٢٭ 
أروى ايهاب عبداحلليم محمد سبيع ٨٠٫٠٤٭ 
أريج محمد رضوان النحالوي ٩٥٫٢٣٭ 
أميرة زاهر أحمد منصور ٨٤٫٦٣٭ 
آيه اشرف عبدالعال أحمد ٨٨٫٣٭ 
االء خالد محمد وليد موسى ٩٢٫٦٣٭ 
ايناس عيسى موسى الغوير ٨٨٭ 
بتول أحمد محمد ذيب ٨٤٫٨٣٭ 
بثينه البنداري محمد العرابي ٩٦٫٧٧٭ 
بسملة وليد محمود مصطفى ٨٦٫٦٨٭ 
تاال حسام حسن عطية ٨٤٫٤٥٭ 
تاال محمد محمود حداده ٩٢٫١٦٭ 
جنى بسام محمد لطفى ٨٤٫٧٤٭ 
حال حسني حسن القاعورى ٨٧٫٠١٭ 
حال نائل محمد عزت ٩٣٫٤٢٭ 
دانة وليد خالد املشهراوى ٩٨٫٥٢٭ 
دالل عماد عطوان النويدر ٩٢٫٨٭ 
رحمة جمال الدين سعد حسن ٨٤٫٨٤٭ 
رحمة عالء الدين عبدالرحمن شماخ ٨٦٫٠٧٭ 
رغد رشاد علي حماد ٩٦٫٦٤٭ 
رغد محمد سعيد السيد ٧٩٫٦٤٭ 
رنا اشرف ابو العال خليل ٨٧٫٣٨٭ 
رنا عمر محمود عبدالباقي ٩٨٫٠٨٭ 
رناء تيسير صبحي بدار ٩٢٫٢٣٭ 
روان عبداهللا إبراهيم حسن ٨٢٫٨٦٭ 
روضيه حاجي عبدالرحيم ٩٠٫٣٦٭ 
رمي سامر حاطوم ٩٣٫٩١٭ 
رميا ناصر شوي ٩٢٫٠١٭ 
زينب علي محمود ٨٨٫٨٧٭ 
زينب محمد دشتى ٩٩٫٠٤٭ 
زينه جمال محمد كحيل ٩٧٫٢٭ 
سارة أحمد ريسان بردى ٨١٫٢٣٭ 
سارة سلمان جمعة االسدي ٩١٫٧٩٭ 
سارة عباس شيت ٨٣٫٣٣٭ 
سارة محمد إبراهيم البيلى ٨٨٫٦٦٭ 
سالي سمير حسن محمد بدوى ٩٠٫٢٧٭ 
سلمى عمرو علي سالمة ٩٣٫٣٦٭ 
سما ثامر فواز احلسن ٩٥٫٩٢٭ 
سوار نهاد أحمد الزركيه ٩٦٫٣٤٭ 
شهد باسم صالح أحمد قاسم ٩٢٫٣٧٭ 
شهد عدنان شرفاوي ٨٨٫٢٣٭ 
شيماء فهد األحمد ٩٦٫٥٥٭ 
عبير حسن عبدالرحيم أحمد ٩٢٫٣٭ 
عنــود عبدالعزيــز عبداحلميد صبرى ٭ 

عبداهللا ٩٣٫٦٨
غدير عبداهللا محمد غملوش ٩٥٫١٩٭ 
فاطمة الزهراء ضياء موســوي بغالني ٭ 

٨٠٫٦٩
فاطمة محمد جغل ٩٢٫٧٧٭ 
فاطمة غسان شحيمي ٨٥٫٣٨٭ 
فاطمة مغشغش زايد نغيمش ٨٨٫٠٨٭ 
فرح إبراهيم الصلبي ٨٧٫٥٧٭ 
فرح امين حسن ابو جيش ٩٢٫٣١٭ 
فرح سمير البردوع ٨٧٫١٢٭ 
فرح محسن صبحى مصطفى ٨٣٫٠٥٭ 
فرحه خالد عبدالرحمن عبداحلافظ ٨٥٫١٧٭ 
الرا أحمد محمد شقور ٧٤٫٧٥٭ 

النا نبيل يوسف شرشر ٩٦٫٧٨٭ 
جلني أمين احلسن ٩٧٫٨٩٭ 
جلني اسامة عظمه ٨١٫١٩٭ 
جلني ضياء الدين أحمد رشيد ٩١٫٢٩٭ 
جلني عدنان محمد اخلطيب ٩١٫٠٣٭ 
ليان نضال لطفي الدسوقى ٧٨٫٠٤٭ 
لني أمني اخلطيب ٨٣٫٠٨٭ 
لينا أمين عبداحلفيظ شقير ٩٤٫٠٢٭ 
لينا جوزيف بشاره شحادة ٩٧٫٢٩٭ 
مرمي أحمد طه ساهى ٩٥٫٦٦٭ 
مرمي طارق جاد عبداملقصود ٨٥٫٩٦٭ 
مرمي عصام كامل زكي ٩٦٫٠٥٭ 
مرمي محمد ياسني محمد ٨٤٫٩٧٭ 
مرمي جناح عبدالعزيز البيلي ٧٥٫٩٢٭ 
مالك بشار فتحي عبدالرحمن بدير ٨٠٫٨٨٭ 
منة اهللا طارق إبراهيم محمد ٩٧٫٧٣٭ 
ميرنا مهند يوسف الزعبي ٩١٫٢٧٭ 
ميس مجدى محمد غزال ٩٤٫٠٥٭ 
ندى محمد السيد إبراهيم ٩٤٫٤٢٭ 
ندى محمود طه الزمر ٩٨٫٨٭ 
ندى نادر علي حلبى ٨٥٫٩٭ 
نرجس الياس ناصر سالمى ٧٧٫٣٧٭ 
نغم انور وهيب شكرى ندى ٩٠٫٧٦٭ 
نوار بشار اجلالب ٨٥٫١٣٭ 
نور عبداللطيف االسود ٨٩٫٣٭ 
نور محمد الباقر شامي ٨٠٫٤٤٭ 
نور محمد معن محمد باسم الذهبي ٨٥٭ 
نور هيثم الشامي ٩٤٫٩٢٭ 
نور ياسر شقره ٩٤٫٨٩٭ 
نورة محمد صبح ٩٢٫٥٥٭ 
نورهان عماد عبداملجيد النجار ٩٠٫٩٭ 
هبة جمال محمد يوسف ٨٥٫٥٨٭ 
والء محمد خالد النجار ٨٨٫٧٣٭ 
يارا علي سمحات ٩٢٫٢٥٭ 
يارا محمد أشرف أحمد محمد ٩٤٫٥٧٭ 
ياسمني أسامة بديع التيمانى ٩٥٫٥١٭ 
مينا عبداحلميد أحمد فليطاني ٨٠٫٦٤ ٭ 

اإلسراء الثانوية للبنات 

أميمه عادل أحمد بوعركي ٨٣٫٠٥٭ 
آيه يوسف ثويني املرزوق ٨٠٫٣٭ 
بسمه محمد عبدالوهاب املفتى ٨٢٫٠٧٭ 
حصة حمدان عبدالهادي احلمدان ٩٢٫٩٤٭ 
حنان عبدالرحمن العطروزي ٩٧٫١٨٭ 
حوراء أحمد فيصل الناصر ٨٤٫٥٥٭ 
دانة محمد حسني العميري ٨١٫٧٭ 
دالل صالح ناصر الدريويش ٨٠٫٥٨٭ 
دميا خالد محمد العبدالهادي ٧٤٫١٤٭ 
رتاج فهد داود التميمي ٩٧٫٢٧٭ 
روعة فواز طالب القناعي ٨١٫١٨٭ 
زمزم فيصل عبدالرضا املوسوي ٩٠٫٣١٭ 
سارة سمير عبدالصاحب القرينى ٧٩٫٧١٭ 
شروق امجد مصطفى املال ٩٠٫٥٩٭ 
شيخة جمال أحمد الهاشل ٨٦٫٥٤٭ 
عائشة علي راشد الرندى ٨٣٫٨٤٭ 
عائشة علي عبداحلميد السالم ٨٩٫٤٧٭ 
عائشة محمد سعد ابو كلى ٩٤٫٢٢٭ 
غالية عبداهللا حميد البالم ٨٧٫٦٣٭ 
غالية عيسى عبداهللا العلي ٨٧٫٢٧٭ 
فاطمة بدر سالم الشطي ٧٦٫٤٥٭ 
فاطمة محمد عبدالعزيز الشطي ٨٣٫٦٭ 
فرح إبراهيم عبداهللا راشد ٩١٫٩٦٭ 
في عبدالرحمن عبدالغفار العوضي ٩١٫٩٤٭ 
مرمي ثقيل ساير ٨٠٫٠٣٭ 
مرمي جمال عبداهللا القليش ٩٢٫٧٭ 
مرمي عبدالعزيز علي القبندى ٩١٫١١٭ 
مالذ محمد عبداملجيد أحمد ٨٧٫٩٦٭ 
ميسم خلدون فهد السهلي ٨٧٫٩٭ 
نورا عصام حسني دشتى ٧٨٫٩١٭ 
نوف حسن عايد العنزي ٧٨٫٢٥ ٭ 

االسالمية اجلعفرية االهلية الثانوية للبنات 

آيه حسني خضيراوى ٧٥٫٠٣٭ 
بتول عباس سيد علي سيد هاشم ٨٣٫٤٥٭ 
حوراء أحمد دريس ٨١٫٦٤٭ 
رقية السيد إبراهيم السيد علي احلائرى ٭ 

٧٤٫٢٩
رنني عصام محمد صفا ٨٤٫٦٨٭ 
زهراء ناصر ٧٧٫٣٦٭ 
سيده حوراء سيد حيدر قزوينى ٨٩٫١٢٭ 
سيده زينب سيد فيصل مشرف ٨٣٫١١٭ 
فاطمة فيصل عبداهللا محمد ٨٠٫٩٣٭ 
فيروز مصطفى محمد محمد ٨٤٫٧٦٭ 
نور فيصل قاصد شايع ٧٣٫٩٥ ٭ 

االمام مالك الثانوية للبنني 

أحمد عامر أحمد املجيبل ٨٥٫١٩٭ 
بدر أنور محمد بورحمة ٧٨٫٧٢٭ 
براك أمني حمد املكيمي ٧٧٫٧٦٭ 
جمال خالد عماش احلربي ٨٢٫١٥٭ 
حسن منصور حاجي خالدي ٨٢٫١٭ 
حمد خالد أحمد املشعان ٨٢٫٧٧٭ 
سعود علي غالب محمد ٧٩٭ 
عبدالعزيز دهام شديد الرشيدي ٩٢٫٨٣٭ 
عبدالعزيز طارق خليل حسن ٧٩٫٨٩٭ 
عبدالعزيز محمد حسني ٧٩٫٥٨٭ 
عبداهللا محمد أحمد اخلضرى ٧٩٫٧٥٭ 
عبداهللا فيصل محمد احملسن ٨٠٫٠١٭ 
علي عبداهللا عليوى العتيبي ٧٦٫٣٥٭ 
علي عبداالمير صالح حسن ٨٢٫٣١٭ 
عمر فهد عبداهللا الدوسري ٨٢٫٥٨٭ 
محمد ناصر محمد العجمي ٨٦٫٩٤٭ 
مهدي عبدالعزيز عبداهللا الصراف ٨٤٫٨٨٭ 
وليد خالد وليد بوقماز ٧٣٫١٭ 
يوسف عبداهللا إبراهيم التميمي ٨١٫٤٩٭ 
يوسف عبدالعزيز فيصل املطوع ٨٧٫٣١ ٭ 

االمتياز االهلية الثانوية املشتركة للبنني 

أحمد خالد جواد اجلزاف ٧٥٫٤٩٭ 
أحمد صباح مبارك العازمي ٨٠٫٦٩٭ 
أحمد صقر عواد االزمع ٧٥٫٢٤٭ 
أحمد ظاهر سعيد الرشيدي ٧١٫٩٩٭ 
أحمد عادل عدهان الرشيدي ٨١٫٢٧٭ 
أحمد مشاري فارس الرشيدي ٧٥٫٦٨٭ 
أسامة احلميدي حمود الديحاني ٧١٫٩٣٭ 
بدر أحمد عبداهللا احلافظ ٧٧٫٧٤٭ 
بدر خالد بدر الردعان ٧٤٫٦٭ 
بندر شيهان جريدي الرشيدي ٧٢٫٦٭ 
بندر فيصل عجيل مطر ٧٥٫٨٣٭ 
تركي مشاري محسن درع ٧٧٫١٧٭ 
جابر محمد حسن الفضالة ٧٥٫٥٤٭ 
جاسم محمد جاسر خليف ٧٣٫٩٥٭ 
جراح خلف مرزوق العنزي ٧٥٫٨٣٭ 
حسني علي غلوم اشكنانى ٧٨٫٣٤٭ 
حسني مشاري عجاج الشمري ٧٤٫٤٨٭ 
حسني ناصر فالح راشد ٧٣٫٢١٭ 
حمد جمال أحمد محيسن ٦٩٫٠٣٭ 
حمد طالل محمد الهبيدة ٧٤٫٠٧٭ 
حمد مشعل حجاج املطيري ٧٦٫٤٧٭ 
حميد جالل أحمد الصفار ٧٩٫٣٭ 
خالد إبراهيم عبداهللا اخلالدي ٧١٫٩٣٭ 
خالد ثامر خالد االشهب املطيري ٧٥٫٢٣٭ 
خلف خالد سالمة العنزي ٧٧٫٦١٭ 
سالم جاسم محمد الرشيدي ٧٢٫٧٭ 
سالم عادل محمد العازمي ٧٧٫٤٨٭ 
ساير فايز عبداهللا الرشيدي ٧٣٫٢٧٭ 
سعد عادل مطلق اجلويدان ٨٠٫٧٧٭ 
سعود حمود فهد املطيري ٧٣٫٥١٭ 

سعود شبيب مبارك العتيبي ٨٤٫٠٣٭ 
سعود صالح سعود العازمي ٧٦٫٦٨٭ 
سعود عبدالعزيز إبراهيم الهويدي ٧٨٫٢٨٭ 
سعود فهد مناور املطيري ٨٦٭ 
سعود محسن برجس الشمري ٨١٫٣٤٭ 
سعود محمد فهد الزعبي ٧٣٫٥٨٭ 
سلطان سند محمد املطيري ٧٧٫٢٥٭ 
صالح سعد سالم الرشيدي ٧٥٫٢٦٭ 
ضاري حمود سعيد الرشيدي ٦٩٫٦٣٭ 
طالل حمد عبداهللا املنيع ٧٦٫٢٢٭ 
عادل صالح سلطان املطيري ٧٢٫٤٣٭ 
عبدالرحمن ثامر شالش الديحاني ٧٨٫٧٥٭ 
عبدالرحمن صالح سالم العازمي ٧٢٫٢١٭ 
عبدالعزيز ثامر شالش الديحاني ٧٥٫٩٦٭ 
عبدالعزيز خالد مجبل العازمي ٧٤٫٧١٭ 
عبدالعزيز عمر إبراهيم محمد ٧٨٫٦١٭ 
عبدالعزيز غازي عبيد الديحاني ٧٦٫١١٭ 
عبداللطيف ذريع نزال الهاجري ٧٥٫٦٢٭ 
عبداللطيف غامن حمد السهيل ٧٦٫٨٤٭ 
عبداهللا خالد أحمد العتيبي ٧٤٫٩٢٭ 
عبداهللا عايد علي الشرجى ٨١٫٣٤٭ 
عبداهللا عبداملنعم راشد املال محمد ٧٣٫٩٭ 
عبداهللا غازي غامن اخلالدي ٧٨٫٧٦٭ 
عبداهللا الفي جزا الديحاني ٧٠٫٣٧٭ 
عبداهللا مشاري عوض الهبيدة ٧٥٫٠٥٭ 
عبداهللا مشعل ضمد العنزي ٧١٫٥٥٭ 
عبدالرحمن أحمد حمود ال عقيل ٧٣٫٣٩٭ 
عبدالرحمن ســعود عبدالرحمن البناي ٭ 

٧٤٫٠٧
عبدالرحمن محمد فضي الرشيدي ٧٢٫٤٧٭ 
عبدالعزيز حسني عجيل مطر ٨٩٫٧٤٭ 
عبداهللا محمد سعران محمد ٧٥٫٠٧٭ 
علي حسني جابر خليفة ٧٤٫٩١٭ 
علي رياض سعود الشمري ٧١٫٥١٭ 
علي مسعود محمد املطيري ٧٤٫٢٦٭ 
علي هيلي كياد غامن ٧٢٫٥٭ 
عمار عادل محمد حسن ٧٥٫٧٢٭ 
عمر بدر ثامر اخلالدي ٧٢٫٣٨٭ 
عمر عيد مرزوق احلبيني ٧٣٫٧٢٭ 
عيد حمد عيد املخاجني ٧٥٫٨٩٭ 
غمالس غشام فهد البصمان ٧٥٫١٩٭ 
فارس فهد عبدالرحمن األنصاري ٧٢٫٩٤٭ 
فهد الفي ضحوي العازمي ٧٦٫٩٦٭ 
فواز سالم مسفر العرادة ٧٢٫٥٩٭ 
فواز نايف خليفة اخلليفة ٦٩٫٦٨٭ 
فيصل علي غازي العيبان ٦٨٫١٤٭ 
فيصل مشعل مبارك العازمي ٧٢٫٧٨٭ 
قويضي سعد علي زويد ٦٩٫٥٭ 
كامل خالد خليفة الشمري ٧٤٫٠٦٭ 
مبارك خالد ثامر اخلالدي ٧٩٫٧٦٭ 
متعب سعود متعب الرشيدي ٧٧٫٩٢٭ 
محمد أحمد إبراهيم خلف إبراهيم ٨٠٭ 
محمد جاسم محمد الوهيب ٧٩٫٣٤٭ 
محمد حمود فالح العازمي ٧٨٫٤٧٭ 
محمد عيد محمد الرشيدي ٧٢٫٧٧٭ 
محمد ناصر حسن شريكه الرشيدي ٨٠٫١٭ 
محمد ناصر علي جياش ٧٣٫٨١٭ 
محمد ناصر مطلق املطيري ٧٧٫١٣٭ 
محمد نواف عبيد الظفيري ٧٨٫٢٩٭ 
مشاري طالل هاضل اجلالوي ٧٥٫٢٥٭ 
مشاري محمد جاسر خليف ٧٦٫٨٦٭ 
مشاري وليد خالد املير ٦٩٫٤٥٭ 
مشعل حمود منر البذالي ٧١٫٢١٭ 
مشعل عبدالعزيز صقر الديحاني ٧٢٫٤٧٭ 
مطلق سعد مطلق املطيري ٧٢٫٣٤٭ 
مطلق طلق ناصر اجلنوبي ٨٨٫٦٧٭ 
مطلق ناصر مطلق املطيري ٧٤٭ 
منصور سليم راشد البطحاني ٧٣٫٦٧٭ 
مهند عبداهللا نايف العتيبي ٧٥٫٩١٭ 
نادر محيسن مزيد الديحاني ٨٠٫٣٨٭ 
ناصر ابداح محسن املطيري ٧٤٫٣٨٭ 
ناصر خالد صالح خميس ربيع ٧٨٫٨٥٭ 
ناصر سعد عبداالمام محمد ٧٦٫٣٣٭ 
نواف جاسم محمد الشراح ٥٥٫١٥٭ 
هزاع هادي هزاع الرشيدي ٧٦٫٩٭ 
يوسف خالد عوض الدويخ ٧٢٫٥٦٭ 
يوسف فهد علي الراجحي ٧٦٫٤١ ٭ 

االمل و ـأهيل األمل الثانوية للبنني املشتركة 

انس سعيد مسلم احلجري ٨١٫٦٧٭ 
سعيد جمعة سعيد املشرفي ٨٥٫١٩٭ 
محمد خميس حمد الناصري ٨٢٫٧٩ ٭ 

االمل وتأهيل االمل الثانوية بنات 

أمينة ماجد الصمد ٨٦٫٢٥٭ 
فاطمة عارف محسني فالحيه ٨٢٫٥٭ 
مرمي علي سنافي الشمري ٧٧٫٣٤ ٭ 

التميز النموذجية الثانوية للبنني 

أحمد بدر عبدالرحمن إبراهيم الكندري ٭ 
٧٣٫٧١

أحمد خالد عبداللطيف الضفيري ٧٧٫٩٥٭ 
أحمد سعد شبيب الدالي ٨٠٫١٢٭ 
أحمد فايز فهد العنزي ٨٩٫٩٦٭ 
أحمد مبارك حمد الشبال ٨٣٫٩١٭ 
أحمد محمد شريد املطيري ٨١٫٩١٭ 
أحمد مشاري الفي الديحاني ٨٢٫٤٤٭ 
أحمد مشعل حمود الهوله ٨١٫٥٨٭ 
أسامة خالد فراج املطيري ٨٦٫٠٧٭ 
أسامة عادل راشد الديحاني ٨٦٫٧١٭ 
أياد منصور علي املطيري ٧٨٫٥٥٭ 
إبراهيم حمود إبراهيم املذن ٧٥٫٨١٭ 
أحمد هويدي عواد الفضلي ٧٧٫١٤٭ 
الوليد خالد مخلف اجلنفاوي ٨٠٫٢٥٭ 
بدر أحمد علي سند السند ٧٦٫٩٭ 
بدر محمد سعد الشمري ٨٣٫٢٭ 
بدر مساعد عبدالهادي اظبيه ٨٠٫٧٩٭ 
بندر عبدالعزيز بندر املطيري ٨١٫٧١٭ 
بندر فهد سعد املطيري ٧٨٫٧١٭ 
تركي فالح ضحوي املطيري ٧٦٭ 
ثامر سعود حسني العتيبي ٨٤٫٥٧٭ 
ثامر فهد محمد املطيري ٨٦٫٠٧٭ 
جراح محمد نايف الديحاني ٧٧٫١٤٭ 
حامد سلطان محمود املسباح ٨٧٫٩٭ 
حسني عبدالعزيز بدر القالف ٧٨٫٩٥٭ 
حمد عبداهللا سند الرشيدي ٥٦٫٨٦٭ 
حمد فالح حجاب املطيري ٨٤٫٨٦٭ 
حمد فهد حمد البعيجان ٨٢٫٢٭ 
حمد ناصر سعد الغامن ٧٤٫٩٣٭ 
حمود عادل عبدالرحمن املال ٨١٫٧٣٭ 
خالد أحمد مطلق الوهيدة ٩٠٫٤٦٭ 
خالد فالح محمد السوارج الرشيدي ٧٦٫٥٭ 
خالد فهد فالح املعصب ٨٤٫٠٩٭ 
خالد محمد فالح العدواني ٧٨٫٧٥٭ 
خالد ناصر راشد املعصب ٨٩٫٠٧٭ 
ذياب سعود ذياب العازمي ٧٨٫٦٢٭ 
راشد سعد راشد الشنفا ٩٠٫٤٥٭ 
سالم ماجد موسى املطيري ٧٩٫٨٤٭ 
سعد جاسم سعد احملمد ٨٩٫٤٩٭ 
سعد زيد ناصر العدواني ٨١٫٧٨٭ 
سعد عبداهللا حمدان العدواني ٧٩٫٧٢٭ 
سعد فهيد سعد العجمي ٧٦٫٢٩٭ 
ســعود إبراهيم عبدالرزاق الطبطبائي ٭ 

٨٦٫٣٢
سعود بدر سعود الفجي ٨٨٫٤٦٭ 
سلطان خالد فهيد الديحاني ٨٤٫٠٣٭ 
سلمان سعد عايض الديحاني ٧٩٫٢٤٭ 
سلمان عبداهللا سعد العدواني ٨٩٫٠٦٭ 
سلمان محمد جاسم حسن ٧٩٫٤١٭ 

سلمان نواف سلمان الضفيري ٧٤٫٩٥٭ 
طالل يوسف عايز املطيري ٧٩٫٨٨٭ 
عايض خليفة عايض العازمي ٧٠٫٨٨٭ 
عايض مبارك عايض الرشيدي ٨٣٫٦٭ 
عبدالرحمن محمد عبدالوهاب مال محمد ٭ 

٨٧٫٧٤
عبدالرحمن محمد غالب املطيري ٧٦٫٠٥٭ 
عبدالرحمن محمد ناصر احليان ٨١٫٢٨٭ 
عبدالرحمن محمد نايف الفراج ٨٤٫٨٦٭ 
عبدالرحمن وليد حمد ابو ربيع ٧٩٫٨٢٭ 
عبدالعزيز سعود دومان املطيري ٨٤٫٧٨٭ 
عبدالعزيز شالح بخيت العتيبي ٨٣٫٩٩٭ 
عبدالعزيز فهد مرزوق العازمي ٨١٫٥٨٭ 
عبداهللا أحمد سليمان الدريعى ٨١٫٧٢٭ 
عبداهللا جمال عبدالعزيز البلوشي ٧٧٫٦٩٭ 
عبداهللا حربي عدهان الرشيدي ٧٩٫٢٨٭ 
عبداهللا سلمان عبداهللا العصيمي ٨٥٫٣٤٭ 
عبداهللا طالل مبارك العدواني ٧٨٫٥٢٭ 
عبداهللا عامر محمد اجلاسم ٧٥٫٥١٭ 
عبداهللا فيصل جزاع السعيدي ٨٢٫٠٦٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا الراجحي ٧٨٫٣٢٭ 
عبداهللا مشاري حبيب احلداد ٧٥٫٢٤٭ 
عبداهللا مشاري محمد ناصر محمد ٧٣٫٤٣٭ 
عبداهللا مشعل عبداألمير بن عيد ٧٦٫٥٨٭ 
عبداهللا مشعل عجالن الشمري ٨٩٫٥٩٭ 
عبداهللا ناصر سالم الشمري ٧٨٫٥١٭ 
عبداهللا نبيل محمد السماك ٨١٫٨٣٭ 
عبداحملسن فيصل عريفي الشمري ٧٩٫٩٧٭ 
عبدالوهاب فيصل محمد الطراروه ٨٢٫٤٩٭ 
عبدالوهاب ناصر علي العمران ٧٨٫٩٥٭ 
عبدالرحمن جامع عبدالرحمن الرشيدي ٭ 

٨٢٫٦٣
عبدالرحمن مساعد عبداهللا احلربي ٨٨٫٤٧٭ 
عبدالعزيز فهد عبدالرحمن الشيتان ٨٨٫١٣٭ 
عبداهللا صحن سعد الرشيدي ٧٦٫٧٤٭ 
عبداهللا عيســى عبداهللا عيسى الهزمي ٭ 

٨٢٫١٨
عبداهللا ناصر عبداهللا املطيري ٨٤٫١٣٭ 
علي شعالن زايد العنزي ٧٩٫٥١٭ 
علي عبدالواحد علي اجلدى ٧٦٫٩١٭ 
عمر بدر ناصر القفيدي الكعمي ٧٥٫٢٦٭ 
عمر خالد عبدالعزيز العتيقى ٨٥٫٩٩٭ 
عمر صالح صنيدح الرشيدي ٨٤٫٧١٭ 
عمر علي عبداهللا علي عبداهللا ٧٧٫٤٦٭ 
عيد حمود عيد العازمي ٧٨٫٢٧٭ 
فايز حمود ناصر الرشيدي ٧٩٫٧١٭ 
فخري صالح فخري الرشيدي ٧٥٫٥٢٭ 
فالح عويد فالح العطيفه ٨٠٫٢٨٭ 
فالح عيد فالح الوطري ٨٠٫٣١٭ 
فهد حمود عبداهللا الرشيد ٨٦٫٢٥٭ 
فهد فراج فهد الزعبي ٨٩٫٥٥٭ 
فهد الفي سعد العازمي ٨١٫٨٥٭ 
فهد مشعل ناصر احلمد اجلعمي ٨١٫٠٤٭ 
فواز هايف حسني املطيري ٨٤٫٢٨٭ 
فيصل عايض عوض دريع ٨٦٫٢٥٭ 
فيصل فهد محمد الشمري ٨٣٫٩٣٭ 
مبارك عايض عبدالهادي الرشيدي ٧٩٫٧٨٭ 
مبارك فايز مبارك العجمي ٨٣٫٧٨٭ 
مثعي عبداهللا مثعي الرشيدي ٨٠٫٧٨٭ 
مجبل عبداهللا مجبل الطشه ٨٦٫٨٧٭ 
محمد بدر خلف امهمل ٨٥٫٢٦٭ 
محمد جاسر جدوع الرشيدي ٧٦٫٧٭ 
محمد حامد مطلق الصميعي ٧٤٫٦٤٭ 
محمد حميد هالل مانع ٨٣٫٠٨٭ 
محمد خالد مبارك القفيدي العازمي ٧٧٫٠٨٭ 
محمد رجا عبداهللا الديحاني ٨٦٫٨١٭ 
محمد سعد محمد العجمي ٨٨٫٦٩٭ 
محمد طالل فهيد اخلرينج ٧٢٫٩٢٭ 
محمد عويد فالح العطيفه ٨٣٫٨٤٭ 
محمد مشعل صعب الصعب ٨٦٫٦٭ 
محمد مهند أحمد القالف ٨٣٫٦٢٭ 
محمد ناصر مطلق عومير ٨٥٫٥٢٭ 
محمد وليد محمد الفراج الضفيري ٨١٫٧٨٭ 
مشاري أحمد عبداجلبار الداللى ٧٧٫٦٦٭ 
مشاري محمد حسني العنزي ٨٣٫٣٥٭ 
مشاري مساعد عشبان املطيري ٨٥٫٢٦٭ 
مشعل فهد محمد املطيري ٧٨٫٣٥٭ 
ناصر حمد عبداهللا البليهيس ٨٤٫٢١٭ 
ناصر عيد عويد ابا القلوب ٨٣٫٢٧٭ 
نواف أحمد حسني املطيري ٧٨٫٣٭ 
نواف فرج منور املطيري ٨٦٫٩١٭ 
نواف فهد عبدالرحمن املطيري ٧٣٫٢٢٭ 
هادي سعود هادي النمران ٨٦٫٨٤٭ 
يوسف إبراهيم عبداهللا اإلبراهيم ٧٨٫٩٦٭ 
يوسف حامد عمران عبداهللا ٨٥٫٨٭ 
يوسف سحيم فرحان البصمان ٧٧٫٢٨٭ 
يوسف عبدالكرمي عثمان الدوسري ٨٧٫٧٣٭ 
يوسف عبداهللا عماش الديحاني ٨٥٫٠٦٭ 
يوسف علي فرحان املبيلش ٨٤٫٨١ ٭ 

التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبنات

أبرار ماجد عبداللطيف التميمي ٩٤٫٧٢٭ 
آيه ماجد إبراهيم محمد أبو ياسني ٨٣٫٢٩٭ 
العنود محمد نور الغازي ٧٩٫٧٨٭ 
بتول عبداملطلب حسني دياب ٧٧٫٧٥٭ 
تسنيم عبدالكرمي محمد قطاش ٨٥٫٤٭ 
حنني محمد محروس محمد حسن ٩٤٫١٦٭ 
دعاء الريحاني ٨٣٫١٤٭ 
دميه محمود عبداهللا محمود الفرا ٧٥٫٣٥٭ 
رزان أحمد عبدالرحمن قصاص ٧٩٫٤٨٭ 
رغد ذياب ناجي فالح ٩٢٫٨٢٭ 
رغد رائد رياض العشي ٩٠٫٦٨٭ 
رنا فواز غازي ٨٣٫٨٩٭ 
روان محمد الرفاعي ٨٩٫٢٦٭ 
رمي ياسني عبداهللا أحمد ٨٧٫٦٢٭ 
رميا سامح محمد حرز اهللا ٨٦٫١٤٭ 
زهرة عبداملولى سلمان ٨٥٫٠٧٭ 
سمر محمد حلفاوي ٨٠٫٠٦٭ 
سنا (محمد ســليمان) عطا اهللا سالمة ٭ 

٧٦٫٦٩
شهد ياسر وحيد زغل ٩٠٫٥٥٭ 
عائشة ندمي اجلباوى ٨٢٫٧٢٭ 
فجر أحمد زكريا باشات ٩٦٫٦٩٭ 
فجر عادل مرزوق اخلليفة ٨٧٫١٩٭ 
فرح أمين إبراهيم محمد مصطفى ٩٣٫٩٤٭ 
فرح عمر اخلطيب ٧٦٫٨٣٭ 
لولوة ياسر تيسير اجلبان ٨٢٫٩٤٭ 
لينا موسى البرم ٧٨٫٠١٭ 
مايا عماد فينو ٨٢٫٦٨٭ 
مرح رضا خليل كيالني محمد ٨٥٫٨٢٭ 
مرمي رضا أحمد حافظ ٩٢٫٧٭ 
مرمي محمد إبراهيم محمد ٧٨٫٤٤٭ 
ميار محمد النصيرات ٨١٫١٢٭ 
مياس فهد السيوفى ٩٤٫٣١٭ 
ميسون عبدالسالم البطي ٨٨٫٥٤٭ 
نور محمد احللبى ٨٨٫٧٦٭ 
نورهان أحمد محمد ابوالوفا ٨٤٫٦٧٭ 
هديل نبيل جميل مسامح ٨٢٫٣٤٭ 
هيا نادر فؤاد ناصر ٩٣٫٨٩ ٭ 

اجلابر االهلية الثانوية للبنات 

أسماء سمير محمد سعيد حوتري ٧٨٫٤٧٭ 
أشواق جوهر عبدالرحمن مرزوق ٨١٫٢٤٭ 
أماني صباح فالح العازمي ٨٤٫٨٤٭ 
أماني مزيد غازي شوق الرشيدي ٧٩٫٣٥٭ 
آمنة عارف عبدالرزاق الشريفي ٧٣٫١٢٭ 
أنار مروان بدر محمد ٧٩٫٠٨٭ 
أنفال يوسف فؤاد البراك الرشيدي ٧٨٫١٭ 
أنوار صلف مزيد املطيري ٧٤٫٩٣٭ 
آيه مشعل عبداهللا دغيم ٧٥٫٠٥٭ 

اريج مبارك حمود أحمد العنزي ٧٥٫١٤٭ 
اريج يوسف فواد الرشيدي ٧٢٫١٨٭ 
أسماء عواد مهنا العنزي ٧٧٫٧٣٭ 
البندري مرزوق غنيم الرشيدي ٨٣٫٦٨٭ 
الغالية عمار خليفة الضفيري ٨١٫٠٥٭ 
آمنة جميل مطر النجم ٨٢٫٩٦٭ 
بثينه هادي شريف علي ٨٤٫٢٤٭ 
بدور انور خضر جبر ٧٩٫٠٧٭ 
حال ماهر أحمد حسن إبراهيم ٨٠٫١٨٭ 
دانة أحمد شهاب حسون ٨٣٫٥٩٭ 
دانة صباح عواد حمود ٧٢٫١١٭ 
دالل عادل عبداهللا املشخص ٨٩٫٦٨٭ 
رنا خالد محمد صبرى مهدي ٨٥٫٠٩٭ 
روان صالح محمد اجلالوي ٨٨٫١٧٭ 
روان عبداهللا خليف الرشيدي ٨٠٫٤٤٭ 
روان فالح محمد الشمري ٩٥٭ 
روان محمد عويد رداد ٧٨٫٤١٭ 
رومانس رحيم ظاهر شبيب ٨٢٫١٭ 
رمي جابر محمد حمد ٨٤٫٦٤٭ 
رمي سعد فالح الرشيدي ٧٥٫٣٨٭ 
زينب حمود فرحان خلف ٨٢٫٠٥٭ 
زينب عطية راضي دحيبش ٩٧٫٥٤٭ 
سارة أحمد عبدالقادر الكمالي ٨٥٫١٣٭ 
سارة جنم عبداهللا محمد ٧٠٫٠٢٭ 
سعدة بدر فهد الرشيدي ٨٢٫٦٢٭ 
سليمه عبداهللا مرشد الدويلة ٧٧٫٨٨٭ 
سهام وائل عبداملجيد صكر ٧٦٫٧٨٭ 
شمايل سعود شمخى جابر ٧٩٫٥٨٭ 
شهد عبدالعزيز خضر خلف ٧٨٫٧٧٭ 
شهد فالح حسن ثاجب ٧٥٫٠٦٭ 
شهد يوسف أحمد محمود قاسم ٩٥٫٣٦٭ 
شيماء شديد عبيد براك ٩٩٫٤٧٭ 
صاحلة مهدي امان عبداهللا العنزي ٧٦٫٥١٭ 
طيف نايف سامي السالم ٧٦٫٣٣٭ 
عائشــة مناور محســن حمود الشمري ٭ 

٨٦٫٨٨
عالية راشد عيد عبداهللا ٨٦٫٩٢٭ 
عفاف جاسم سالمة ٩٤٫٥٣٭ 
فاطمة امني عالي نعيمي ٧٤٫٣٭ 
فاطمة حزام فرج صالح ٦٣٫٠٨٭ 
فجر كمال حجاب العنزي ٧٩٫٥٤٭ 
كوثر سالم نعيم خلوف ٨٨٫٢٤٭ 
كوثر علي عواد عواد ٨٦٫٦٥٭ 
جلني فالح هادي فارس ٧٣٫٦٢٭ 
لولوة وليد عباس الصخي ٨٢٫٠٦٭ 
لينه سلمان عبدالرحمن العتيبي ٩٢٫٦٭ 
مرام دحيم صالح الرشيدي ٧٠٫٢٣٭ 
مرام فالح حسن ٨٢٫٩٧٭ 
مرمي نعمة مزعل حلبوص ٨٨٫٨٭ 
مضاوي سعود مطر الضفيري ٧٧٫٩٧٭ 
منار بدر عبيد سويد ٨٤٫٩٣٭ 
منار عوض سعود الرشيدي ٧٨٫٤٥٭ 
منار فالح فراج العازمي ٧٨٫٢٤٭ 
مناير خالد بداح العجمي ٧٨٫٥٥٭ 
مناير محمد فهد العريج ٧٤٫٧١٭ 
منيرة توفيق علي بويابس ٧٩٫٥٨٭ 
منيرة سليمان علي زويد ٩٠٫٦٤٭ 
منيرة علي مروي العازمي ٧٧٫٣٣٭ 
مها محسن عماش احلربي ٧٧٫٨٩٭ 
نادية حامد فياض اخللف ٧٧٫٣٥٭ 
نور حسني كاظم نصراهللا ٧٥٫٩٭ 
نوف عادل محمد خليل ٨٠٫٨٭ 
نوف عبدالعزيز محمد حسن ٧٧٫٣٣٭ 
نوير هادي فالح الرشيدي ٨٢٫٤٧٭ 
هديل طالل نعمان الوزني ٧٦٫٥٨٭ 
هناء خالد أحمد الفهد ٨٣٫٧١٭ 
وضحة ناصر جديان الرشيدي ٧٦٫٧٤ ٭ 

اجلابرية الثانوية للبنات 

أريام خالد سعود باقر ٩٥٫١٢٭ 
آالء علي غلوم بو البنات ٩٠٫٨٤٭ 
أنفال أحمد جاسم املطر ٨٥٫٨٢٭ 
آيه صالح الدين محمد بورسلي ٨٤٫٣٢٭ 
إسراء إبراهيم أحمد حسني ٩٠٫٩٨٭ 
النوير أحمد عبداهللا احلواج ٧٤٫٣٦٭ 
بدور محمد صالح العبدالرحمن ٧٣٫٤٦٭ 
ثامره عبداهللا زبن محروت الهذال ٨٥٫٧٢٭ 
حصة وليد راشد الشبلى ٧٤٫٤٩٭ 
حوراء عبداللطيف صالح بارون ٨٩٫٤٦٭ 
خديجة علي حسني املدنى ٨٧٫٧٣٭ 
دانة بدر عبداهللا التناك ٨٣٫٥٦٭ 
دانة ناصر حسني الوهيب ٧٢٫١٧٭ 
رؤيا عبدالعزيز محمد البلوشي ٨٥٫١٭ 
رتاج يوسف عبداهللا جاولى ٨٦٭ 
رنيم فيصل عادل بوعركي ٨٢٫٨٧٭ 
رهف فواز محمد العتيبي ٨٧٫٤٦٭ 
رهف محمد عباس الصفار ٧٦٫٥١٭ 
روان بدر خلف املطيري ٩٣٫٤٧٭ 
رمي عيسى جاسم الرجيب ٩٤٫٤٥٭ 
سارة إبراهيم عبداهللا اكروف ٨٩٫٦٥٭ 
سارة لؤى محمد بن ناجي ٨٧٫٥٨٭ 
سندس عقيل أحمد الفارسي ٨٢٫٥٢٭ 
سندس فيصل عبداحلميد حسن ٨٩٫٢٧٭ 
شروق عيسي علي بلوشي ٨٧٫٦٭ 
شهد عبدالعزيز منصور املهيني ٧٦٫٧٦٭ 
شهد نافع مزعل الشمري ٧٥٫٢٧٭ 
عائشة يحيى عبدالرحمن الشايع ٨٤٫١٭ 
عهود عبداهللا علي الناصر ٧٨٫٩٣٭ 
فاطمة عبدالرزاق عبدالرحمن العبدالرزاق ٭ 
٩٣
فاطمة يحيى علي حسني ٨٣٫٠٥٭ 
فتون عبداهللا خالد الشرف ٩٢٫٦٨٭ 
فجر محمد امير محمود ٧٧٫٩٨٭ 
كوثر بدر عباس علي خان ٧٧٫٩٩٭ 
جلني عباس إبراهيم رحيم ٨٣٫٥١٭ 
لطيفة عبداملجيد جعفر ابو مجداد ٨٩٫٩٧٭ 
مرمي بالل الدســوقي الدســوقي مليجي ٭ 

٩٠٫٠٥
مرمي محمد كاظم محمد ٧٥٫٧١٭ 
مالك عبدالعزيز محمد البلوشي ٧٨٫٣٦٭ 
مالك فيصل عبداحلميد حسن ٧٥٫٣١٭ 
موضي نواف عبداهللا فتح اهللا ٨٩٫٥٤٭ 
نعيمه ناصر بدر القالف ٨٩٫٧٨٭ 
نور جمال عبداهللا باوزير ٧٨٫٩٦٭ 
نور مشاري عبدالرحمن النقيدان ٨٢٫٩٨٭ 
هند ماجد حسن العسعوسي ٩١٫١٣٭ 
هنوى انور عبداهللا النخعي ٨٧٫٠٥٭ 
هيا خليل فارس ٩٠٫٠٥ ٭ 

اجلاحظ الثانوية للبنني 

أسامة هيف جايز احلودله الديحاني ٨٥٫٢٥٭ 
بندر يوسف عبداهللا العنزي ٦٤٫٤٧٭ 
تركي ناصر دغش املطيري ٨٢٫٧٣٭ 
حمد شمالن حمد املطيري ٨٠٫٧١٭ 
حمــود خالد حمود الوطري الرشــيدي ٭ 

٦٧٫٠٥
خالد سعد ماضي العدواني ٧٧٫٣٥٭ 
خالد مفرح ربيح الرشيدي ٧٠٫٧٣٭ 
خالد وليد كمال العنزي ٧٨٫٥٢٭ 
راشد مفرح ربيح الرشيدي ٧٢٫٢٩٭ 
سالم ناصر سالم الغريبه ٨٣٫٥٧٭ 
سامي جزاع زبن املطيري ٨٣٫٥٦٭ 
سعد مسعد سعد املطيري ٧٤٫٧٤٭ 
سعد ناصر ادويهيس الرشيدي ٧٥٫٦٨٭ 
شايع صياح شايع املطيري ٨٦٫٦٦٭ 
صقر عمر صقر الرشيدي ٦٩٫٠٤٭ 
ضاري خليفة محمد املطيري ٨٢٫٧٭ 
ضاري عبداهللا علي املطيري ٨٠٫٣٩٭ 
طالل محمد فهد املطيري ٧٦٫٥٧٭ 
عامر إبراهيم محمد الدلك ٧٦٫٣٨٭ 

عبدالرحمن محمد راشد املطيري ٨٤٫٥٣٭ 
عبدالرحمن ناصر مصلط السند ٨٥٫٧٣٭ 
عبدالرزاق سامي مرزوق املدعج ٧٦٫٨٦٭ 
عبدالعزيز أســامة محمد الشيخ االثرى ٭ 

٧٨٫٨٦
عبدالعزيز حمود عبداهللا املطيري ٨٢٫٢٢٭ 
عبداهللا خلف فالح العدواني ٩٠٫٠٤٭ 
عبداهللا ربعي عبداهللا الرشيدي ٧٧٫٣٩٭ 
عبداهللا سعود ادهيليس املطيري ٧٢٫٢٩٭ 
عبداهللا مطلق هذال املطيري ٧٧٫٦٤٭ 
عبداهللا منير جمعان الرشيدي ٨٢٫٦٣٭ 
عبدالوهاب مبارك غايب الرشيدي ٨٠٫٦٥٭ 
عبدالرحمن حمود مطلق الصانع ٧٧٫٤٧٭ 
علي حميد زيد املطيري ٧٢٫٥١٭ 
علي ناصر محمد علي الصائغ ٨٠٫٧٨٭ 
عمر عبدالعزيز شريدة الديحاني ٨٠٭ 
عمر نواف محسن املطيري ٨١٫٢٤٭ 
فهد احلميدي حامد العتيبي ٧٧٫٢٨٭ 
فهد عبدالعزيز شريدة الديحاني ٦٦٫٢٢٭ 
فهد مشعل هزاع املطيري ٨٣٫٩١٭ 
فهد مناع سرور اجلرمان املطيري ٨٣٫٤٣٭ 
فواز نايف هايس املطيري ٨٩٫٢٩٭ 
ماجد حمود عبداهللا املطيري ٨٥٫٢٦٭ 
مبارك خالد فهد العدواني ٧٩٫٤٧٭ 
مبارك فهد عبداهللا املسيكان ٨٢٫٥٥٭ 
محمد تريحيب محمد دواس ٧٤٫٤٤٭ 
محمد ثامر محمد الديحاني ٧٢٫٧٧٭ 
محمد سامي مجبل حسن ٩٠٫٣٢٭ 
محمد عبداهللا صقر محمد اجلمهور ٨١٫٦٭ 
محمد علي محمد املزين ٧٣٫٤٢٭ 
محمد عيد صالح الرشيدي ٧٢٫٤٢٭ 
مشعل بدر فهد املطيري ٧٧٫٠١٭ 
مشعل عيسى مسلم الغضورى ٧٢٫٥٭ 
ناصر أحمد مسلم الرقاص ٧٩٫٥٦٭ 
ناصر بدر عويد حمدان الديحاني ٦٦٫٨٥٭ 
ناصر عبداهللا مرزوق املرشاد ٧٥٫٦٣٭ 
ناصر محمد مشلح السعيدي ٧٥٫٨٤٭ 
يوسف عطا اهللا عبدالهادي املطيري ٧٠٫٨٤ ٭ 

اجلزائر الثانوية للبنات 

أريج سعد محمد ثاني ٩١٫١٣٭ 
أسيل براك مجهول عبداهللا ٧٨٫٥٦٭ 
إميان أحمد صالح الغريب ٨٠٫٠٣٭ 
بدرية محمد قاطع الشمري ٩٣٫٠٤٭ 
بدور عيسى محمد البلهان ٨٧٫٣٭ 
بشاير محمد عبدالعزيز اجلمعة ٩٣٫٣٢٭ 
حصة بدر عبدالعزيز بن سالمة ٧٠٫٤٥٭ 
دانة علي شمالن جناع ٩٢٫٩٥٭ 
دميه مشعل سالم الشريدة ٨١٫٠٥٭ 
رتاج بدر إبراهيم السعيد ٨٤٫٦٣٭ 
رتاج عبدالعزيز محمد الشاهني ٨٣٫٦٨٭ 
رتاج ناصر بدر املاجد ٩٣٫٢٥٭ 
ردن علي سيف البطي بوطيبان ٩٣٫٥٦٭ 
رغد عبدالرحمن علي القطان ٧٦٫٥٭ 
رغد محمد سعد الشريف ٩٥٫٩٦٭ 
روان وليد عبداهللا الدارمى ٨٢٫٦٭ 
ريان أحمد عبداهللا املرزوق ٧٩٫٣٢٭ 
رمي سامر يوسف املهنا ٨١٫٧٩٭ 
سارة اسماعيل أحمد الفيلكاوي ٨٣٫٤٥٭ 
سارة فهد يوسف احلريبي ٧٥٫٩٣٭ 
سارة محمد علي املشعل ٧٥٫٢٣٭ 
سارة محمد نايف العنزي ٨٣٫٧٩٭ 
سارة نايف مطر حمد ٨٣٫٣٢٭ 
سبيكه صالح يعقوب الشطي ٩٢٫٣٨٭ 
سدن يوسف عجيمان العجيمان ٨٩٫٦٢٭ 
شهد سالم راكان سالم ٧٢٫٢٣٭ 
شهد طالل إبراهيم اجليعان ٧٨٫٤٦٭ 
شوق خليفة حمدان النصافى ٧٣٫٤٥٭ 
شيخة بدر محمد املنيخ ٨٦٫٤٣٭ 
شيخة جمال عاشور كنكونى ٩٠٫٦١٭ 
طيبة مساعد شارع الرندي ٨٦٫٤١٭ 
فاطمة ماجد صالح العطار ٧٣٫١٭ 
فاطمة جاسم عبداهللا الناقه ٩٢٫٥٥٭ 
فاطمة عادل عباس الشطي ٧٤٫٢٢٭ 
فاطمة وليد حسني محمد ٧٥٫٤٢٭ 
فاطمة يعقوب امان الفليج ٨٠٫٧٥٭ 
فاطمة يوسف ناصر عبدالعزيز ٩٧٫٥٥٭ 
لطيفة رائد عبداهللا الغامن ٧٩٫٢١٭ 
مرمي سعد سليمان صالح ٨٧٫٥٩٭ 
منيرة أحمد راشد اخلليفة ٧٢٫٤٤٭ 
منيرة خالد عبداهللا الداحس ٩٦٫٧٭ 
منيرة سليمان عبداهللا النجدي ٩١٫٦٩٭ 
نور باسم علي السعد ٧٧٫٢٣٭ 
نورا وليد عبدالرزاق اخلياط ٧٣٫٣٧٭ 
نورية خالد علي الشويع ٨٠٫١٭ 
هدايه سالم محمد العثمان ٩٠٫٣٥ ٭ 

اجلهراء االهلية الثانوية للبنات 

أماني طعمة مخلط مطرود ٨٦٫٧٭ 
أماني عاطف محمد الدجوى ٧٨٫٤٤٭ 
آمنة ضايف جاسم ناصر ٧٤٫٩١٭ 
أمونه يوسف رمضان حسني ٧٤٫٨٥٭ 
أميرة حمد فيصل محمد ٨٥٫٦٧٭ 
أميرة خالد مطشر محمد ٧٥٫٢٩٭ 
آيه جاسر نعمة راشد ٧٤٫٤٩٭ 
اخالص نومان كاظم سلطان ٨٥٫٥٣٭ 
اريج مشعل املقداد ٨١٫٢٤٭ 
اصايل علي جردان احلريجي ٧٤٫٣٥٭ 
أفراح حسن حزام سعود ٧٤٫٦٦٭ 
البندري فيصل محمد مخلف ٧٢٫٥٨٭ 
اليمامة رباح راكان جراح ٨١٫١٣٭ 
امل راشد كاظم سلطان ٨٠٫٠٧٭ 
اميرة فهد بشاره الشمري ٨٣٫١٨٭ 
انتصار نهار محمد زبار ٨٦٫٧٭ 
انوار بدر مرزوق حسني ٨٣٫٨٥٭ 
ايات قيس جذع براك السعدون ٩٣٫١٥٭ 
ايه عبداهللا عواد مطلق احلربي ٧٧٫٠٦٭ 
بدرية هذال سعيد الشمري ٨٣٫٢٦٭ 
حوراء أحمد عبدروضان ٩٤٫٩٧٭ 
حوراء أحمد عبدفالح ٨٨٫٦٢٭ 
حوراء مانع هادي العنزي ٧١٫٢٨٭ 
دعاء جاسم محمد عطشان ٦٩٫٩١٭ 
رجيبه سعود دغيم ظاهر ٨٠٫٥٧٭ 
رغد بدر منيف محمد الشمري ٨٠٫٥٢٭ 
رغد جاسم محمد عطشان حضيري ٦٩٫٩١٭ 
رغد دخيل وادي موسى ٧٨٫٥٦٭ 
روان سالم عبداهللا يعقوب ٧٩٫٩٩٭ 
روان سليمان مقطوف هتيمي ٩٧٫٠٨٭ 
روان عبداجلبار الوكاع ٨٢٫١٣٭ 
روان عبداهللا عقل الرشيدي ٩٠٫٨٤٭ 
رمي جابر زعال الظفيري ٧٦٫١٩٭ 
رمي رحيم جحيل علي ٧٠٫٧٨٭ 
رمي صباح حسن مسير ٧٤٫٦٨٭ 
رمي عاصي عبداللطيف دخيل ٧٦٫٦١٭ 
زهراء حسني محمد محمد ٩١٫١٢٭ 
زهراء غامن عبداهللا جابر ٧٤٫٨٢٭ 
زينب سعيد الشيحان ٨١٫٤٢٭ 
زينب عبداهللا حسني العنزي ٨٣٫٦٭ 
سارة ردينى عاجل جحيل ٧٦٫٤٥٭ 
سارة منصور حامت سعود ٧٤٫٠٦٭ 
شروق مشعل عبداهللا الشمري ٨٦٫٦٨٭ 
شموخ ناصر حسني خشيش ٧٢٫٥٧٭ 
شهد أحمد عواد حسني ٨٣٫٨٧٭ 
شهد عيد احلسني ٧٤٫٧١٭ 
شهد فيصل عواد عيد ٨٥٫٨١٭ 
شهد نهاب مطر الشمري ٧٨٫٢٥٭ 
شوق عبداهللا حسني الشمري ٧٧٫٢٦٭ 
شيماء خلف مطشر محمد ٨٠٫٨٥٭ 
عائشة كرمي كويدل سعد ٧٥٫٠٥٭ 
عبير شهاب شهاب الرميض ٨١٫٩٭ 

عزيزة حسني رعد منصور ٧٦٫٣٣٭ 
غال إبراهيم خالد ضاحي ٧٨٫٤٢٭ 
فاطمة عبداهللا العلي ٨٤٫٨٤٭ 
فاطمة جدعان عبطان قنيفذ ٧٦٫٤٧٭ 
فاطمة سعود خلف راشد ٨٧٫٦٥٭ 
فاطمة شالل دهيرب علي ٨٢٫٨٦٭ 
فاطمة فايز ساير خلف ٩٥٫٦١٭ 
فاطمة مهلي حميدي عاشــور الشــمري ٭ 

٨٣٫٩٢
فاطمة موزر محمد اخللف ٧٦٫٥٧٭ 
فوز راشد هثيمي الضفيري ٨٧٫٥٩٭ 
كوثر يوسف نايف داعوس ٨٣٫٣٥٭ 
ملى حســن عبداملقصود مصطفى حسن ٭ 

٩٣٫٤٣
لولوة منصور جابر عجيل ٨٩٫٣٨٭ 
مرام عدنان جدعان احلسيني ٨٤٫٤١٭ 
مرمي إبراهيم فجر محمد ٨٨٫٠٣٭ 
مرمي محمد جابر سعد ٨٠٫٧٩٭ 
مرمي محمد غازي خشمان علي الشمري ٭ 

٩٢٫٥
منار نواف جمعة عجيل ٨٩٫١٧٭ 
منال رحيم عجيل ساير ٨١٫٦٤٭ 
مها عواد معاط رباح ٧٦٫٤٤٭ 
مي علي ذياب الضفيري ٧٧٫٦٥٭ 
نور عزام العلي ٧٧٫٨٧٭ 
نورة حمد هالل ناصر ٨١٫٧٧٭ 
نورة صالح مزعل الشمري ٨٦٫١٣٭ 
نورة كنش جعاز جابر ٧٧٫٨٦٭ 
نورهان اشرف مختار مصطفى ٩٨٫٣٧٭ 
هاجر سالم عطا اهللا عاشور ٩٣٫٤٩٭ 
هاجر محمد دهش العدواني ٨٥٫٧٦٭ 
هاجر مسير جابر ٨١٭ 
هديل جوده حمود عويد ٧٩٫٣٦٭ 
هديل محمد مطشر محمد ٨٦٫٧٨٭ 
هديل مسير جاسر حزام ٨٣٫٨٦٭ 
هيفاء فهد صنت احلربي ٧٩٫٣٢٭ 
وجدان صباح عزيز غازي ٩٠٫٠٧٭ 
وديان خزعل حمد مشعل ٧٥٫٨٧٭ 
وضحة محمد جاسم الفي ٨٩٫٩٨٭ 
وعد ماطر محمد عطشان حضيري ٧٢٫٥٢٭ 
وفاء رويس قنديل نايف ٧٩٫٤٣ ٭ 

اجلهراء االهلية الثانوية للبنني 

أحمد نايف مروى عواد ٧٩٫٢٦٭ 
إبراهيم سهيل الرفاعي ٧٨٫٢٥٭ 
إبراهيم كثير صالح فرحان ٧٠٫٣١٭ 
أحمد راشد خلف راشد ٧٢٫٢٩٭ 
احلسني حمد مزهر حمدان ٧٤٫٤٭ 
بدر مدلول حمد علي ٨٧٫٦٭ 
بنيان محمد صقبان ناصر ٧٩٫٩٭ 
تركي مرشد كاظم سلطان ٧٢٫٣٩٭ 
حسن علي سعد علي ٨٠٫٢٧٭ 
حسني خفيف قاطع عودة ٧٢٫١٨٭ 
حمد نايف خضر راهى ٧٦٫٩٩٭ 
حمدان عبداهللا حمد عبداهللا ٧١٫٧٤٭ 
حمود فارس مهدي الظفيري ٧١٫٢٣٭ 
خالد جمال حمد شنان ٧٣٫٨٩٭ 
خالد مدلول حميدي سحيب جاعد ٨٩٫١٤٭ 
زيدان جميل زيدان خلف ٦٧٫٢٥٭ 
سعد سعود سعيد ٧٩٫٧٭ 
سلطان أحمد اخللف ٨١٫٠٤٭ 
سلطان محمود اخللف ٧٧٭ 
صالح مالك مذود الشمري ٧٠٫٦٩٭ 
ضاري عايد نومان الشمري ٧٨٫٢٦٭ 
ضاري مناحي عبدالكرمي هزاع ٧٣٭ 
عادل عواد مهنا العنزي ٧٥٫٧٩٭ 
عبدالرحمن بدر خضير مانع ٨٣٫٣٤٭ 
عبدالرحمن نايف طرقي مهنا ٧٣٫٢٤٭ 
عبدالرحمن خالد حسني حسني ٧٨٫٢٤٭ 
عبدالرحمن سعد عبيد فرهود ٧٤٫٧٥٭ 
عبدالرحمن عارف ضاحي بادي ٧٨٫٢٦٭ 
عبدالرحمن علي احملمد ٧١٫٤٥٭ 
عبدالعزيز جميل عزيز غازي ٨١٫٧٦٭ 
عبدالعزيز مسير نهار الظفيري ٧٢٫٢٤٭ 
عبداهللا حامد عبيد الظفيري ٧٤٫٩٭ 
عبداهللا خليل إبراهيم احلزفى احلسني ٭ 

٧٤٫٨٩
عبداهللا شهد عبدفالح ٧٦٫٤٩٭ 
عبداهللا نايف خالد علي ٦٩٫٥٭ 
عبداحملسن مرزوق عبداهللا شنان ٨٢٫٩٤٭ 
عذبي سعدون شذر دهش ٧٦٫٧٩٭ 
علي جاسم صلبوخ عذاب مشرف ٨٩٫٣١٭ 
علي حبيب غامن عبداهللا ٧٢٫١٥٭ 
عواد مطر منخي عواد ٧٦٫٣٩٭ 
عيد خلف جابر شريدة ٧٨٫٥٥٭ 
عيسى عبداهللا جبر الفضلي ٧٩٫٥٩٭ 
فالح عايد حسن فالح ٧٣٫٥٣٭ 
فهد جنم مطشر دايش ٧٠٫٢٩٭ 
فيصل غازي كركان الشمري ٧٠٫٩٣٭ 
محمد حميد احلاج ٧٣٫١٨٭ 
محمد خالد محمد صالح ٧١٫٧١٭ 
محمد راشد عجيل ناصر ٨٧٫١٭ 
محمد رشيد ندى الهشال ٦٨٫٢٩٭ 
محمد شــعبان عبدالوهــاب عبدالنعيم ٭ 

٧٨٫٧٣
محمد شهد عبدفالح ٨٠٫٠٩٭ 
محمد عاطف محمد علي الدجوى ٧٢٫١٩٭ 
مشعل نواف حواس محمد ٨٩٭ 
معاذ ذياب خلف مسير ٧٣٭ 
ناصر باجى حمود خالد احلسيني ٧١٫٩٣٭ 
نواف سعد فرحان عايد ٧٩٫٧٭ 
يوسف حماد مزهر حماد ٨٧٫٠٦ ٭ 

اجلهراء الثانوية للبنات 

أسماء أحمد عبدالعظيم محمد ٩٦٫٤٩٭ 
أسماء جاسم محمد العنزي ٨٣٫٢٢٭ 
أصايل صالح محسن اخلالدي ٧٧٫٢٧٭ 
أضوى راضي محمد القحص ٩٤٫٥٩٭ 
ألطاف جزاء تركي املطيري ٨٩٫٩٨٭ 
أماني أحمد سلمان السليماني ٨٨٫١٭ 
أماني بطي محمد الشويعر ٨٤٫٩٥٭ 
أمثال زياد مبارك املاجدي ٧٩٫٧٤٭ 
أميرة زنيفر محمد العجمي ٩٠٫٠٦٭ 
إسراء يحيى عبدالواحد بهلول ٩٧٫٤١٭ 
أسماء بدر هزاع الشمري ٧٦٫٤٤٭ 
اسيل ناصر جابر الشمري ٧٥٫٦٭ 
األصايل أحمد ثامر الشمري ٨٨٫٨٩٭ 
البندري نهار جنم سرحان ٨٣٫١٥٭ 
اجلوهره علي دحام الرحيلى ٧٧٫١٢٭ 
اجلوهره علي سعود الرويعى ٩١٫٠٣٭ 
الزين جراح سعيد الصعب ٨٤٫٥٭ 
العنود غامن راكان احلسيني ٨٩٫٦٣٭ 
العنود فيصل صليبى العنزي ٨٤٫٠٧٭ 
آمنة فرحان صغير مضحي ٧٥٫٢١٭ 
ايالن عبداهللا نشمي العنزي ٨٧٫٦٣٭ 
تاضي يوسف صالح الفهد ٩٠٫٦٢٭ 
تهاني سعود نشمي احلريجي ٨٠٫٥٤٭ 
جميلة كرمي وحيد كياد ٨٢٫٥٩٭ 
جواهر سلمان عواد السربل ٩٣٫٣٩٭ 
جوري يحيى خالد املطيري ٨٠٫٣٧٭ 
حصة عبداهللا مسلط العتيبي ٩٣٫٣٤٭ 
خديجة راشد سعد املانع ٨١٫٢٨٭ 
خلود خالد عطااهللا السليماني ٨٤٫٨٦٭ 
داليا خالد عبداهللا العنزي ٨٨٫٣٩٭ 
دانة شهاب حامد الرويعى ٨٦٫٠٢٭ 
دانة فواز بدر املطيري ٨٨٫١٥٭ 
دانة هالل عبداللطيف الضفيري ٨٦٫٢٩٭ 
دالل بشير ضيدان الشمري ٨٧٫٥٩٭ 
دالل محمد علي سيف املاجدي ٨٢٫٢١٭ 
رغد مانع مجبل املسانع ٨٢٫٥٨٭ 
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رهف نواف خليل العنزي ٧٧٫٢٨٭ 
ريف صالح عطشان الظفيري ٧٥٫٥٢٭ 
رمي فهد سالم الشمري ٨٢٫٥٥٭ 
رمياس بدر حمود ابوشيبة ٩١٫١٣٭ 
زمايل فرج مبارك العجمي ٧٦٫٩٥٭ 
سارة جراح سعيد الصعب ٨٧٫٧٤٭ 
سارة حسن الظفيري ٨١٫١٣٭ 
سارة حمد سالم االصيمع ٩٠٫٨١٭ 
سلمى عيسى غامن احلربي ٩٠٫٣٭ 
سميه محمد شنيف احلريجي ٧٩٫٥٢٭ 
شاهه فرج طميش الظفيري ٨٦٫٢٩٭ 
شهد أحمد عقلة العنزي ٧٦٫٤٢٭ 
شهد محمد حبيب الظفيري ٨٧٫٨٣٭ 
شيخة خالد خلف احلربي ٨٢٫٦٦٭ 
صيتة نواف علي العجمي ٨١٫٨١٭ 
ضحى أحمد عبداهللا الشمري ٧٥٫٤٢٭ 
طيف عادل محمد العنزي ٨٦٫٢٧٭ 
طيف عيد بريكان املاجدي ٨١٫٠٧٭ 
عائشة سالم عواد السهو ٨٧٫٢١٭ 
عائشة فهد حامد الظفيري ٩٣٫٨٭ 
عالية خالد عواد السربل ٩٠٫٤٥٭ 
عبير عجيل متران مسعد ٨٣٫٨٥٭ 
عندل عبداهللا سالم السليماني ٨٤٫٢٥٭ 
غدير حمود سالمة العنزي ٨٢٫١١٭ 
غال بندر تركي السعدون ٨٩٫٥٣٭ 
غنيمة سعود عبدالعزيز الظاهر ٨٢٫٩٩٭ 
فاطمة مبارك حمود السعيدي ٩٥٫٣٤٭ 
فاطمة ناصر عبداهللا املطيري ٨٤٫٦٣٭ 
فجر علي عبيد العنزي ٧٨٫٠٢٭ 
فجر عودة موسى الشمري ٨٤٫٩٢٭ 
فرح خيرت أحمد عبداملجيد ٩٦٫٥٦٭ 
فرح عبدالعزيز سعود احلربي ٩١٫٨٣٭ 
فوز بدر ناصر العازمي ٨٠٫٣٤٭ 
فوز مبارك خلف العنزي ٩٦٫٢٨٭ 
فوزية فواز سند السعيدي ٨٣٫٧٩٭ 
فيحاء مشعل فاضل املطيري ٩٠٫١٣٭ 
لطيفة عبدالعزيز بدر العصفور ٨٨٫٠٢٭ 
لولوة سعد عبداهللا العجمي ٨٣٫٢٩٭ 
لولوة ناصر راشد القحطاني ٨٨٫٣١٭ 
مرمي حميد ثويني العنزي ٧٦٫٠١٭ 
مرمي فهد سعد احلربي ٨٠٫٠٦٭ 
مرمي فيصل زيد الصليلي ٨٦٫٣٧٭ 
مرمي محمد إبراهيم العبداهللا ٧٩٫٤٢٭ 
مزون حسن حمد عبران ٩٠٫٥٥٭ 
منال علي حسني اجلبلي ٧٩٫١٧٭ 
منى حسن فرحان الشمري ٨٨٫٥٤٭ 
منى عبيد سالمة السعيدي ٨٠٫٤١٭ 
منيرة أحمد دويري العاقول العنزي ٨٠٫٦٭ 
منيرة صالح هادي احلجرف ٧٩٫٥٭ 
منيرة معيشل ناصر اخلالدي ٩٠٫١٭ 
موضي خالد صغير اخلالدي ٨١٫٠٨٭ 
موضي علي عبيد العجمي ٨٧٫٦٩٭ 
موضي مشعل محمد السبيعي ٨٧٫٩٨٭ 
ميثاء سالم سعيد محمد مهدي ٧٥٫٣١٭ 
نهى خالد حمد الطراد ٧٥٫٤٨٭ 
نور خالد جمال الدين محمود عبدالرحمن ٭ 

٨٢٫٩٤
نورة سامي فالح العنزي ٨٩٫٤٢٭ 
نورة ماجد غازي عايض العتيبي ٩١٫٥٨٭ 
نوف خلف هندى الهرشاني ٨١٫٥٩٭ 
نوف الفي عبداهللا املطيري ٨٠٫٩٢٭ 
نوف مطر مسفر احلريجي ٨٤٫١٦٭ 
نوف مطر نهار السعيدي ٨١٫٦٩٭ 
نيره سامح أحمد موجه ٩٣٫٥٨٭ 
هاجر علي ندى الضفيري ٧٤٫٩٢٭ 
هدى مرزوق ظاهر العنزي ٨٤٫٢٨٭ 
هذال عبداهللا مبارك احلجرف ٨٩٫١٦٭ 
ورود نصار عيد البذالي ٨٩٫٩٨٭ 
وسمية محسن فهيد احلجرف ٨٩٫٣٥٭ 
وضحة مشعل عودة العنزي ٧٧٫٨٤٭ 
وهج فيصل سعود السعيدي ٨٦٫٩٩٭ 
ياسمني خلف اهللا ابواحلمد أحمد ٩٣٫٢٣ ٭ 

اجليل اجلديد االهلية الثانوية للبنات 

أريج أحمد علي حمودة ٨٧٫٨٧٭ 
آالء حسان حامد الباشا ٩٥٫٥٥٭ 
آالء عادل صالح علوه ٩١٫٨٦٭ 
أنــوار محمد فواز محمــد فايق املصري ٭ 

٧٩٫٣٣
ابتسام إبراهيم الرفاعي ٨٩٫٠١٭ 
آمال مجدى حجاب محمد ٨٩٫٤٩٭ 
اجنى خالد علي احلسيني مطر ٩٨٫٠٥٭ 
ايه محمد فتحي محمد أحمد ٨١٫٠١٭ 
تسنيم غسان محمد الشمالي ٨٤٫٥٩٭ 
تهاني عوض محمد عوض ٨١٫٩٭ 
جمانة اكرم خان خير الدين خان ٨٨٫٨٦٭ 
جوانا هاني عبيد ٩٦٫٦٣٭ 
جيهان نادر عبدالعظيم محمود ٩٠٫٣٥٭ 
حنني أحمد كامل محمد نصار ٨٧٫٤٧٭ 
حنني أحمد يونس سرحال ٩٥٫١٦٭ 
حنني بالل عادل عمر باير ٩٧٫٤٦٭ 
حنني نضال منصور منصور ٩٦٫٠٧٭ 
داليا يوسف إبراهيم دوله ٨٨٫٤٧٭ 
دانة امير طربوش ٨٥٫٨٤٭ 
دانة امني محسن حسني محسن ٧٨٫١٥٭ 
دانة عزام ابوحويل ٩٦٫٢٦٭ 
دنيا امين اسماعيل سيد ٩٨٫٨٩٭ 
رؤى عادل عوض اهللا محمد ٨٢٫٥٨٭ 
رزان وائل عبدالسالم سالمة ٩٠٫٨٣٭ 
رغد أحمد القادري ٨٢٫٠٢٭ 
رغد زاهي صالح محمد عيسى ابوحمدة ٭ 

٨٨٫٥٩
رغد عبدالفتاح محمد يوسف ٩٥٫٣٤٭ 
رنيم حمد محمد الدنون ٨٣٫٦٦٭ 
روان محمد سميح غملوش ٩٣٫٦٧٭ 
روان مصطفى رمضان محمد ٨٦٫٩٥٭ 
ريان مروان حسني عرقجي ٩٠٫٧٦٭ 
رمي أحمد عبدالعال الشهاوى ٩٢٫٧٤٭ 
زهراء محمد عيتاوي ٨٤٫٤٢٭ 
زينب اكرم اديب فرحات ٨٥٫١٩٭ 
زينب محمود سويد ٨٨٫٣٣٭ 
سارة أحمد اسماعيل حميد ٨٩٫٧٦٭ 
سارة عصام عبدالكرمي عارف أبو حويج ٭ 

٩٤٫٦٥
سالي جعفر محمود أبو نعمة ٨١٫٥٩٭ 
سعاد سعود عبداالمير الرديني ٨٧٫٠٣٭ 
سلسبيل يحيي محمد ابوشنب ٨٩٫٣٥٭ 
سمر جالل سامي محمد ٧٧٫٣٩٭ 
سندس عبدالكرمي حسنني زهد ٩٠٫٣١٭ 
سيلفيا باسم وديع حفنى ٩٨٫٣١٭ 
شام خالد صبحه ٩٠٫٨٩٭ 
شروق حميد الكطمير ٨٤٫٤٢٭ 
شهد اسماعيل رحيل ٩٠٫٨٣٭ 
شهد مصطفى منر اسماعيل محمد ٨٢٫٢٧٭ 
صفيه طارق عبداملجيد حسن ٨٣٫١٭ 
عائشة أحمد مبارك ٩١٫٣٩٭ 
عائشة محمد محمد فتحي محمد عباس ٭ 

٩٧٫١
فاطمة خالد االعرج ٨٤٫١٧٭ 
فرح حسني أحمد حرز ٩٦٫٩٨٭ 
فرح مصطفى قاسم املطر ٨٩٫٢٢٭ 
الرا محمد ناجي ٩٧٫١٤٭ 
النا سمير محمد شامي ٨٢٫٥١٭ 
ملياء عمرو محمد غامن عمر ٨٢٫٢٩٭ 
ليلى عباس نصر الدين ٩٦٫٠٢٭ 
لني مؤيد عبدالفتاح مسعود ٨٦٫٤٦٭ 
لينا عبداحلكيم رجا صباح ٩١٫٦١٭ 
ماريا فتحي الشباب ٩١٫١٤٭ 
مايا حامت محمد موسى ٩٠٫٨٢٭ 
مروه نبيل حسني حيدر ٩٣٫٧١٭ 

مرمي اشرف عثمان عبدالعزيز محمد ٨٨٫٩٦٭ 
مرمي سعود عبداالمير الرديني ٨٦٭ 
مالك علي جمعة ٩٢٫٨٦٭ 
مالك ماهر محمود بحبوح ٨٠٫٧٥٭ 
منــة اهللا محمــود عبدالرحمــن أحمــد ٭ 

اسماعيل ٩٣٫٧٢
منور جميل مصطفى البيطار ٨٣٫٨٧٭ 
ندى السيد خليل إبراهيم ٩٧٫٦٥٭ 
ندى خالد حسن حسني ٩٥٫٨٣٭ 
نهى اشرف امني عبداحلميد ٨١٫٧٤٭ 
نور وليد فتحي محمود حسن عدلى ٨٠٫٦٥٭ 
هدى اشرف السيد سعد نوير ٩١٫٢٩٭ 
هديل حسني خليل شحيمي ٩٦٫٢٭ 
هديل غسان ( محمد سعيد ) صانوري ٭ 

٩٣٫٠٤
هيا حسام الدين العبسي القسي ٧٧٫٣٢٭ 
هيا سيف االسالم عبدالرؤف عبدالدامي ٭ 

حسن ٩٨٫١٨
وفيه خميس تيسير الشخشير ٨١٫٥٤٭ 
يارا محمد ناجي ٩٥٫٧٧ ٭ 

الدوحة الثانوية للبنات 

أثير سعود مطر الضفيري ٧٥٫٩٥٭ 
أسيل نهار محسن الصليلي ٩١٫٩٤٭ 
أفنان حمد جراح مهنا جراح ٩٥٫٤١٭ 
أالء محمد ساكت العنزي ٨٦٫٦٦٭ 
أنوار حسن درويش حاجي ٧٨٫٢٭ 
أنوار عويض مرزوق احلبيني ٨٧٫٥٨٭ 
أوراد علي سعد املاجدي ٨٢٫٥٧٭ 
إسراء عناد صالح عناد ٨٩٫٩٩٭ 
الهنوف مساعد حمود الهرشاني ٨٤٫٦١٭ 
بشاير خير اهللا عايد العنزي ٨٨٫١٥٭ 
حذام أحمد حسني سلمان ٧١٫٦٥٭ 
حفصه أحمد عقلة العنزي ٩١٫٤٩٭ 
حور فيصل فرحان الهاجري ٩٣٫٦٢٭ 
خزنة سعد حمود الهرشاني ٧٦٫٢١٭ 
خلود مبارك عبيد الشمري ٨٣٫٨٭ 
خلود مطلق سويدان العنتري ٧٢٫٠٨٭ 
دانة حمد خالد العازمي ٨١٫٧٭ 
دانة عبدالعزيز ماطر العازمي ٩٢٫٢٥٭ 
دانة محمد عوض الدويلة ٨٥٫١٦٭ 
دميه هاني مهنا الرشيدي ٨١٫٤١٭ 
راويه عواد بطي العنتري ٨٨٫٨١٭ 
رتاج محمد سميان الظفيري ٨٥٫٥٩٭ 
رجاء عبدالسالم عبداهللا اخلويطر ٨٧٫٣٩٭ 
رزان مبارك ظاهر العازمي ٧٦٫٩٤٭ 
رغد فالح سميان الظفيري ٨٨٫٩٥٭ 
روان عبداهللا عايض العازمي ٨٠٫٩١٭ 
زينب خالد رفيع الشمري ٨٤٫٩٨٭ 
زينب محمد غنيم جافور ٧٨٫٢٦٭ 
سارة خالد رفاعي الرفاعي ٨٥٫٦٭ 
سارة مبارك عبداهللا العازمي ٨٥٫٣٥٭ 
سارة يوسف علي الضفيري ٨٩٫٢٨٭ 
سهام حسني عبداهللا العازمي ٩٢٫٧٣٭ 
سهام منيف منوخ الشمري ٩١٫٩١٭ 
شهد أحمد فالح الرويعي ٨٧٫١٩٭ 
شهد حمود مبارك العازمي ٩١٫٤٦٭ 
شيماء خالد مهدي الهاجري ٨٣٫٨١٭ 
عائشة جوده خلف فارس ٨٩٫٤٤٭ 
عبير خالد مساعد البذالي ٧٧٫٠٥٭ 
عبير عبدالرحمن حمود الفضلي ٨٥٫٥٧٭ 
غنيمة سليمان خنيفس العنتري ٨٧٫٠٧٭ 
فاطمة سعود عتيق العنزي ٩٠٫٤١٭ 
فاطمة عايد مطر كايد ٨٥٫٢١٭ 
فاطمة فرحان حامد املطيري ٩٠٫١٨٭ 
فاطمة كرمي حمود حمد ٩١٫٧٨٭ 
فاطمة مطر علي العنتري ٨٣٫٦٧٭ 
فجر صالح دغيم العازمي ٩٤٫٤٢٭ 
فجر طالل نايف الشمري ٨٣٫٣٢٭ 
فرح سالم جاسم العازمي ٩٥٫٥١٭ 
كفايه فايز عايد العازمي ٨٣٫٣٢٭ 
جلني عبداهللا قاطع الشمري ٩٣٫٢٨٭ 
ليلى علي نعمة الشمري ٨٩٫٤٣٭ 
مراحب عبداللطيف ماطر العازمي ٨٧٫١٤٭ 
مرمي أحمد حربي السعدي ٨١٫٠٦٭ 
مرمي فيصل أحمد محمد ٧٩٫٤٩٭ 
مرمي محمد أحمد القبندى ٧٢٫٦٢٭ 
مرمي محمد مطلق اخلصيلى ٩١٫٤٩٭ 
مسك راشد محمد الرشيدي ٨٦٫٦١٭ 
منال ناصر أحمد علي ٧٧٫٢٣٭ 
منيرة فهد عبدالهادي العميره الهاجري ٭ 

٨٤٫٤٧
نورا وليد عبداهللا اخلالدي ٩١٫٦٤٭ 
نورة أحمد محمد املنيس ٨٠٫٤٣٭ 
نورة فهيد فالح العازمي ٨٤٫٩٣٭ 
نورة مسلم عبداحملسن الهاجري ٩٠٫٩٩٭ 
نوف أحمد شوميي العازمي ٨٥٫٨٦٭ 
هدى عادل جاسم العنزي ٨٥٫١٨٭ 
وجد خالد درمييح املطيري ٩٠٫٤٢٭ 
وضحة أحمد مطلق العتيبي ٨٥٫٢٤٭ 
وضحة حسن سعود الشمري ٧٩٫٩٢٭ 
وفاء شافي فالح فياض ٧٩٫٣٭ 
ياسمني عبداهللا سعود املاجدي ٨١٫٤٤ ٭ 

الرابية الثانوية للبنات 

أروى محمد مطلق الدويلة ٨٩٫٤٧٭ 
أروى ناصر مصبح العازمي ٩٣٫٧١٭ 
أريج ردعان مداد الرشيدي ٨٨٫٨٤٭ 
أسيل نواف عبداهللا البغيلي الرشيدي ٭ 

٨٢٫٣٤
أفراح فيصل ســعود الصــواغ العازمي ٭ 

٨٦٫٧٧
العنود سعد محمد الرشيدي ٩٤٫٢٢٭ 
إميان عادل فالح الهلفي ٨٧٫٤٤٭ 
إميان مشعل دغيمان الرشيدي ٩٢٫٧٥٭ 
بتله علي عويد العويد ٨٤٫٢٣٭ 
بتول فالح مثعي الهدبه ٨٦٫٧٩٭ 
بدرية فارس فرحان البصمان ٧٤٫٧٤٭ 
بشاير سعود سعيد الشريجه ٨٣٫٢٢٭ 
جواهر حسن محمد عبداهللا ٧٦٫٨٦٭ 
حصة بدر مشعل العتيبي ٨٥٫٠١٭ 
حصة حجي علي اخلرينج ٧٩٫٠١٭ 
حصة فضيل مبارك بصمان ٨١٫٣٦٭ 
داليا حسن باني النمشان ٩١٫٣٥٭ 
دالل خالد سعود الوطري ٧٤٫٤٭ 
دالل دخيل فهد الطشه ٧٣٭ 
دالل رياض سعد البغيلي ٩١٫٥٭ 
دالل مشعل علي الشعله ٩٥٫٥٨٭ 
دميا خالد بطي العدواني ٧٨٫٨١٭ 
دميا هادي صالح الديحاني ٧٤٫٨٤٭ 
دميه بدر فردان النمشان ٩٨٫١٧٭ 
دميه خالد مفلح الرشيدي ٨٩٫٩٭ 
دميه سعد مطلق املطيري ٨٥٫٦٣٭ 
دميه يوسف سالم اباالقلوب ٩٢٫٨١٭ 
ذهب خالد عيد الرشيدي ٩٠٫٣٤٭ 
رتاج غازي مطلق املطيري ٨٧٫٥٢٭ 
رزان سالم ضحوي العنزي ٨٢٫٥١٭ 
رغد عيد علي الرشيدي ٩٣٫٥٦٭ 
رغد ناصر ادويهيس الرشيدي ٨٣٫٨٭ 
رهف فهد مشخص الرشيدي ٨٣٫٨٥٭ 
روان جاسم محمد املطيري ٨٨٫٨٧٭ 
روان خالد مجول الديحاني ٩١٫٥٧٭ 
ريان حمد ابركة البغيلى ٨٣٫٥٣٭ 
رمي أحمد فالح عرادة ٨٦٫٨١٭ 
رمي محمد عبداهللا القوبع ٩٣٫٦٥٭ 
رمي محمد مطلق الزعبي ٩٥٫٢٦٭ 
رمي مشعل مبارك الرشيدي ٨٦٫٠٤٭ 
رمي نصار صنيتان املطيري ٩١٫٠٢٭ 
زينب رضا ناصر محمد ٨٢٫٢٥٭ 
ســارة ســطام عبداهللا ربعي الرشيدي ٭ 

٩٥٫٨٢
سارة طالل بندر أبوشيبة املطيري ٨١٫٥٢٭ 
سارة طالل مبارك العدواني ٧٠٫٩٧٭ 
سارة عادل سالم املرشاد ٩٢٫٤٤٭ 
سارة علي مخلف الديحاني ٨٩٫٠٢٭ 
سارة فيصل غازي العيبان ٧٧٫٧٧٭ 
ســارة مبارك محمد الرقاص الرشــيدي ٭ 

٩٦٫١٧
سارة مساعد عبداهللا العرادة الرشيدي ٭ 

٩١٫٥٢
سارة مشعل عجاج العتيبي ٨٤٫٠٦٭ 
شيخة علي مبارك اخلشاب ٧٨٫٥٣٭ 
شيخة مشعل الفي الدويلة ٩٠٫٧٣٭ 
شيماء مساعد مبارك العازمي ٧٩٫٩٣٭ 
صيتة سعد صقر املطيري ٨٠٫٤٥٭ 
ضحى سالمة ضحوي العنزي ٩١٫٣٥٭ 
طيبة فهد حجي قطوان ٨٦٫٨٨٭ 
عائشة عبداحلكيم راشد أعليه ٧٦٫٥٦٭ 
عائشة عوض عايض الديحاني ٩٣٫٩٩٭ 
عالية سعود سارى الثومير ٧٩٫٠١٭ 
عريب فواز غازي املطيري ٨٠٫٥٩٭ 
عهود سليمان ناصر الرشيدي ٨٧٫٧٣٭ 
عواطف خالد حمود الدغباسي ٩٠٫٠٥٭ 
غدير بدر محمد الرشيدي ٨٨٫٩٧٭ 
غزالن مرشد ارشيد القفيدي الكعمي ٨٠٫٢٥٭ 
فاطمة جمال صالح اجلاسر ٨٩٫٢١٭ 
فاطمة نزال فخري الرشيدي ٨٣٫٧٨٭ 
فرح طامي الطرقي الرشيدي ٨٩٫٣٢٭ 
فرح علي دغيمان املطيري ٩٧٫٦٭ 
فرح فهيد فهد الطشه ٩٠٫٨٦٭ 
فنر أحمد مطلق الدويلة ٨٦٫٨٣٭ 
فنر خليفة سلمان العازمي ٨٥٫٥٦٭ 
فوزية متعب مبارك الرشيدي ٨٢٫٩٥٭ 
في سالم عبداهللا املسيلم ٨٦٫٧٩٭ 
لطيفة محمد خالد املويزري ٧٨٫٨٤٭ 
ملى محمد مشعل اخلالدي ٩٥٫٨٩٭ 
ليلى طالل مسفر الرشيدي ٨٧٫٨٤٭ 
مراحب فالح سعود الرشيدي ٧٦٫٢١٭ 
مرمي سعد ضحوي الغريبه ٩٣٫٠٦٭ 
مرمي محمد مبارك اخلشاب ٨٦٫٥٦٭ 
مرمي مزيد غصاب املطيري ٨١٫٨٤٭ 
معالي ندى جبيران الديحاني ٩٠٫٣٦٭ 
ملوك سالم مطلق الوهيدة ٩٣٫٥٥٭ 
منار أحمد مفلح املرشاد ٧٤٫٣٣٭ 
منار سالم مهلي الرشيدي ٩٥٫٠٢٭ 
منار عبدالرحمن مفلح أدبيس الرشيدي ٭ 

٩٢٫٦٥
منال حمود حمود الدويلة ٨٧٫٥٩٭ 
منال عبداهللا حمود الفجي ٩٣٫٩٤٭ 
منتهى منصور مسلم العتيبي ٩٦٫١٤٭ 
منى أحمد سعود املعصب ٩٠٫٠٨٭ 
منى مشعل مطلق املرشاد ٩٢٫٩٩٭ 
منيرة سعد عبداهللا الرشيدي ٨٨٫٧٤٭ 
منيرة عبدالرزاق فالح بصمان ٨٠٫٣٢٭ 
منيرة فهد حويضان الرشيدي ٧٨٫٩٩٭ 
منيرة مبارك ناصر الرشيدي ٧٤٫٩٣٭ 
منيرة يوسف محمد البطي ٧٩٫٩٩٭ 
مها خليفة مبرد العازمي ٨١٫٦٤٭ 
مها نصار منصور الركيبى ٩٠٫٥٭ 
موضي يوسف عبداهللا الرشيدي ٨٩٫٣٩٭ 
جنوى أحمد فهيد اخلرينج ٩١٫٥٧٭ 
نهى حمد سعود الرشيدي ٨٠٫٦٥٭ 
نوال عوض عايض الديحاني ٩٦٫٣٧٭ 
نور ناصر عبداهللا العازمي ٨٤٫٦٧٭ 
نور هليل عبداهللا امليمونى ٨٦٫١٩٭ 
نورا حجي هزاع الرشيدي ٨٦٫٣٣٭ 
نورة أحمد محارب اجلسار ٨٦٫٨٩٭ 
نورة بدر ناصر املطيري ٨٤٫١٧٭ 
نورة طالل علي الدهام الشمري ٧٨٫٨٤٭ 
نورة فهد سويان الهاجري ٩١٫٣٩٭ 
نورة فهد محمد الرشيدي ٨٩٫٥٧٭ 
نورة مرضي سند الرشيدي ٨٢٫٣٩٭ 
نوير عيد سعد العرادة ٩١٫٧٦٭ 
هاجر سعود مليجان الرشيدي ٩١٫٥٢٭ 
هاجر فالح مضحي الغريبه ٨٨٫٦٦٭ 
هديل أحمد راشد الرشيدي ٨٢٫٢١٭ 
هيا فالح مبارك العرادة ٨٦٫١١٭ 
هيا فهد سعود الرشيدي ٨٧٫٤٭ 
هيا منصور زيد الرشيدي ٨٦٫١٤٭ 
وضحة أحمد قاطع الظفيري ٩٣٫٤١ ٭ 

الراعي النميري الثانوية للبنني 

أحمد حمدان فرحان صالح ٨١٫٥٭ 
أحمد صالح حمود الضفيري ٧٤٫٠٤٭ 
أحمد عايد أحمد الشمري ٨٩٫٢٭ 
أحمد يوسف أحمد ناصر ٩٥٫١٩٭ 
إبراهيم أحمد عبدالهادي زامل ٩٠٫٤٭ 
إبراهيم حســني علي إبراهيم اإلبراهيم ٭ 

٧٨٫٢٦
بخيت بدر بخيت الرشيدي ٩٣٫١٣٭ 
بدر انور عباس علي ٦٢٫٦٥٭ 
بدر ناصر بدر املطيري ٨٦٫٩٧٭ 
جاسم عيسى جاسم العبداهللا ٧٨٫٤٢٭ 
حمد تركي حزام العتيبي ٨٩٫٣٧٭ 
حمود أحمد حمود الرشيدي ٧٧٫٩٦٭ 
حمود سند حمود الرشيدي ٨٧٫٦٤٭ 
خالد صالح محمد العتيبي ٨٤٫٤٩٭ 
خالد عبداهللا محمد بندر ٨٠٫١٭ 
خالد مطلق صفوق املطيري ٧٨٫٧٤٭ 
سالم بدر خلف الفجي ٧٨٫٤٩٭ 
سعد هادي نزال الفرحان الهاجري ٨٥٫٥٤٭ 
سعيد محمد سعيد الهاجري ٨٩٫٧٢٭ 
سلمان مرزوق علوش املطيري ٧٨٫٢٨٭ 
سليمان جمال سليمان الصقعبي ٩٦٫٩٢٭ 
سليمان عبداحملسن إبراهيم الشطي ٧٧٫٣٤٭ 
عبدالعزيز جابر عبداهللا البحيري ٨٩٫١٦٭ 
عبداهللا بدر عيسى املطيري ٨٩٫٩٤٭ 
عبداهللا حسني يونس ادبيس ٧٦٫٢٤٭ 
عبداهللا فرج سعد الفضلي ٨٠٫٤٭ 
عبدالوهاب بدر مجاهد املطيري ٧٦٫٤٦٭ 
عبدالعزيز مبارك خميس املطيري ٨٥٫١٢٭ 
عبدالعزيز منصور فالح العمير املطيري ٭ 

٨٢٫٢٦
عبداحملسن حسني محسن العنزي ٧٦٫٩٭ 
علي شاكر عبيد سباع ٨٢٫٨٨٭ 
عمر إبراهيم يوسف السلمان ٩٣٫١٨٭ 
عمر فيصل سعد املطيري ٧٧٫٠٢٭ 
فاضل ســيد محمد ســيد علي املوسوي ٭ 

٨٨٫٦٦
فهد صالح حمود الضفيري ٧٠٫٧٣٭ 
محمد بديوى خويبر املطيري ٨٠٫٠٢٭ 
محمد مزيد عبدالكــرمي املنديل العنزي ٭ 

٧٤٫٣٩
مسلم عبداملجيد عطية صغير ٨٠٫٣٥٭ 
مشاري خالد يوسف األنصاري ٩٣٫٢٢٭ 
نايف ضيف اهللا مرجى علي ٧٣٫٤٤٭ 
نايف فهيد محمد السبيعي ٧٨٫٨٤ ٭ 

الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات 

أسماء وقيت منور الشمري ٨٣٫٣٢٭ 
أمل راشد بدر الوهف املطيري ٩٢٫٣٤٭ 
احلوراء زينب حبيب عبداخلضر حسن ٭ 

٨٨٫٦٨
العنود فرج جربوع عبداهللا ٧٩٫٢٦٭ 
بدرية علي محمد املشوح ٨٦٫٧٩٭ 
حصة خالد صالح الغيص ٩٠٫٨٧٭ 
دانة سالم دوشى العرادة ٨٦٫٩٥٭ 
دانة ناصر عبداهللا الدبيخي ٨٨٫٨٣٭ 
روان أحمد علي اجلريد ٧٨٫٢٥٭ 
سلوى خالد محمد اخلاطر ٨٨٫٦٨٭ 

شيخة تركي محمد العنزي ٩٠٫٥٥٭ 
شيخة سلطان مزيد املطيري ٨٧٫٦٦٭ 
شيخة فالح ناصر احليان ٨١٫٠٨٭ 
عائشة ماجد سلطان الفرحان ٧٨٫٠٣٭ 
عائشة صحن مرزوق الهاجري ٨٣٫٨٩٭ 
عذراء علي مرزوق املرزوق املشيلح ٨٣٫١٩٭ 
علياء مبارك علي أرشيد ٧٩٫٨٥٭ 
غزال مبارك عوض الديحاني ٨٦٫٩٧٭ 
فاطمة هندى عطا اهللا الشريفي ٧٩٫٠٣٭ 
فاطمة الزهراء حسني عبيد عبيد ٩٢٫٥١٭ 
فاطمة علي بادي صلبوخ ٨٦٫٠٧٭ 
فاطمة علي عبدالوهاب طارش ٨٩٫٣٧٭ 
فاطمة يوسف محمد القطان ٩١٫٤٦٭ 
قطوف علي حسن الكندري ٩٠٫٤١٭ 
جلني سليمان سليمان القيص ٩٣٫٥٭ 
لولوة وليد عبدالرحمن الصقر ٩٠٫٠٥٭ 
مرمي عادل عباس خان ٩٢٫٢٥٭ 
مرمي علي حسن املصيليخ ٨٨٫٩٤٭ 
مرمي عوض عبــداهللا أبورميه املطيري ٭ 

٨٧٫٧٦
مرمي وليد حمود العبداهللا ٨٩٫٠٣٭ 
مشاعل يوسف سعد البطحاني ٨٦٫١٣٭ 
منار خلف عبداهللا املطيري ٨٥٫٤٢٭ 
منى عبداالمير محمد املشموم ٨٤٫٩٭ 
مها محمد عبداهللا مزعل ٩٠٫٧٤٭ 
مها نصار ردن املطيري ٨٥٫٥٩٭ 
موضي عوض ناصر املطيري ٨٥٫٧٭ 
نور ثامر نعمة الشمري ٩٢٫١٭ 
هيا أحمد عبداهللا الهده ٧٣٫٧٥٭ 
هيا خالد نشمي الرشيدي ٨٥٫١٨٭ 
وديان عقيل سلمان الزقاح ٨٠٫٠٨ ٭ 

الرتقة الثانوية للبنات 

أسماء مشاع محمد الهاجري ٨٧٫١٤٭ 
أصايل فهد عبداهللا العجمي ٨٦٫٥٤٭ 
أمينة رجا ليلي مسيعيد ٨٩٫٧٨٭ 
أنفال عنتر حسن دعاله ٧٦٫٢٥٭ 
أنوار خالد مرزوق عقاب العازمي ٨١٫٥٭ 
أفراح حمود مطلق العازمي ٨٩٫١١٭ 
اجلازي مشعل محيل العتيبي ٨٧٫٨٩٭ 
الرمي علي فهد العنزي ٨٨٫٧٧٭ 
النفود سالم مبارك الهاجري ٨٦٫٣٦٭ 
امل سعود علي املطيري ٧٨٫٢٭ 
بسمه مزيد طلق العازمي ٩٢٫٥٨٭ 
بشاير شافي فالح الدوسري ٩٣٫٩٣٭ 
بلقيس فهد عبدالرحمن العوضي ٧٩٫٢٩٭ 
تهاني سعود عليان املطيري ٩٣٫٩٧٭ 
ثريا عايد أحمد الشمري ٨٥٫٢٢٭ 
جواهر جابر سالم العازمي ٩٣٫٦٢٭ 
حصة ثالب فالح الهاجري ٨٥٫٠٩٭ 
حصة شويرب فهد العجمي ٦٩٫٨٧٭ 
حصة ناصر فالح املطيري ٨٨٫٠٤٭ 
حنني أحمد مبارك العازمي ٨١٫٢٢٭ 
حوراء باسم ياسني الذيابى ٨٣٭ 
حوراء علي عبدالرسول القطان ١٧٫٤٩٭ 
دانة فهد سالم العازمي ٨٤٫٠٩٭ 
دانة صالح محمد العازمي ٨٧٫٥٨٭ 
دانة عبداهللا محمد العجمي ٨٩٫٢٢٭ 
دانة فالح مطلق العازمي ٩٨٫٦٧٭ 
دانة فهد محمد العازمي ٩٣٫٤٨٭ 
دانة مبارك سميليل العازمي ٩٥٫١٣٭ 
دعاء جاسم محمد الدشتى ٧٩٫١٥٭ 
دميه سعود عبداهللا العازمي ٨٨٫٨٨٭ 
دميه محمد فالح الفندى ٨٦٫٠٦٭ 
دينا خالد خلف العتيبي ٨٦٫٨١٭ 
رتاج سعد حمدان املطيري ٧٩٫٧٩٭ 
رحاب خالد ثويني الفضلي ٩٠٫٢٨٭ 
رشا فالح فالح امليع ٨٦٫٩٤٭ 
رفعة محمد فهد العجمي ٨٩٫٨٢٭ 
رقية سعود محمد العجمي ٨٧٫٣٢٭ 
رهف سعد حسن العجمي ٧٩٫١٢٭ 
رهف عادل راضي العازمي ٨٣٫٠١٭ 
رهف عبداهللا سالم سعد ٨٤٫٣٤٭ 
رهف فهد حمد العازمي ٩٢٫١٧٭ 
رهف فيصل بطي العجمي ٧٤٫٤٨٭ 
رهف محمد ثواب السبيعي ٨٩٫٥٦٭ 
رهف نبيل هادي احلربي ٨٢٫١٩٭ 
روان أحمد عتيق احليمر ٩٠٫٤٨٭ 
روان عبداهللا مطلق العازمي ٩٠٫١٭ 
روان محمد حالف احلربي ٨٧٫٩١٭ 
رمي أحمد عقلة اخلالدي ٨٩٫٥٩٭ 
رمي أحمد عيسى الراشد ٨٤٫٥٤٭ 
رمي محسن خلف العنزي ٨٥٫٢٨٭ 
رمي مزيد زيد العازمي ٩٢٫٧٨٭ 
رمي مساعد فهيد احليص العازمي ٩٢٫٥٨٭ 
رميا سعد سالم العويهان العنزي ٩٠٫٦٤٭ 
رميا فهيد جرمان العجمي ٩٠٫٥٭ 
رمياس محمد منيف السبيعي ٩٤٫٩٧٭ 
زينب ناصر عبداهللا العجمي ٧٧٫٦٣٭ 
سارة ادهام عبداهللا العازمي ٩٤٫٠٦٭ 
سارة براك ضاري الشمري ٨٦٫٠٩٭ 
سارة جهز خالد العتيبي ٩٨٫١٦٭ 
سارة عبداهللا حزام السبيعي ٩٧٫٩٭ 
سارة عبداهللا علي القحطاني ٩٦٫٧٣٭ 
سارة علي محمد العجمي ٩٢٫٥٭ 
سارة عمر سالم الدوسري ٩٢٫٤٧٭ 
سارة غالب شمروخ العازمي ٨٩٫٨٨٭ 
سارة فالح ابداح الهاجري ٩٠٫٠٧٭ 
سارة مبارك محمد الهاجري ٨٩٭ 
سارة مجبل مجبل العازمي ٧٩٫٨٭ 
سارة منصور فرحان العازمي ٨٨٫٥٩٭ 
سجى عبداهللا فهد العجمي ٩٥٫١٩٭ 
سحايب منصور هويج العجمي ٨٨٫٤٤٭ 
سلمى أحمد محمد العازمي ٩٥٫١٢٭ 
سلمى حمود فالح السكران ٨٩٫٦٦٭ 
شهد إبراهيم عبداهللا فيروز ٩٠٫٤٥٭ 
شهد سعيد صالح العجمي ٧٧٫٧٨٭ 
شهد فهد مرزوق عايض ٨١٫٣٧٭ 
شوق خالد مبارك العازمي ٩٦٫٢٨٭ 
شوق سعود عبيد العازمي ٩٥٫٠٤٭ 
شيخة فالح محمد العجمي ٩٤٫٠٥٭ 
شيماء صالح باذر الكريباني ٩٠٫٦٩٭ 
طيف محمد شهاب اخلالدي ٨٥٫٨٩٭ 
طيف محمد مساعد املطيري ٩١٫٥٧٭ 
عائشة حجاب فهد الدوسري ٨٩٫٤٭ 
عائشة عبداهللا عماش شافي ٩٦٫٩٦٭ 
عائشة يوسف حمود السويلم ٨٥٫٨٨٭ 
عالية علي رسام اجلري ٨٨٫٩١٭ 
عبير محمد سالم سعد ٧٩٫٩٦٭ 
عمشة حمد عبداهللا السبيعي ٨٩٫٣٣٭ 
غالية عبيد سعد العازمي ٩٢٫٣٦٭ 
غدير أحمد سالم الرومي ٨٢٫٧١٭ 
غدير رباح بدر الرشيدي ٨٢٫٥٤٭ 
غزالن هادي جبر الهاجري ٧١٫٨٥٭ 
غال خليفة عبداهللا عويهان ٩٠٫٨٨٭ 
فاطمة بدر خليفة العازمي ٨٥٫٥٦٭ 
فاطمة بدر محمد رضا علي ٨٢٫٠٧٭ 
فاطمة جار اهللا جابر مرزوق ٨٤٫٦٧٭ 
فاطمة سالم فرحان العازمي ٨٧٫١٩٭ 
فاطمة فهد هزاع العازمي ٨٧٫٤٭ 
فاطمة محمد سالم العازمي ٨٦٫٢٨٭ 
فاطمة محمد فالح الفندى ٨٨٫٤٥٭ 
فرح راشد مبارك العازمي ٨٤٫٢٦٭ 
فرح صالح الفي العازمي ٧٧٫٣٣٭ 
ملياء محمد فهيد الهاجري ٨٦٫٨٨٭ 
ليلى مهلهل زيد املري ٨٨٫٦٭ 
لينا فالح طامي العجمي ٩٨٫٤٨٭ 
مازه فالح ذيب الهاجري ٨٩٫١٨٭ 
مروه عبداهللا فهد العازمي ٩٣٫٦٥٭ 
مرمي ايوب أحمد حسن ٨٤٫٦٤٭ 

مرمي سلطان حسن العجمي ٩٣٫٤٢٭ 
مرمي علي هاجد العازمي ٨٢٫١٤٭ 
مرمي مطلق سعد العازمي ٩٥٫٤٭ 
مرمي يوسف عبدالرضا قبازرد ٨٨٫٣٩٭ 
مسك فهيد بشير الدوسري ٩٢٫٠٢٭ 
مشاعل فهد مفلح الصابري ٩٢٫٧٤٭ 
مضاوي إبراهيم عزاب العتيبي ٨٣٫٥١٭ 
مالك محمد جابر العجمي ٨٣٫٨٨٭ 
منار عبداهللا سعد العجمي ٨٩٫٧٥٭ 
منار علي عبداهللا احلربي ٨٤٫٥٨٭ 
منار مفلح فالح الصواغ ٧٩٫٠١٭ 
منال مفلح سعود العازمي ٧٨٫٨٥٭ 
منيا راشد حسني العدواني ٨٧٫٨٢٭ 
منيرة سالم شويرب العجمي ٧٠٫٦٭ 
منيرة سالم عبداهللا احلجيالن ٨٧٭ 
منيرة سعد مبارك العازمي ٧٨٫٩١٭ 
منيرة سند محمد الهاجري ٨٥٫٢٥٭ 
منيرة عبداهللا سليم العتيبي ٨٧٫٧٥٭ 
منيرة نواف عقاب العتيبي ٨٣٫٢٧٭ 
مها أحمد سيف البليهى ٨٩٫٤٧٭ 
مها علي حسني العجمي ٨٠٫١٧٭ 
موضي فهد محمد اخلشم ٨٩٫٣٧٭ 
موضي مساعد مشاري شريد ٨٣٫٣٤٭ 
مي أحمد يوسف العازمي ٩٠٫٧٣٭ 
جنال بصيص فهد عويضه فهد ٨٨٫١٤٭ 
جنود غازي فالح املطيري ٩٥٫٩٧٭ 
نورا فهد محمد الهاجري ٨٣٫٠٧٭ 
نورة فيصل حمد السهلي ٧١٫٥١٭ 
نوف أحمد ناصر العازمي ٩٣٫٣٦٭ 
نوف سالم شبيب حجيالن ٩٥٫٣٥٭ 
نوف عبداهللا فالح عوض ٩٠٫٠٣٭ 
نوف فهد ناصر العجمي ٩٢٫٣٩٭ 
نوير حمد مسلم العازمي ٨١٫٧٩٭ 
هدى بدر محمد العجمي ٩٤٫١٢٭ 
هدى هادي محمد العتيبي ٨٣٫٧٦٭ 
هديل حماد عبداهللا حمادجعفر حســن ٭ 

العجمي ٩١٫١٩
هنادي خالد فهد العجمي ٨٩٫٧١٭ 
هيا أحمد سعد احلمدان ٧٩٫٨٥٭ 
هيا مانع حمد العجمي ٨٩٫٨٥٭ 
هيا ناصر راشد العازمي ٩١٫٤٩٭ 
وجدان حوفان فالح الهاجري ٨٦٫٨٧٭ 
ورود امير عبدالصمد البلوشي ٨٠٫٤٭ 
ورود مشعل حميدي اخلتالن ٨٢٫٠٤٭ 
وسمية سعد الهذيلى فهد ٩١٫٦٣٭ 
وسمية فالح عبداهللا العجمي ٨٨٫٥٭ 
وسمية فهيد علي السهلي ٩٥٫٦٩٭ 
يارا أحمد زيد املري ٧٦٫١ ٭ 

الرجاء الثانوية للبنات

حصة رجعان عوض دريع ٨٨٫٦٣٭ 
زينب السيد جالل إبراهيم علوي ٩٢٫٢٥٭ 
فاطمة خالد رهيف ال خليف ٨٨٫٢٭ 
مرمي محمد فالح العازمي ٩٢٫٩٦ ٭ 

الرجاء الثانوية للبنني 

أحمد اسماعيل غلوم الدشتي ٨٦٫١٨٭ 
بدر عامر عقلة الظفيري ٧٧٫١٢٭ 
حسن أحمد حسن ادريس ٨٠٫٦٦٭ 
خالد أحمد رجعان العازمي ٨٩٫٥٧٭ 
خالد فيصل هادي الغريب العازمي ٨٧٫٧٣٭ 
خليفة عبدالعزيز عبدالكرمي القاسم ٩٢٫٦٨٭ 
عبدالرحمن منصور ناصر الصانع ٨٢٫٧٭ 
عبداهللا سمير غريب ســالم عبدالكرمي ٭ 

عسك ٧٠٫٧٧
عبداهللا علي حسني عباس محمد بارون ٭ 

٧٦٫٠٧
متعب فواز متعب الديحاني ٨٥٫١١٭ 
محمد ثروث كمال زعزع ٩٢٫٥٩٭ 
محمد فهد محمد السهلي ٧٠٫٧٦٭ 
يوسف ناصر محمد الطبيخ ٦٧٫٤٢ ٭ 

الرفعة النموذجية الثانوية للبنني 

أحمد محمد فالح العنزي ٨٥٫٣٧٭ 
الفارس عبداهللا هادي الرشيدي ٨٦٫٧٢٭ 
بدر حمد بطاح الضفيري ٨٦٫٦٦٭ 
بهاء الدين نزار محمد احلريري ٨٦٫٠٤٭ 
ثامر دخيل عبيد مجاهد ٨٦٫٧٨٭ 
جاسم محمد صحن الهاجري ٨١٫٨٦٭ 
راشد عقاب راشد العجمي ٨٦٫٥٣٭ 
سعود عبدالعزيز سعود الديحاني ٧٣٫٩١٭ 
سعود يوسف محمد العلي ٧٨٫٤٦٭ 
طالل مشاري عبداهللا احلبشى ٨٥٫٣١٭ 
عامر ياسر راشد دهش ٩٠٫٧٩٭ 
عبداهللا مفرح مطر الهرشاني ٧٨٫٤٣٭ 
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن املطيري ٭ 

٧٨٫٩
عبدالعزيز عطا اهللا فرج سبيع ٨٧٫٩٧٭ 
عبداهللا ناصر عاجل هذال ٨٧٫٤٦٭ 
قويضي صالح قويضي العازمي ٩٣٫٥٣٭ 
محمد سعود شطي العجمي ٨٠٫٣٦٭ 
مساعد فهد مساعد العنزي ٨٨٫٧٦٭ 
مشعل مشاري عبداهللا احلبشى ٨٧٫٣٭ 
مشعل نايف عبداهللا عطية خلف ٨٩٫٧١٭ 
ناصر بدر ناصر العدوان ٨٩٫١٭ 
ناصر خالد عبيد العجمي ٨٧٫٠١٭ 
ناصر مساعد علي اجلديع ٩٣٫٨٨٭ 
يوسف هادي عباس اخلالدي ٧٧٫٧٥ ٭ 

الرقة الثانوية للبنات 

أسماء فيصل سعود العازمي ٩٠٫٨٦٭ 
أسماء محمد مسلم احلجيالن ٨٨٫٥٢٭ 
آمنة بدر ضيف اهللا العتيبي ٨٣٫٧٥٭ 
أنفال خالد فهيد العجمي ٩٣٫٢١٭ 
أنفال شافي محمد العجمي ٧٧٫٢٥٭ 
ابتسام عبداهللا مسفر مليح املطيري ٨١٫٩٣٭ 
استبرق خالد انس املرزوق ٧٦٫٧٩٭ 
أسماء محمد طالب املري ٩٠٫٢٨٭ 
أسماء ناصر فارس مناحي العجمي ٩٠٫٠٣٭ 
اسيل عيسي عبداهللا فرج عبداهللا ٨٠٫٤٭ 
البندري سيف حسن العجمي ٩٣٫٦٨٭ 
البندري هادي مبارك الهاجري ٨٥٫٣٦٭ 
اجلازي علي حمود العازمي ٧٧٫٧٦٭ 
اجلوهره حمد طلق السبيعي ٨٨٫٦٧٭ 
العنود ثامر عقلة العالطي ٩٤٫٧٥٭ 
الهنوف يحيى صالح البطحانى ٧٢٫٢٭ 
بدرية محمد مصلح احلريص ٩٣٫٦٣٭ 
بدور يوسف أحمد عيسى عامر ٨٢٫٦٧٭ 
بشاير فهد حسن العجمي ٩٠٫٥٥٭ 
بشرى شبيب عسيالن شبيب اخلالدي ٭ 

٨٨٫١٩
تهاني عبدالرحمن محمد املطيري ٧٤٫٨١٭ 
جادل محمد عبيد اجلويسرى ٧٤٫٦٦٭ 
جنان فهاد فهد العنزي ٧٠٫٨٨٭ 
حصة جابر عبداهللا حامد العبدلي ٨١٫٧٧٭ 
حصــة مبــارك عبداحملســن العظيمان ٭ 

العجمي ٩٦٫٠٤
حصة مقبل سعد العتيبي ٧٥٫٥٧٭ 
حور محمد سيف الهاجري ٩٤٫١٦٭ 
حورية سالم عامر العجمي ٨٤٫٧٥٭ 
خزنة مسعود ضاوي العازمي ٨٢٫٩٣٭ 
خلود خالد قنيفذ القحطاني ٨٦٫٦١٭ 
خلود عبيد سعد جخير الدوسري ٧٢٫٥٢٭ 
دانة أحمد غازي املطيري ٩٣٫٦٨٭ 
دانة حمد محمود حمد النبهان ٨١٫٦٣٭ 
دانة سعود مطلق العازمي ٩٣٫٩٥٭ 
دانة ضويحي سلطان السهلي ٩٠٫٢٤٭ 
دانة فالح سعد محمد اخلالدي ٨٥٫٤٨٭ 
دانة ناصر مرزوق مطلق العازمي ٩١٫١٣٭ 

دالل حزام عامر العتيبي ٧١٫٦٢٭ 
دالل عبداهللا حمد العزب ٩١٫٠٨٭ 
دالل محمد مبارك فهيد الرميح العازمي ٭ 

٨٩٫١٣
دميا سعد نافل العازمي ٩٥٫٧٢٭ 
رتاج حسني مشرف العنزي ٧٧٫٢٭ 
رتاج خالد جبار الضفيري ٩٥٫٨٭ 
رتاج ملعان راشد احفني الفضلي ٨٧٫٣٭ 
رتاج ماجد ذعار العقيلي ٩٣٫٢٤٭ 
رتاج مجبل مطير غضبان ٨٣٫٠٥٭ 
رزان أحمد صحن حمدان امليع العازمي ٭ 

٩٧٫٨٤
رزان محمد عبداهللا سعد العبداهللا ٨٨٫٣٧٭ 
رفعة سعد عبداهللا العجمي ٩٤٫٩٤٭ 
رفعة عبداهللا جوينان الشبعان ٧٨٫٥٩٭ 
رفعة فهد جويعد حسن العجمي ٩٧٫٠٥٭ 
رفعة محمد سعود فهد عبيد ٩١٫٢١٭ 
رناد سعد محمد املطيري ٨٩٫٥٦٭ 
رند هاني فالح عبداهللا العازمي ٩٠٫٣١٭ 
رهف بدر بداي العبدلي ٨٩٫٩٣٭ 
رهف محمد حسني العجمي ٨١٫٢٤٭ 
روز منيف غدير العنزي ٨٥٫٠٥٭ 
ريان مرزوق عيد العازمي ٩١٫٠١٭ 
ريتاج خالد حمد العنزي ٨٦٫٢٩٭ 
رمي باني عبداهللا العبداهللا ٧٩٫٠٣٭ 
رمي فواز ناصر السبيعي ٨٥٫٤١٭ 
رمي مشعل مزعل العنزي ٩٢٫٥٥٭ 
رمي مناحي مقعد الدوسري ٩٢٫٢٤٭ 
رميا ناصر محمد العجمي ٨٧٫٩١٭ 
زهراء منصور فرج الشمري ٧٨٫١١٭ 
سارا عيد يحيى البرازي ٨٠٫٦٢٭ 
سارة بدر عبداهللا املطيري ٩٤٫١٤٭ 
سارة حمد ناصر هايف احلويله ٩١٫٠٤٭ 
سارة خضر مهدرس لوقان العنزي ٧٨٫٥٣٭ 
سارة عبداهللا صنيهيت املطيري ٩٢٫٤٧٭ 
سارة علي سعد العتيبي ٨٦٫٤٩٭ 
سارة فهد مبارك شداد ٧٦٫٢٨٭ 
سارة فيصل عبداهللا السهلي ٨٥٫٨٣٭ 
سارة الفي زايد عامر العازمي ٩٤٫٥٥٭ 
سارة متعب محماس الدوسري ٨٢٫٩٧٭ 
سبأ محمد جلوي رتيبان ٩٠٫٣٢٭ 
سلمى سامي مرزوق العازمي ٩٣٫٥٣٭ 
سلمى سميح فالح سالم العازمي ٨٦٫٥٢٭ 
شهد بدر جابر عفات ٨٢٫٦٤٭ 
شهد فهد فالح العازمي ٨٥٫٠١٭ 
شوق جابر مرزوق زايد العازمي ٧٦٫٢٥٭ 
شيخة جمال مسفر العتيبي ٨٦٫٠٩٭ 
شيخة محسن كروز العجمي ٩١٫٠٢٭ 
شيخة مناحي فهد الدوسري ٩٦٫٣٨٭ 
صاحله محمد ربيع العجمي ٧٩٫٧١٭ 
عائشة عزيز نهار صفيق ٩٠٫٥٢٭ 
عائشة ناصر ضيف اهللا العتيبي ٨٨٫٢٢٭ 
عبير خالد فهد عبداهللا العنزي ٨٤٫٣٧٭ 
عبير ناصر العتيبي ٨٤٫٩٦٭ 
غدير بدر شداد العازمي ٨٢٫٢٤٭ 
غدير خالد مناحي العازمي ٧٤٫٧٦٭ 
غال رباح محمد احلربي ٨٤٫٥٥٭ 
فاطمة ثامر موسى حسني الشمري ٨٣٫٠٦٭ 
فاطمة سعود علي الرشيدي ٨٧٫٦٨٭ 
فاطمة عويضه هادي عويضه العجمي ٭ 

٨٦٫٩
فاطمة محمد حسني الدمخى ٧٣٫٣٢٭ 
فرح حمد عبداهللا محمد القحطاني ٨٧٫٩٨٭ 
فرح سالم مبارك اخلتالن ٨٩٫٧٧٭ 
فرح فهد عبداهللا العجمي ٨٣٫٣٭ 
فرح محمد سعد الصواغ العازمي ٨٤٫٣٩٭ 
فرح يوسف أحمد عامر ٧٨٫٧٧٭ 
فوز يوسف مبرد اسمر الفضلي ٨٠٫٣٥٭ 
فيحاء مرزوق محمد املطيري ٨٦٫٧٭ 
كوثر عدنان عوض العنزي ٨٧٫٧٩٭ 
لولوة سعد علي سعد الهاجري ٨٨٫٣٨٭ 
مرام حمود فالح حمود العازمي ٩٠٫٧١٭ 
مروه وليد فالح العازمي ٩١٫٦٥٭ 
مرمي أحمد خالد املطيري ٨٤٫١٢٭ 
مرمي فهد سعد العتيبي ٧٤٫٦٩٭ 
مرمي محمد راشد ضاهر العازمي ٩٥٫٧٤٭ 
مزون خالد شليويح مطلق العتيبي ٨٥٫٢١٭ 
مشاعل فهد حجرف العتيبي ٦٩٫٧٢٭ 
مضاوي خالد حميان دخيل ٧٩٫٥٧٭ 
معالي بدر فالح بطي املطيري ٨٧٫٧١٭ 
منار عبداهللا هايف العتيبي ٨٧٫٩٨٭ 
منار فيصل عجيل بوهان خلف ٩٣٫٤٦٭ 
منال عبيد الفي مرشد ٩٢٫٦١٭ 
منال محمد حمد العازمي ٨١٫٨٨٭ 
منيرة خالد قنيفذ القحطاني ٨٠٫٥٧٭ 
منيرة محمد شالح العتيبي ٨٧٫٧٥٭ 
مها حمد سالم املري ٩١٫٥٤٭ 
مها علي محمد العجمي ٨٠٫٤٧٭ 
موضي خالد عبداهللا احلويله ٨٨٫٠٢٭ 
موضي سيف حسن العجمي ٨٣٫٠٩٭ 
موضي ناصر فارس السبيعي ٧٦٫٢٧٭ 
ميثا سيف راشد سيف الهاجري ٨٩٫٧٭ 
جنالء سلطان محمد العتيبي ٧٨٫١٨٭ 
جنالء محزم مجدل السهلي ٨٢٫٩٦٭ 
جنــود مشــاري احلميــدي عبدالهادي ٭ 

املطيري ٧٦٫٣
ندى متروك محسن العتيبي ٨٩٫٧٦٭ 
نواره نصار فهيد العجمي ٨١٫٠٣٭ 
نور بدر عايد العنزي ٧٩٫٨٩٭ 
نورا حامد مبارك سعد اخلتالن ٨٥٫٥٧٭ 
نورة باسم حمزة الصليبى ٧٢٫٦٢٭ 
نورة حسني مسرع العجمي ٨٢٫٣٧٭ 
نورة سعد علي القحطاني ٧٩٫٥٣٭ 
نورة سعد محمد راشد العجمي ٩٣٫٧٦٭ 
نورة سعود فراج السهلي ٧٩٫٥٭ 
نورة شبيب سعد احلويله ٨٨٫٧٤٭ 
نورة طارق هاني عبداهللا الضفيري ٨٤٫٦٣٭ 
نورة عبداهللا متعب املطيري ٩٥٫٩٭ 
نورة عبداهللا محمد مجلعد العجمي ٩٤٫٥٢٭ 
نورة فهد سعد جخير الدوسري ٨٠٫٢١٭ 
نورة محمد عبداهللا محمد العجمي ٨٣٫٤٨٭ 
نورة محمد فهيد السبيعي ٩٤٫٦٭ 
نورة محمد مرزوق احلربي ٧٤٫٤٣٭ 
نورة مشعل هادي عبداهللا احلويله ٧٧٫٨١٭ 
نورة منيف محمد الشمري ٨١٫٠٢٭ 
نوف محمد نهار العازمي ٨٥٫٢٨٭ 
نوف يوسف محمد نافع املطيري ٨٦٫١٭ 
هاجر فالح فهيد فالح الهاجري ٨٦٫٦٩٭ 
هاجر مبارك فهيد العجمي ٩٠٫٦٩٭ 
هاجر محمد علي العجمي ٩٠٫٦٨٭ 
هديل راشد محمد مبارك العازمي ٧٧٫٨٧٭ 
هال غازي جعفر العدواني ٨٦٫٢٨٭ 
هنادي مدعث خلف عليثه الدوسري ٧٩٫٥٦٭ 
هند أحمد متاعب العازمي ٨١٫٥٧٭ 
هيا راشد سيف سعيد العازمي ٨٩٫٣٩٭ 
هيا ضاوي عجير جابر العتيبي ٧٥٫٨٦٭ 
هيا فايز هويدي احلبيني ٧٦٫٥٥٭ 
هيا مشعل فهد العجمي ٧٧٫٦١٭ 
هيفاء فهد محمد الدوسري ٨١٫٧٣٭ 
وجود صالح صنيهيت املطيري ٨٦٫٠٩٭ 
وسمية بدر محمد العجمي ٨٧٫٨٩٭ 
وسمية حمدان الفي املطيري ٨٧٫٨٦٭ 
وصايف محمد عبداهللا السبيعي ٨٨٫٢٨٭ 
وضحة حمود شريد املطيري ٧٨٫٤٤٭ 
وضحة سالم عبداهللا علي املري ٧٢٫٥٥٭ 
وضحة شايع ثفنان العجمي ٧٠٫٩٩ ٭ 

الروضة الثانوية للبنات 

أريج جمال خالد العجمي ٨٠٫٨٥٭ 
أسماء عبدالعزيز الفي املطيري ٧٨٫٥٤٭ 

أوراد علي سالم العدل ٨٧٫٢١٭ 
أسماء وليد جعفر مهدي ٩٦٫٣٦٭ 
أسماء يعقوب الهندال ٨٦٫٥٤٭ 
الزين عبدالعزيز عبداهللا الضويحي ٩٣٫٠٢٭ 
بدرية صالح محمد املنصور ٩٥٫٥٥٭ 
دانيه جاسم أحمد العنجري ٨٩٫٨٣٭ 
دينا طارق صالح غريب ٩١٫١١٭ 
روان طارق عبداللطيف الناصر ٨٧٫٩٦٭ 
شهد فهد عبدالوهاب مندنى ٨٨٫١٦٭ 
شهد فواز عبداهللا الطويرش ٩٣٫٥٩٭ 
شهد مهدي آزادتهرانى ٨١٫٤٨٭ 
شيخة عادل حمد بو قيس ٨٠٫٦١٭ 
طيبة سليمان مشعان املرزوق ٨٤٫٨٣٭ 
طيف خالد يوسف احلساوى ٩٠٭ 
فاطمة بدر سعود الرغيب ٧٨٫٦٤٭ 
فاطمة خليل إبراهيم الديكان ٧٨٫٤٢٭ 
فاطمة يوسف محمد اجلاسم ٩٥٭ 
فجر خالد صالح الصالح ٩٠٫٠٢٭ 
جلني محمود يعقوب الناصر ٩٢٫٢٦٭ 
لطيفة مبارك يوســف مبارك العبداهللا ٭ 

٧٧٫٢١
لولوة سالم مبارك العمران ٨٥٫٥١٭ 
مرمي خليل جاسم اخلليل ٩٣٫٤٨٭ 
مرمي سليمان علي شمس الدين ٩١٫٩٨٭ 
مرمي سليمان محمد السهلي ٩٠٫٥٦٭ 
منيرة إبراهيم عبداهللا املهنا ٩٣٫٤٢٭ 
منيرة جاسم خالد املضف ٩٤٫٠٢٭ 
منيرة عبداهللا جاسم العلي ٩٥٫٨٤٭ 
منيرة علي عبدالعزيز النب علي ٨٨٫٥٣٭ 
موضي رائد انور الرخيمى ٨٠٫٩٢٭ 
نور ناجي محمد نعسان آغا ٩٤٫٠٤٭ 
نورة سليمان خالد الشارخ ٩٥٫٩٢٭ 
نورة وليد أحمد األحمد ٨٥٫٤٣ ٭ 

الروضتني الثانوية للبنات 

اجلازي سعود عبداهللا العجمي ٨٠٫٧٣٭ 
اجلازي ناصر نايف العتيبي ٨٤٫٨٣٭ 
بتول مساعد عوض املطيري ٨٨٫٣٢٭ 
تهاني سلمان مطلق املتساوي ٧١٫٧٥٭ 
دميه عبدالرزاق خلف العنزي ٩٠٫١٩٭ 
رهف حسني سعيد العجمي ٨٩٫٠٩٭ 
زينب أحمد فيصل الناصر ٨٥٫٨٧٭ 
شوق ظافر سفر العجمي ٧٤٫٤٣٭ 
طيف متعب مطلق سعد العازمي ٧٧٫٠٤٭ 
فاطمة امسيعيد محمد العازمي ٨٤٫٣٭ 
منيرة علي فاهد معتقه ٧٨٫٧٥٭ 
منيرة فارس محمد العجمي ٧٣٫٧٩٭ 
نورة صالح فالح العازمي ٨٥٫٠٥٭ 
هيا عبداهللا حسني العجمي ٨٤٫٩٤٭ 
وصايف عبداهللا ردين العجمي ٧٣٫٤٦ ٭ 

الساملية الثانوية للبنات 

أروى أحمد فتحي ناصر ٩٦٫٣٧٭ 
أسيل أحمد محمد احلدى ٧٩٫٠٣٭ 
أفراح محمد عبدالرحمن عثمان ٨٩٫٩٧٭ 
العنود وليد يوسف بن شعبان ٨٥٫٦٤٭ 
إميان محمد علي يحيي ٩٦٫٢٥٭ 
باسنت محمد إبراهيم البستانى ٩٦٫٠٩٭ 
بتول جاسم عبداحلسني مظفر ٧٦٫٠٦٭ 
بدرية سعد عبدالرزاق اللهو ٨١٫٢٢٭ 
تسنيم عصام أحمد الطنبور ٨٤٫٩٩٭ 
تقى وليد علي شعبان إبراهيم ٩٦٫٠٣٭ 
جمانة بشار علي سلطان ٨٨٫٣٧٭ 
جميلة زيد سالم العازمي ٨٢٫٧٨٭ 
جــودي صبحي الســيدإبراهيم الســيد ٭ 

عبدالفتاح ٩٨٫٣٩
دعاء اسعد محمد غراب ٩١٫٠٤٭ 
رتاج أحمد صفر الدمخي ٧٦٫٥٧٭ 
رغد جمال عبداحلليم محمد ٩٠٫٩٢٭ 
رنيم محمود سعيد عبدالعظيم ٨٨٫٩٧٭ 
روان عيسى حسني العنزي ٨٦٫٣٥٭ 
زهراء علي محمد السيد علي ٩٨٫٣٭ 
سارة طارق موسى العطار ٩٠٫١٤٭ 
سدن علي صالح العطار ٨٥٫٧٨٭ 
فاطمة أحمد مسلم املهري ٨١٫٩٭ 
فاطمة خالد عبداحلسن املهدي ٧٨٫٩٩٭ 
فاطمة سعود عبداللطيف الصقر ٧٢٫٤٩٭ 
فاطمة عباس علي اكبر ٨٥٫٧١٭ 
ليلى محمد هيثم السباعى ٨٥٫٤٭ 
مرام سمير عبداملوجود عبدالرسول ٩٦٫٠٨٭ 
مرمي سعد توفيق مطني توفيق ٨١٫٥٩٭ 
مرمي عبداحملسن فاحلصيري ٨١٫٩٥٭ 
مرمي محمود ســمير مصطفــى عبدربه ٭ 

٨٩٫٤٩
منة اهللا محمد مخلوف عبدالقادر ٩٤٫٦٩٭ 
منى بدر ناصر املشعل ٨٧٫٧٭ 
ندى حسني عبداهللا املعيلى ٧٨٫٧٧٭ 
نور عبدالرزاق داود العبداجلليل ٧٨٫٥٤٭ 
نورا خالد حمزة علي ٧٢٫٧٩٭ 
نيرمني محمد السيد هاشم محمد سالم ٭ 

٩٥٫٦٣
نيره ممدوح محمد إبراهيم ٨٨٫٢٩٭ 
هدى أحمد مصطفى محمود محمد ٩٢٫٩٥٭ 
يارا ياسر كامل صادق اجلروانى ٩٠٫٧٥ ٭ 

السفر االهلية الثانوية للبنات 

إسراء محمد املصري ٩١٭ 
آيات إبراهيم خالد املوسى ٩١٫٠٥٭ 
اجني جرجس فايز جرجس ٨٤٫٠٥٭ 
إميان وليد عبدالرحمن عبدالفتاح ٨٥٫٥١٭ 
بتول عويد ياسر لطيف ٨٩٫٧٧٭ 
بتول لطيف كريدي مشعان ٧٩٫٤٩٭ 
بشاير اشرف حسن حسني ٩٠٫٥٣٭ 
تبارك أحمد الغامن ٨٥٫٨١٭ 
دانة محمود فهد دابى ٧٩٫٥٤٭ 
دينا محمد الغريب الشامي ٩٢٫٢٥٭ 
رؤى محمد إبراهيم علي ٩٢٫٤٥٭ 
راما نائل محمد محمود عودة ٩٥٫٢٨٭ 
رزان أسامة مصطفى ابو سعيد ٨٤٫٦٩٭ 
رغد رائد عدنان عفانه ٩٤٫٣٧٭ 
رنا سعيد سعد علي ٩٠٫٧٨٭ 
رنيم ياسر القداح ٨٧٫٠٩٭ 
روان رفعت محمد أحمد ٩٢٫٨٤٭ 
روان ياسر محمد حافظ ٩٥٫٨٨٭ 
رمي جمال ضيف اهللا محمد ٩١٫٦٩٭ 
زينب نايف راشد صفوق ٨١٭ 
سارة أمني إبراهيم حمامره ٨١٫٠٨٭ 
سارة طلعت رشاد محمد ٩٠٫١٧٭ 
سلمى خالد محمد راشد ٨٤٫٨٢٭ 
سلمى نادر صالح جعاعره ٩٦٫٩٩٭ 
سندس جمال حمود سعيد ٩٣٫٩٨٭ 
شهد محمد خضر ال سلطان ٧٨٫٧٤٭ 
شهد محمد عبدالعزيز أحمد طريح ٩٧٫٤٢٭ 
شيماء زيدان حسن ٨٤٫٦٭ 
شيماء فالح صنيدح مبارك ٨٧٫١٭ 
صباح ياسر عيسى اجليارنه ٩٣٫٢٭ 
فاطمة امين محمد شلبي ٨٦٫٦٩٭ 
فاطمة جبار عبيد عنتيت ٨٨٫٨٢٭ 
فاطمة عبداهللا حميد حسن التميمي ٨٥٫٥٤٭ 
فاطمة محمد عبداملنعم عوف ٩٩٫٢٨٭ 
مارينا ميشيل مينا سليم ٩١٫٤١٭ 
مرام عصام علي احلبشي علي ٩٢٫٢٣٭ 
مرمي ياسر سليمان حسن ٨٢٫١٥٭ 
منار محمد عبدالفتاح مصباح ٨٩٫٢٤٭ 
منتهى جمال الفاضل ٨٥٫١٢٭ 
نانسي خالد سمير صبري ٧٧٫٦٩٭ 
ندى أحمد إبراهيم محمد حسن ٨٧٫٦٢٭ 
نورة زيدان خلف عفان ٨٣٫٢٧٭ 
هاجر بســام صبحي محمــد عبدالهادي ٭ 

٨٤٫٤٣
هاجر محمد يوسف قاسم العتيبي ٩١٫٩٨٭ 
هبا باسم عبدالعزيز ٨٣٫٢٣٭ 
هبة عبدالفتاح محمد سالمة ٨١٫٩٦٭ 
هدى أحمد الفشتكي ٨٠٫٧٧٭ 
وفاء يوسف يوسف ٩٠٫٢٥٭ 
ياسمني شريف حسن عثمان ٨٢٫٨٨ ٭ 

الشاهني االهلية الثانوية للبنني 

أحمد خالد أحمد ٨٥٫٨٥٭ 
إبراهيم نظام عبداللطيف أبوعلي ٧٥٫٩٣٭ 
أحمد سائد صبري العزه ٨٤٫١٭ 
أحمد غسان الغرير ٨٨٫٨٤٭ 
اسامة البقالي ٨٠٫٢٩٭ 
باسل ضياء الدين محمد مصطفى ٩١٫٥٤٭ 
بدر بدر وليد جاسم ٧٨٫٣٣٭ 
بسام عبداهللا جمال القيشاوي ٧٥٫٠١٭ 
بشار خضر عيسى القسيم ٧٨٫١٩٭ 
حسن سامي رمضان السكرى ٧٧٫٠٨٭ 
حسني حامد محمد أبوالسعود ٧٤٫٠٦٭ 
حمزة محمد حسني محمد ٩٠٫٤٧٭ 
خالد أمين سالم الدالي ٦٩٫٧٣٭ 
خالد محمد حسني جنار ٧٥٫٣٣٭ 
خالد هشام الظفري ٧٤٫٢٢٭ 
سيف اهللا محمد محمد عطا ٩٥٫٢٣٭ 
عبداجلليل انوار تواتي ٧٦٫٨٦٭ 
عبدالعزيز أحمد عبدالهادي الصدر ٩١٫١٨٭ 
عبدالعزيز محمد بسام مريش ٩٣٫٤٤٭ 
عبدالعزيز محمود جميل اخلطيب ٧٩٫٩٢٭ 
عبداهللا نعيم عبداهللا حمودي ٨٦٫١٭ 
علي محمد أحمد مدلج ٧٧٫٥٩٭ 
عمر عصام الدين شقره ٨٢٫٤٨٭ 
عمر مازن أحمد محمد عبداهللا ٧٩٫٥٧٭ 
عمران فراس محمود طربوش ٨٨٫٦٭ 
عهد محمد خير غويش ٧٨٫٠٢٭ 
مازن شاهني محمد علوش ٧٢٫٤٩٭ 
مجد حسان السيد ٨١٫٠٨٭ 
محمد حسان قانصو ٧٦٫٨٩٭ 
محمد كمال محمد خليل حماد ٧٦٫٢١٭ 
مصطفى رمضان أحمد ادريس ٩٠٫٨٥٭ 
مصطفى علي حسني بسام ٧٦٫٧٨٭ 
مصطفى محمد السيد عبده سليمان ٨٩٫٨١٭ 
مهدي حسن عبدحنون عبداحلسني ٧٩٫٦٨٭ 
مهند جمال السيد عبدالعزيز عطية ٧٨٫٣٩٭ 
مهند نورالدين محمد عبداملتعال ٨٣٫٩١٭ 
نور ماهر أسعد الشريف ٧٢٫٩١٭ 
نورالدين مجدي رمضان عبداهللا ٧٣٫٤٤٭ 
يوسف عطية الفندي ٧٧٫٨٧٭ 
يوسف عالء عبدالصاحب االمني ٨٢٫٤١٭ 
يوسف فادي تيسير غادر ٨٤٫٤٨٭ 
يوسف هاني فاروق محمد أحمد ٩١٫١٣٭ 
يوسف يحيى فراج عبيد ٨٣٫١٨ ٭ 

الشرقية الثانوية للبنات 

أسماء وضاح نوح املسباح ٨٦٫٥١٭ 
أطياب عيسى أحمد السعيد ٨٧٫٠٣٭ 
آمال خالد نعمان العمر ٨٤٫٥٢٭ 
أماني شافي سعود الدوسري ٩٢٫١٢٭ 
أنوار بدر عبداهللا الفودرى ٧٨٫٦١٭ 
البندري منصور شوميى العجمي ٩٢٫٦٢٭ 
اجلوهره مرزوق حزام القحطاني ٨٧٫٣٢٭ 
الزهراء جواد عبداهللا أحمد ٨٨٫٦١٭ 
امامه سلطان إبراهيم السليمان ٨١٫٢٭ 
حصة فهد مناحي الفزير ٨٣٫٢٩٭ 
دالل حسني علي البقشى ٩٣٫٦٭ 
دالل زيد عبدالرسول الصايغ ٧٨٫٥٤٭ 
رتاج فيصل حمود احلداد ٨٥٫٣٦٭ 
رغد عوض مجبل خلف ٨٢٫٣٤٭ 
رغد محمد صالح العازمي ٩١٫٤٨٭ 
رهف سعد جار اهللا احلبيب ٨٢٫٦٩٭ 
روان مطلق سعود الدوسري ٨٨٫٦١٭ 
ريان انور علي البلوشي ٨٤٫٦٨٭ 
سارة عبداهللا صالح مال اجلاركي ٨١٫١٣٭ 
سموه عايض فهد احلميدانى ٨٥٫٩٭ 
سندس مرضى خليف الغريب ٩٤٫٠٩٭ 
شهد حسني علي الضفيري ٨٤٫٩٭ 
شهد خلف محمد الفضلي ٨٨٫٢٩٭ 
شهد سمير صادق حسن ٩٣٫٥٤٭ 
شهد عبداهللا ذعار تركي الدوسري ٧٦٫٣٭ 
شهد عيسى حبيب اجلريدان ٩٠٫٣٥٭ 
شهد محمد رجب محمد طه ٨٧٫٥٢٭ 
شيماء أحمد إبراهيم الفيلكاوي ٨٣٫٠٨٭ 
عائشة جمال فالح العازمي ٧٢٫٧٤٭ 
عائشة عبداهللا محمد العجمي ٧٨٫٥١٭ 
غدير حبيب جاسم املسرى ٨٨٫٩٭ 
فاطمة محمد زيد محمد فالح ٨٠٫٣٧٭ 
لولوة وليد جاسم القطان ٨٣٫٨٨٭ 
مرمي عمار مهدي محسني ٩٠٫٥٨٭ 
مرمي عيد سعود العازمي ٧٢٫٠٥٭ 
مزون مصبح شنيف العازمي ٨٨٫١٢٭ 
مسك سلمان محمد الرشدان ٨٧٫٢٣٭ 
منال جابر يوسف عبداهللا ٧٦٫٠٢٭ 
منيرة عبداهللا محمد الهزاني ٩١٫٤٩٭ 
موضي مهيالن خالص الهاجري ٧٨٫٠٢٭ 
مى مبارك مسفر املطيري ٨٩٫٩٥٭ 
مي متعب فهد العجمي ٩٤٫٢٣٭ 
نور مشعل احلميدي العتيبي ٩٥٫١٢٭ 
نورة علي طلق العتيبي ٩٢٫١٩٭ 
نورة محمد منوخ الشمري ٨٢٫٩٣٭ 
نوف إبراهيم حمد العجمي ٨٦٫٤٥٭ 
هند عبداهللا مرزوق العبداهللا ٧٣٫٩٤٭ 
وضحة متعب فيحان املطيري ٧٦٫٨٨ ٭ 

الشيخ سعد العبداهللا الصباح الثانوية للبنني 

أحمد حامد مداد العنتري ٧٣٫٤٢٭ 
أحمد زبن سليمان الشمري ٨٢٫٨١٭ 
أحمد فاضل ثويني العنزي ٧٦٫١٤٭ 
أحمد فهد حمد احلبشى ٨٣٫٩٥٭ 
أحمد منصور منور الصليلي ٨٢٫٦٦٭ 
أسامة جمعان سعود الضفيري ٨٣٫٧٤٭ 
بدر بندر محيل الضفيري ٨٠٫٨٤٭ 
بدر جاسم محمد احلريجي ٧٢٫٨٤٭ 
بدر سرور صقر املطيري ٧٧٫٨١٭ 
بندر صقر محمد سعيد الديحاني ٧٧٫١٧٭ 
بندر فارس حمود ميس معطش ٧٨٫١٥٭ 
تركي ثامر عقلة الظفيري ٧١٫٨٣٭ 
ثامر رمضان سعود النومس ٧٩٫٥٥٭ 
جابر خلف عايد الهاملي الشمري ٧٠٫١٧٭ 
حسني علي عبدالواحد الفيلكاوي ٧٧٫٨٣٭ 
حسني فايز مطرود احلربي ٧٦٫٢٦٭ 
حمد حامد حمد املاجدي ٨٠٫٣٤٭ 
حمد عطية راشد شمخي ٧٧٫٠٤٭ 
حمد مساعد حمود السعيدي ٨٢٫١٦٭ 
حمدان مســاعد حمدان منوخ الظفيري ٭ 

٧٧٫٤٨
خالد سعيد غامن الهاجري ٧٥٫٥٧٭ 
خالد سلطان عبيد الظفيري ٨٥٫٠٧٭ 
خالد عبداهللا مطر العنزي ٧٨٫٠٧٭ 
خالد مساعد ثامر الشمري ٨١٫٧٤٭ 
خالد مشعل جديع محمد شمران ٨٨٫٧٨٭ 
خالد مشعل صنهات احلربي ٨٢٫١٤٭ 
خلف خالد خلف املطيري ٧٣٫٠٥٭ 
خلف محمد خلف الهرشاني ٧٩٫٨٩٭ 
دهام علي دهام العنزي ٨٠٫٧١٭ 
راشد عبداهللا شويرب العجمي ٨٤٫٨٤٭ 
سالم بسام محمد اخلليفي ٨١٫١٭ 
سالم عبداهللا ضمد العنزي ٨٢٫٨٤٭ 
سرحان فهد سرحان محمد الشمري ٨٠٫١٩٭ 
سطام هايف نايف الديحاني ٧٨٫٢١٭ 

سعد ضيدان عبيد املطيري ٨٦٫٥٭ 
سعدي مطلق سعدي الشمري ٩١٫٥١٭ 
ســلطان خليف جاعد القحص العنزي ٭ 

٨٢٫٦٨
ســلطان فيصل محمد جلوي السبيعي ٭ 

٨٠٫٤٧
سلطان ناصر ثامر الشمري ٧٧٫٦٥٭ 
سلمان فالح عبيد محمد املطيري ٨٩٫١٧٭ 
طالل جمال حميد جمال ٧٢٫١٣٭ 
طالل راشد عايض الديحاني ٨١٫٧٭ 
طالل سالم شافي العجمي ٨١٫٥٧٭ 
طالل عبداهللا محمد شبيب ٨٣٫١٤٭ 
طالل مخلف مسير الديحاني ٧٧٫٤٣٭ 
طالل مشاري نواف الشمري ٧٦٫٢٤٭ 
عارف محمد عارف الشمري ٨٢٫٩٭ 
عبدالرحمن سعد ماطر الضفيري ٧١٫٢٧٭ 
عبدالرحمن مشعل خليفة الشمري ٧٥٫٢٦٭ 
عبدالعزيز نادر سعود العتيبي ٧٤٫٦٢٭ 
عبدالكرمي صالح كرمي املطوطح ٨٥٫٦٣٭ 
عبداللطيف محمــد عبدالعزيز الفيروز ٭ 

٧٤٫٣٧
عبــداهللا إبراهيم دويري جيال العاقول ٭ 

العنزي ٨١٫٦٨
عبداهللا سلطان غازي محمد ٨٤٫٨٢٭ 
عبداهللا صالح افنيطل البحا ٧٩٫٥٢٭ 
عبداهللا عادل عبداهللا فالح املطيري ٧٥٫٥٦٭ 
عبداهللا مسير مرزوق املطيري ٧٥٫٨٦٭ 
عبداهللا مشعل غازي احلربي ٧٨٫٠٣٭ 
عبداملجيد مويس هادي العتيبي ٧٢٫٦١٭ 
عبداحملسن موسى تركي املطيري ٧٦٫١٣٭ 
عبداالله أحمد عبداهللا الشمري ٨٠٫٩٦٭ 
عبدالرحمن خالد فهد العجمي ٧٧٫٠١٭ 
عبدالرحمن زبن عبداهللا الشمري ٨٩٫٤٩٭ 
عبدالرحمن سعد مضحى العنزي ٩٢٫٩٢٭ 
عبدالرحمن شجاع سليمان املطيري ٧٧٫٦٩٭ 
عبدالرحمن عبدالكرمي ربيع العنزي ٧٤٫٤٣٭ 
عبدالرحمن فارس عشوي الضفيري ٨٥٫٧١٭ 
عبدالرحمن فهــد عواد حالوب اخلالدي ٭ 

٩٤٫٣١
عبدالرحمن محمد خلف الشمري ٧٥٫٠١٭ 
عبدالرحمن ملفي ردن املطيري ٨٤٫٠٨٭ 
عبدالرحمن يوسف محمد البذالي ٧٨٫٨٦٭ 
عبدالعزيز جعفر جاسم علي جاسم ٨٧٫٢٥٭ 
عبدالعزيز رجا محمد السبيعي ٧٩٫٩٥٭ 
عبدالعزيز زيد حمدان جعيالن احلربي ٭ 

٧٤٫٨٩
عبدالعزيز سعود حشاش الرويعى ٧٠٫٧٩٭ 
عبدالعزيز مبــارك عبدالعزيز العجمي ٭ 

٩١٫٧٧
عبدالعزيز مويس هادي العتيبي ٧٥٫٤٢٭ 
عبداهللا انور عبداهللا الغامن ٨٧٫٨٤٭ 
عبداهللا خلف جابر الشمري ٧٨٫٦٨٭ 
عبداهللا سرحان حطاب اخلالدي ٧٨٫١٤٭ 
عبداهللا محمد سليمان الظفيري ٨٠٫٠٢٭ 
عبداهللا ممدوح فالح الضفيري ٩٦٫٤٤٭ 
عبداهللا منصور صياح املطيري ٨٠٫٦٦٭ 
عبداحملسن عمار مصبح عمار احلريجي ٭ 

٨١٫٠٧
عثمان محمد رحيم العنزي ٩١٭ 
علي دهام زليف الرويعى ٧٥٫٧٧٭ 
علي رائد مشعل الصليلي ٧٦٫٢٩٭ 
عمر بندر محيسن العجمي ٧٥٫٨٩٭ 
عمر جمال خلف السعيدي ٧٩٫٦٭ 
عمر فيصل خليف العنزي ٧٥٫٤٭ 
عمر فيصل لزام العنزي ٧٣٫١٧٭ 
عمر منصور نهار خلف املطيري ٨٣٫٢٥٭ 
عوض عبداهللا عوض احلسيني الظفيري ٭ 

٨٦٫٤٥
عويد هايف نايف عويد الديحاني ٨٠٫٤٢٭ 
فارس محسن محمد فريح املطيري ٨٣٫٤٢٭ 
فرج غامن مبارك فارس ٨٣٫٩١٭ 
فرحان أحمد فرحان دوجان البذالي ٧٧٫٨٣٭ 
فالح عبداهللا فالح الصليلي ٧٤٫٧٦٭ 
فهد أحمد فرحان دوجان عجاج البذالي ٭ 

٨٤٫٢
فهد خالد فالح مفرج احلسيني ٧٧٫١٨٭ 
فهد محمد صاهود العنزي ٨٨٫٦٦٭ 
فهد منيخر سعود العجمي ٨٩٫٩٤٭ 
فهيد عيسى الفي الرشيدي ٨٣٫٢٩٭ 
فواز ناصر دخيل العنتري ٧٧٫٧٨٭ 
فيصل خالد عطية عبيد الشمري ٨٣٫١٧٭ 
فيصل راشد علي املطيري ٨٠٫١٣٭ 
فيصل فهد مسير الضفيري ٧٦٫٤٧٭ 
ماجد سعد زبن املطيري ٧٥٫٣٨٭ 
مازن خالد مرزوق العتيبي ٨٢٫٥٦٭ 
مبارك تركي عقال الظفيري ٧٦٫٦٩٭ 
مبارك سالم سعود الوليد ٧٦٫٥٥٭ 
متعب عبدالرحمن محمد مسير ٧٤٫٧٣٭ 
محسن مشعان محسن الالمي الشمري ٭ 

٧٣٫٢٩
محمد دخيل عبداهللا املريخى ٨٥٫٩٣٭ 
محمد سعد عبداهللا غنيم املطيري ٧٩٫٤٦٭ 
محمد عايد سالم العالطي ٨٤٫٥٩٭ 
محمد عبدالعزيز يوسف خدادا ٩٨٭ 
محمد علي األدعس السعيدي ٨٧٫١٭ 
محمد عيد محمد بن عيد ٨٤٫٧١٭ 
محمد فهد محمد شيحان العنزي ٧٧٫٧١٭ 
محمد ماجد فهد شنوف ٧٢٫٤٩٭ 
محمد مانع صالح هادي مانع الديحاني ٭ 

٨٥٫٣٢
محمد متعب محمد عايض الرشيدي ٧٩٭ 
محمد مشاري خشمان الظفيري ٧٦٫١٭ 
محمد مشعل مراجى العنزي ٨٣٫٤٦٭ 
محمد نشمي محمد العتيبي ٨٥٫١٩٭ 
مزعل غازي هالل العتيبي ٨١٫٩٭ 
مزيد محمد مزيد الشقران البقمى ٧٤٫٩٧٭ 
مساعد عبدالعزيز حمود املعييف ٧٦٫٧٤٭ 
مشاري فريهيد خضير الشمري ٧٩٫٩٨٭ 
مشعل خالد سحاب تركي الضفيري ٧٤٫٥٧٭ 
مشعل عبداملنعم شليويح املطيري ٧٩٫٨٭ 
مشعل فالح رحيل الشمري ٨١٫٩٥٭ 
مشعل نواف عويد العنزي ٨٠٫٨٣٭ 
مصلح صالح مصلح احلربي ٧٧٫٧٭ 
مطلق محمد هليل املاجدي ٨٢٫٩٣٭ 
مناحي ســعود مناحي سعود املطيري ٭ 

٨٠٫٧٣
منصور نواف محمد الديحاني ٧٨٫٢٦٭ 
منور مناور عبدالرزاق املطيري ٧٤٫٩٥٭ 
ناصر مساعد خلف السعيدي ٨٢٫٦٢٭ 
ناصر مشبب عايض العتيبي ٨٦٫٩٩٭ 
نايف رمضان محمد املطيري ٨١٫٠٤٭ 
نايف فهد عموش املطيري ٧٤٫٨١٭ 
نايف ناصر عبداهللا العالطي ٧٦٫٢٨٭ 
نواف مطلق ثويران املاجدي ٧٩٫٨٦٭ 
نواف ناصر خليف الرشيدي ٧٧٫٧١٭ 
هداج فايز هداج حمود املطيري ٨٥٫٢٢٭ 
وليد كامل ناجي الظفيري ٨٠٫٢٨٭ 
يزيد عبداهللا محمد العنزي ٨٣٫٨٭ 
يوسف خالد سعيد العتيبي ٨٠٫٩٨٭ 
يوسف سالم فهد الشمري ٨٣٫٣٨٭ 
يوسف صالح يوسف اخلالدي ٧٦٫٤٩٭ 
يوسف فهيد عصرى العنزي ٧٩٫٧٧٭ 
يوسف الفي حمود الظفيري ٨١٭ 
يوسف ماجد صالح املطيري ٨٢٫٦٤ ٭ 

الصباح الثانوية للبنني 

أحمد فيصل عبداهللا إبراهيم ٨٩٭ 
أحمد ملفي مطلق املطيري ٧٧٫٦٤٭ 
أحمد ناصر راجح فهد ٧٧٫٦٦٭ 
أحمد يوسف عليان املطيري ٨٧٫٠٤٭ 
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أسامة رباح مبارك القوبع ٨٧٫٩٦٭ 
أسامة عبداهللا محمد العفاسي ٨٧٫٩٣٭ 
أسامة محمد غلوم محمد الكندري ٨٤٫١٢٭ 
أسامة منصور فراج املطيري ٨٠٫١١٭ 
أسامة منيف عبداهللا الرشيدي ٩١٫٢١٭ 
أسامة ناصر جاسر املرد ٨١٫٦٭ 
أيوب فيصل عبيد الظفيري ٨٥٫٩٭ 
الفالح منصور فالح الرشيدي ٨٢٫٢٣٭ 
اوس فراس عبداحملسن العنزي ٨٥٫٣٭ 
باسل خالد ماطر الرشيدي ٨٥٫١٥٭ 
بدر بندر ضيدان البرازي ٧٧٫٤٭ 
بدر حامد مبارك الهلفي ٨٥٫٣١٭ 
بدر ذاير خليل الديحاني ٧٨٫١٦٭ 
بدر طالل زيد البصمان ٨١٫٣٨٭ 
بدر مثال ليلي املطيري ٧٨٫٦٭ 
بدر محمد شتحان الظفيري ٨٤٫٨٨٭ 
بدر مفلح ماشع املطيري ٨٨٫٨١٭ 
بدر مهيزع هزاع اخلالدي ٧٤٫٨٨٭ 
بندر سالم مطيران السويط ٨٦٫٤٣٭ 
بندر مشاري فيصل الهدب ٨٤٫٣٦٭ 
تركي طالل علي العتيبي ٨٥٫٧١٭ 
تركي الفي ترحيب املطيري ٧٩٫٧٤٭ 
ثامر حمدان احلميدي الرشيدي ٨٤٫٢٥٭ 
جاسر مناحي بدر املطيري ٨٠٫٩٣٭ 
جاسم ثاني كعيد الظفيري ٨٢٫٤٩٭ 
جراح عيد فالح سرور املويزري ٨٧٫٣٥٭ 
جزاع ناصر جزاع رباح ٨٢٫٧٤٭ 
حبيب جابر جمعان الرشيدي ٨٢٫٩١٭ 
حسن محمد مفرح الهاجري ٨٦٫٤١٭ 
حسني علي عدنان السيد محمد ٨٠٫٣٦٭ 
حسني عيد عبداهللا العدواني ٨٣٫٦٥٭ 
حمد بندر شايع الشمري ٩٠٫٢٨٭ 
حمد صالح حمود الرشيدي ٧٨٫٤٭ 
حمد عبداللطيف فهد الشمري ٨٠٫٦٭ 
حمد فالح فهد البيدان ٧٧٫٣٩٭ 
حمد فالح مثعي الهدبة ٨٦٫٠٩٭ 
حمد مرزوق مبارك العدواني ٧٥٫٢٩٭ 
حمود بندر صالح املطيري ٨٠٫٥٥٭ 
حمود ناصر محمد الفجي ٧٨٫٠٦٭ 
خالد بدر زيد املنير ٧٨٫٥٭ 
خالد بندر منصور الظفيري ٨١٫٨٨٭ 
خالد سعد مطلق النصافي ٨٤٫٥٣٭ 
خالد طالل الدويلة ٧٤٫٦٦٭ 
خالد فرحان فرحان البصمان ٨١٫٩٤٭ 
خالد فهد صالح النمران ٧٨٫٧٩٭ 
خالد مطلق خالد السوارج ٧٤٫٨٧٭ 
خالد مطلق شارع املطيري ٨٨٫٣٤٭ 
خلف عبيد جاسر املطيري ٨٧٫٢٧٭ 
خلف فواز خلف الديحاني ٨٢٫٥٨٭ 
دعيج تركي غازي املطيري ٨٢٫٠٣٭ 
راجح محسن علي سلطان ٧٩٫١٩٭ 
راشد صالح أحمد الضفيري ٧٩٫٠٦٭ 
زايد محمد زايد العتيبي ٨٥٫٦١٭ 
زيد نادر زيد البصمان ٨٦٫٩٨٭ 
سعد سعود محمد العتيبي ٧٧٫٦١٭ 
سعد علي غنام ملهاب ٧٦٫٥٩٭ 
سعد مشاري سعد البصمان ٨٠٫٥٭ 
سعد معتز شــعيفان قديفان الرشيدي ٭ 

٧٨٫١٤
سعد هزاع عايد النصافى ٧٩٫٣٨٭ 
سعود صالح حمدان العازمي ٨٠٫٣٦٭ 
سعود عبدالعزيز سعود الوطري ٨٠٫٠٩٭ 
سعود عبداهللا سعدون العدواني ٨١٫٣٤٭ 
سعود عبدالعزيز عذال السويط ٨٧٫٥٭ 
سعود مشعل عبداهللا املطيري ٨٣٫٣٥٭ 
سعيد سعد فهد الرشيدي ٧٧٫٧٣٭ 
سلطان حسني جزاع املطيري ٧٤٫٣٨٭ 
سلطان ساير ماطر الظفيري ٨٨٫٥٨٭ 
سلمان جابر سالم الديحاني ٨٧٫٥٨٭ 
سلمان فهد عايد رشيدي ٨١٫٧٨٭ 
سلمان نطالن فالح النصافي ٨١٫٢٧٭ 
شافي ثواب صالح العتيبي ٨٤٫١٨٭ 
صطام مشاري صطام الدويش ٨٢٫١٢٭ 
ضاري مشاري سعد سالم ٨١٫٩١٭ 
ضحوي خميس ضحوي الرشيدي ٨١٫٩٢٭ 
طالل نواف محمد حسن ٧٢٫٠٨٭ 
عادل ضيدان طاهر الشمري ٧٤٫١٧٭ 
عبداحلكيم فهد محمد الرشيدي ٨٧٫٦٨٭ 
عبدالرحمن حامد خالد الرشيدي ٧٩٫٩٤٭ 
عبدالرحمن حسني دويبى املطيري ٧٨٫٨٦٭ 
عبدالرحمن حمد عوض املطيري ٨٤٫٤٨٭ 
عبدالرحمن عادل عبداهللا املطيري ٨٢٫١٥٭ 
عبدالرحمن عبداهللا مســعود الرشيدي ٭ 

٧٩٫٩٢
عبدالرحمن مبارك مبارك الرشيدي ٨٠٫٩٭ 
عبدالرحمن مخلف شبيب املطيري ٧٥٫٠٣٭ 
عبدالعزيز أحمد حمد الرشيدي ٧٤٫٠٤٭ 
عبدالعزيز أحمد محياء العيباني ٧٦٫٥٧٭ 
عبدالعزيز بندر فايز املطيري ٨٢٫٢٣٭ 
عبدالعزيز حامد عبداهللا العرادة ٧٩٫٠٩٭ 
عبدالعزيز خالد سالم الشختلى ٧٤٫٧٢٭ 
عبدالعزيز ركان صالح املطيري ٨٠٫٥٤٭ 
عبدالعزيز سعود صفران الرشيدي ٨٤٫٢٨٭ 
عبدالعزيز شبيب حمد الزعبي ٨٤٫٤٢٭ 
عبدالعزيــز عبدالوهاب محمد الكندري ٭ 

٨١٫٦٥
عبدالعزيز فالح محمد السميران ٨٠٫١٥٭ 
عبداهللا جابر فالح الرشيدي ٧٣٫٢٨٭ 
عبداهللا جلوي مخلد املطيري ٨٦٫٠٤٭ 
عبداهللا طالل سفاح العدواني ٧٦٫٨٩٭ 
عبداهللا الفي عجيل شاهني ٧٧٫٩٧٭ 
عبداهللا محمد جمعان الرشيدي ٨١٫٣٩٭ 
عبداهللا محمد فهد الزعبي ٨١٫٢٣٭ 
عبداهللا مطلق ناشي الفجي ٧١٫٧٨٭ 
عبداهللا يوسف خالد البغيلي ٧٩٫١٭ 
عبدالرحمن فالح عواد النمران ٧٦٫٩٢٭ 
عبدالعزيز بندر سعود املطيري ٨٤٫٦٨٭ 
عبدالعزيز جزا محمد الرشيدي ٨٢٫٢٢٭ 
عبدالعزيز طراد مريجب العنزي ٧٢٫٧٭ 
عبدالعزيز عبدالرحمــن منير املطيري ٭ 

٨٢٫٧٥
عبداهللا سلطان عبداهللا املطيري ٨٦٫٢٢٭ 
عبداهللا ماجد عبداهللا العتيبي ٧٦٫٥٤٭ 
عبداهللا مشعل نهير املطيري ٧٥٫٤٥٭ 
عبداهللا نايف حمد احلربي ٧٧٫٨٤٭ 
علي بندر عبداهللا احلربي ٨٢٫٨٧٭ 
علي حسني غازي املطيري ٧٧٫٤٧٭ 
علي غازي شاعي املطيري ٧٥٫٠٧٭ 
علي فيحان مشيعيب املطيري ٨١٫٤٭ 
علي محمد فهد الديحاني ٨٢٫٤٭ 
عمر محمد مرزوق عويران النصافي ٧٠٫٠٢٭ 
عوجان خالد حمد الرشيدي ٧٩٫٩٢٭ 
عوجان عبداهللا عوجان الرشيدي ٧٥٫٦٭ 
عوض خالد عوض الرشيدي ٨٢٫٨٢٭ 
عيد عايض نادر القحطاني ٨١٫٤٧٭ 
غازي نواف عويد املطيري ٧٥٫٤٦٭ 
غنام علي ماطر الرشيدي ٧٣٫٣١٭ 
فارس عجيل ماطر الظفيري ٨٠٫٠٥٭ 
فارس فهد مبارك الرشيدي ٨٥٫٤٥٭ 
فالح خلف فالح الرشيدي ٧٢٫٤١٭ 
فايز سالم فايز العنزي ٨٢٫٥٢٭ 
فرحان صالح عبيد الشمري ٨٥٫٣٣٭ 
فالح فيحان محمد املطيري ٨١٫٥٣٭ 
فهد حميد موهج الشالحي ٧٩٫٢٥٭ 
فهد خالد فهد املطيري ٧٩٫٢١٭ 
فهد سحمي فيحان املطيري ٨٢٫٢١٭ 
فهد عبيد محمد الرشيدي ٨٤٫٠٦٭ 
فهد يوسف مدوخ املطيري ٧٠٫٣٭ 
فواز ذاعر مطلق املطيري ٧٤٫٤٣٭ 
فواز عيد ملفي املطيري ٨١٫٧٣٭ 
فواز غايب جعيالن الرشيدي ٧٨٭ 

فيصل جراح غازي الديحاني ٨٢٫٩٦٭ 
فيصل عبداهللا خالد املتلقم ٩٥٫٣٤٭ 
فيصل فواز حميدي العميري ٨١٫٧٭ 
ماجد عبداحملسن رفاعي العتيبي ٨٩٫٧٢٭ 
مبارك طلق شبيب الرشيدي ٧٨٫١١٭ 
مبارك مطلق قبيل الرشيدي ٨٥٫٢٣٭ 
محمد جاسم محمد الهبيدة ٧٧٫٩٢٭ 
محمد جراح محمد العيفان ٩٠٫١٢٭ 
محمد حامد عبيد اهللا الرشيدي ٧٩٫٦٤٭ 
محمد خالد محمد املطيري ٨٣٫٤٣٭ 
محمد رشيد علي املعصب ٨٨٫٤٧٭ 
محمد سعود سالم الرشيدي ٨٢٫٨٩٭ 
محمد سالمة عبداهللا الشمري ٨٠٫٩٦٭ 
محمد سند شداد الرشيدي ٨٢٫٧٩٭ 
محمد طالب محمد العجمي ٨٧٫٢٦٭ 
محمد عبداهللا محمد الرشيدي ٧٨٫٩٢٭ 
محمد فراج عجاج الظفيري ٧٦٫٧٭ 
محمد مبارك سالم الشختلي ٩٥٫٩٩٭ 
محمد محارب محمد اجلسار ٨٠٫٥٢٭ 
محمد مشاري سلطان املطيري ٧٩٫٧٣٭ 
محمد مطلق محمد الرشيدي ٨٢٫٧٢٭ 
محمد ناصر محمد ثومير علي ٨٠٫١٣٭ 
محمد نايف محمد كياي ٨٠٫٨٥٭ 
محمد هادي االسود الرشيدي ٧٧٫٦٧٭ 
مساعد جندل شارع املطيري ٧٧٫٦٧٭ 
مشاري خالد مطلق العازمي ٨١٫١٣٭ 
مشاري عبدالكرمي محمد الرشيدي ٨٤٫٨٦٭ 
مشاري مساعد ملفي املطيري ٧٨٫٠٩٭ 
مشاري يوسف سعود الظفيري ٨٣٫٧٧٭ 
مشعل حامد موهج الشالحي ٧٨٫٨١٭ 
مشعل طليحان هزاع الديحاني ٧٩٫١١٭ 
مشعل ظافر محمد املطيري ٨٨٫٥٨٭ 
مشعل الفي جبير شريد الديحاني ٧٨٫٥٧٭ 
مشعل هادي سعيد املويزري الرشيدي ٭ 

٧٨٫٣٤
مشعل هجاج زيد زهمول ٨٢٫١٭ 
مشعل وليد سفاح العدواني ٨٦٫٩٭ 
مطلق جمعان مطلق بو سمري ٨١٫٨٨٭ 
مطلق مبارك مطلق الرشيدي ٨٣٫٠٤٭ 
مطلق مطلق فالح البصمان ٧٨٫٠٨٭ 
معاذ جندى حايف الســويط الضفيري ٭ 

٨٦٫٤٢
نادر نايف فهد الديحاني ٧٥٫٥١٭ 
ناصر رشيد عبدالهادي املطيري ٨٤٫٤٦٭ 
ناصر عياد قويل الديحاني ٧٥٫٤٥٭ 
نايف جابر عبداهللا الفالح ٨٥٫١٣٭ 
نزار محمد عبدالرسول العلي ٨٨٫٤٢٭ 
نواف جمعان ناصر الرشيدي ٨٥٫٣٤٭ 
نواف سلطان غنيم املطيري ٨٨٫٨٭ 
نواف فيصل فالح اخلالدي ٨٣٫٠٨٭ 
وليد خالد عطااهللا املطيري ٨١٫٩٥٭ 
وليد خالد محمد املطيري ٨٣٫٧٢٭ 
وليد عبداهللا محمد املطيري ٨١٫٤٦٭ 
يوسف أحمد فالح غريب اجلسار ٨٥٫٢٤٭ 
يوسف سالم زهري زهري ٨٤٫٦٣٭ 
يوسف عطية سعود الضفيري ٨١٫٢٢٭ 
يوسف محمد فهد الديحاني ٨٧٫١٣٭ 
يوسف مطلق عواد الظفيري ٨٠٫٤٣٭ 
يوسف هادي مفرح الرشيدي ٨٣٫٠٥ ٭ 

الصباحية الثانوية للبنات 

أريج فيصل سعد العازمي ٨٢٫٦٥٭ 
أصايل نايف عيد العازمي ٨٦٫٢٭ 
أفراح مبارك عبداهللا املطيري ٧٨٫٩٨٭ 
استبرق عبداحملسن مبارك العازمي ٨٤٫١٭ 
البندري احلميدي طماح السبيعي ٧٢٭ 
اجلازي علي ترف صاير الشمري ٩٠٫٣٩٭ 
اجلازي علي شالش العجمي ٨٠٫١٤٭ 
املها عايش صعب الشمري ٨٠٫٨٨٭ 
انوار معزى فالح املطيري ٧٧٫٢٥٭ 
ايالف محمد ناصر الدوسري ٨١٫٤٦٭ 
بتله مبارك راشد العازمي ٩٦٫٣٥٭ 
بدرية عبداهللا دغيم احلربي ٩٠٫٢٧٭ 
بدور عيد عايض العتيبي ٧٦٫١٤٭ 
تهاني فليح فالح العازمي ٩٦٫١٦٭ 
جواهر ناصر محمد الناجعى ٨٧٫٩٧٭ 
دانة فايز فالح العازمي ٩٣٫١٥٭ 
دعاء أحمد عباس الرشيدي ٧٧٫٤٧٭ 
دالل جابر سعد احلضيري ٨١٫٨١٭ 
دالل نايف محمد العازمي ٩٣٫٥١٭ 
رتاج بدر سليمان املطيري ٧٧٫٤٢٭ 
رغد سعد بداح الدوسري ٧٤٫٠٧٭ 
رغد ناصر ضويحي السبيعي ٩٢٫٨٣٭ 
رغد نبيل عبدالعزيز احلمود ٨٣٫٣٨٭ 
رهف عايض عبداهللا الرشيدي ٩٥٫٤٢٭ 
رهف محمد سعد العازمي ٨١٫٢٩٭ 
رهف مفلح مصبح العازمي ٩٠٫٦٭ 
ريان سعد جظعان العازمي ٨٤٫٦٣٭ 
ريان عيد سالم العازمي ٨٤٫٣٦٭ 
ريان نايف بداح الدوسري ٨١٫٧٦٭ 
رمي بدر فهد املطيري ٨٢٫٥٩٭ 
رمي جاسم محمد العازمي ٧٨٫٤٢٭ 
رمي عبداهللا ناصر العجمي ٩١٫١٧٭ 
ريوف سودان علي الشمري ٩٤٫٢٥٭ 
ريوف شافي هادي العجمي ٨٢٫٢٣٭ 
سارا عبداهللا صالح املطيري ٩٢٫٦٥٭ 
سارة حمد محمد الناجعي ٨٦٫١١٭ 
سارة سعود ناصر السبيعي ٧٨٫٨٥٭ 
سارة ناشي عايد زومان ٨٨٭ 
سارة نواف طامي الهاجري ٨٥٫٢٩٭ 
شمايل عايش هادي شــميالن العازمي ٭ 

٨١٫٩٣
شمه راشد مجبل العازمي ٩٥٫٤٭ 
شهد منر سلمان العازمي ٧٧٫٢٨٭ 
شوق غامن صلفيج الشمري ٧٩٫٩٣٭ 
شيخة حسني راشد املشهور ٩٦٫٣١٭ 
عائشة مبارك قبالن العازمي ٩١٫٠٧٭ 
عمشاء عيد خامت العازمي ٨١٫٠٣٭ 
غدير مطلق عايض العتيبي ٧٧٫٦٧٭ 
غزالن نهار حسني الدوسري ٩١٫١٭ 
غال حسن خميس العجمي ٨٥٫٦٢٭ 
غال غالب غازي العتيبي ٨٧٭ 
غال محمد مبارك الدوسري ٨٦٫٤٤٭ 
فاطمة بدر عميم العازمي ٨٠٫٧٨٭ 
فاطمة محمد فالح العازمي ٨١٫٧٧٭ 
فاطمة محمد مقبل الدماج ٨٨٫٣٦٭ 
فرح عبدالعزيز غازي املطيري ٨٣٫٢١٭ 
لولوة حبيب اعجمي العازمي ٩٣٫١١٭ 
مضاوي بدر مطلق العتيبي ٨٢٫٨٩٭ 
مضاوي صالح عبدالرحمن جردان ٧٤٫٥٨٭ 
مضاوي محمد صحن العازمي ٧٨٫٣٩٭ 
منيرة مناور شبيب العازمي ٨٥٫٩٨٭ 
منيرة ناصر جريوى الكردى ٨٥٫٨٦٭ 
مها عبيد سلمان الرشيدي ٨٣٫٨٢٭ 
موزه مضيان عامر القعود ٨٧٫٦١٭ 
موضي محمد عبداهللا السبيعي ٩٣٫٦٭ 
جنود محمد تركي العتيبي ٧١٫٣٦٭ 
نوال محمد عيد صايل ٨٤٫٥٩٭ 
نور دايس علي املري ٧٨٫١٢٭ 
نورا سلطان صالح املطيري ٩٣٫٧١٭ 
نورا فهد عبداهللا احلربي ٨٥٫٤٭ 
نورة حمد فضي الرشيدي ٨١٫٢١٭ 
نورة حمود أحمد العنزي ٨٥٫٧٢٭ 
نورة حمود مبرك العازمي ٨٨٫٨٧٭ 
نورة رشيد عبداهللا العازمي ٩٠٫٧٤٭ 
نورة سلطان مبارك العجمي ٨٨٫٨٭ 
نورة فهد عبدالهادي تركي ٨٢٫٢٢٭ 
نورة محمد شافي العجمي ٧٤٫٦٣٭ 
نورة مشعل مرزوق العازمي ٩٠٫٨١٭ 
نورة مصلط عبداهللا راشد ٧٨٭ 

نورة هادي حربي اللميع ٩٠٫٨٦٭ 
نوف فهيد فالح الشراكى ٧٢٫٩٥٭ 
نوف ناصر عبداهللا القحطاني ٨١٫٦٩٭ 
هديل ناصر عالي املطيري ٧٥٫٣٣٭ 
هديل ناصر مبارك العازمي ٨٠٭ 
هنادي مشعل مناحي العازمي ٨٤٫١٨٭ 
هنوف خالد صالح مليس ٨٢٫٠٦٭ 
هنوف محمد منيف العجمي ٧٩٫٧٢٭ 
هيال حزام فهد الدوسري ٧٨٫٧٧٭ 
وسن خالد شهاب اخلالدي ٧٥٫٥٢٭ 
وصايف محمد عبداهللا سعد ٨٥٫٢٦ ٭ 

الصباحية الثانوية للبنني 

بدر مناحي فالح العازمي ٨٣٫٥٤٭ 
بدر ناصر فهد محمد الدوسري ٧٩٫٥٩٭ 
حمد عبداالله محمود عبدالرحيم ٧٤٫٢٭ 
ذايد عيد ذايد السعيد ٨٣٫٥٩٭ 
سعود سعيد سعود سعيد املطيري ٨١٫٢٣٭ 
ســليمان بدر ناصر عبداحلافظ راضي ٭ 

٧٧٫٣٢
طالل راشد صالح اجلذع ٧٦٫١١٭ 
طالل نواف ممدوح مرزوق العازمي ٨٣٫٨٩٭ 
عادل خالد محمد العيد ٧٧٫٥٤٭ 
عبدالرحمن سالم صالح املري ٧٩٫١٥٭ 
عبدالرحمــن عبداهللا فالح فهد العازمي ٭ 

٧٧٫٩
عبداهللا ناصر صالح العجمي ٧٨٫٧٨٭ 
عبدالعزيــز عبــداهللا يوســف إبراهيم ٭ 

عبداهللا ٨٦٫١٣
عبداهللا خالد سعد فالح الطامي ٧٨٫٠٣٭ 
فهد سالم رجعان العازمي ٧٦٫١٢٭ 
قبالن راضي صالح قبالن احليان ٧٧٫٢٥٭ 
مبارك محمد عوض زايد العازمي ٧٤٫٨٭ 
مبارك محمد مبارك سالم الهاجري ٧٧٫٩٩٭ 
مجاهد عبدالعزيز عبداهللا العتيبي ٨٥٫٩٭ 
محمد حامد عبداهللا عبدالرحيم الزنكي ٭ 

٨٣٫١٣
محمد مطلق ثامر سعدون الهندال ٨١٫٠٩٭ 
محمد ناصر سعد محمد السهلي ٧٣٫٧٩٭ 
مشاري محمد عبداهللا مسفر القحطاني ٭ 

٨٠٫١١
ناصر رشيد ناصر راشد املري ٨٨٫١٦٭ 
ناصر عبداهللا سالم اجلامع العازمي ٧٣٫٧٤٭ 
يعقوب أحمد حســن أحمــد عبدالرحيم ٭ 

٧٨٫٦٦
يوسف سالم فرحان العنزي ٧٣٫٨٥ ٭ 

الطاهرة بنت احلارث الثانوية للبنات 

أبرار فؤاد محمد علي ٩٠٫١٦٭ 
أحالم إبراهيم محمد الشمري ٧٦٫٩٭ 
أريام أحمد سالم الشمري ٨٣٫٣٢٭ 
أريام رجا محمد الديحاني ٧٤٫٩١٭ 
أريام شبيب نهار بداح املطيري ٧٨٫٤٥٭ 
أصايل حسني حمد العجمي ٧٩٫٠٨٭ 
أصايل سعود سعيد املطيري ٧٦٫٠٦٭ 
أمثال متاعب غايب الرشيدي ٧٧٫٧٭ 
أمل حمود علي الهبيدة العازمي ٧٥٫٧٦٭ 
أمل طفيل محمد الرشيدي ٨٨٫٠٩٭ 
أمل عبدالعزيز فرج املطيري ٩٤٫٢٣٭ 
أميرة سالم عبداهللا الرشيدي ٨٩٫٠٤٭ 
أمينة ناصر حسني الناصر ٧٥٫٢٤٭ 
أنوار نايف ضيدان املطيري ٨٧٫٧٨٭ 
ابتسام خالد سالم املجرن ٨٢٫٠٦٭ 
البندري نصار صعفق الظفيري ٨٣٫٤٦٭ 
العنود تركي عبداهللا النويهض الرشيدي ٭ 

٩٠٫٩١
الهام سامي سليمان راشد ٨٧٫٦٣٭ 
انوار وليد خالد الرشيدي ٨٨٫٦٣٭ 
ايالف صادق حسني علي ٧٣٫٧٨٭ 
إميان عبدالرحمن فالح الرشيدي ٨٨٫٧٨٭ 
بدور سعد سلمان العتيبي ٨٦٫٥٧٭ 
بشاير عبدالرزاق نايف الرشيدي ٧٨٫٤٣٭ 
بشاير محمد عبداحلميد السني ٨٨٫٢٥٭ 
ترفه هزاع سعد الرشيدي ٦٦٫٦٦٭ 
حور بندر ضاهر العدواني ٧٣٫٦٢٭ 
خلود خالد عويض الديحاني ٨٣٫١٭ 
خلود سرحان كريدي العنزي ٨٨٫٣٥٭ 
خيرية منصور حسني الشمري ٩١٫٥٤٭ 
دانة عادل عبداللطيف املقيط ٨٤٫٢٢٭ 
دانة منصور علي الرشيدي ٨٢٫٥٧٭ 
دليل رشيد عبيد العازمي ٨٠٫٨٣٭ 
دميا سلمان عشوي العازمي ٩٠٫٤٦٭ 
دميه خالد حنس املطيري ٧٠٫٧٥٭ 
دميه طالل عبدالكرمي الشايجى ٩٥٫٦٣٭ 
رتاج خالد عبداهللا احلياني ٧٤٫٥٣٭ 
رتاج فالح صالح املطيري ٩٢٫٢٥٭ 
رتاج فواز عيد الهبله ٧٢٫٢٤٭ 
رتاج محمد حسني الرشيدي ٨٥٫٢٧٭ 
رزان خلف جاسر املرد ٨٦٫١٩٭ 
رزان يوسف مبارك اجلالوي ٨١٫٠٤٭ 
رزوف علي مطلق املطيري ٨٣٫٧٦٭ 
رشا صقر محسن املطيري ٨٠٫٨٦٭ 
رغد بدر عوض الهبيدة ٩٣٫٧٣٭ 
رغد ناجي حمود املطيري ٨٦٫٦٩٭ 
رهف مبارك عبداحملسن املطيري ٨٣٫٦٥٭ 
ريان عبداهللا ســلطان الســور املطيري ٭ 

٧٩٫٠٧
ريان مساعد متعب املطيري ٨٥٫٣٩٭ 
رمي حسن عبداهللا الرشيدي ٩٨٫٠٢٭ 
رمي صقر سعد صقر ٨١٫٤٭ 
ريناد محمد علي التويس ٩١٫٤٥٭ 
زهراء أحمد محمد علي ٨٠٫٥٩٭ 
سارة علي عبداهللا املطيري ٨٥٫٩٧٭ 
سارة مبارك دعيج اخلالدي ٧٣٫٩٢٭ 
سعاد جمال خميس العقاب ٧٧٫٤٨٭ 
سلمى سعد محمد العازمي ٧٩٫٧٥٭ 
شهد ناصر مطلق العتيبي ٧٥٫٠٤٭ 
شوق عبداهللا غلوم محمد الكندري ٨٧٫٣٤٭ 
شوق نايف غنيم املطيري ٧٧٫٠٦٭ 
شيخة تركي طليحان املطيري ٩٣٫٣٧٭ 
ضوى فيصل فالح قويضي العازمي ٧٩٫٥٢٭ 
طيب النوايا عبيد فجرى مرزوق ٧٨٫٤٦٭ 
طيف ماجد عذل السويط ٧٦٫٦١٭ 
عائشة بدر مبارك بن شوق ٨٩٫٠٧٭ 
عائشة علي خميس العباسي ٩٠٫٢٣٭ 
عالية سالم حمدي العازمي ٨٨٫٥٥٭ 
عالية محمد مزيد بوشيبة ٩٣٫٧٢٭ 
عالية ناصر متعب النويهض الرشيدي ٭ 

٨٧٫٨
عايشة فهد بطاح العازمي ٨١٫٦٣٭ 
عبير بدر ردن الدويش ٨٤٫١٧٭ 
غالية سعد عايض الرشيدي ٨٢٫٨٦٭ 
غالية عبدالعزيز نايف العنزي ٧٧٫٩٤٭ 
غدير مبارك مطر احلسيني ٨٦٫٣٣٭ 
غالي بدر راشد السليطني ٩١٫٦٭ 
فاطمة منصور عبيد طفيل ٩٢٫٢٭ 
فاطمة هاني حزام مرزوق ٨٧٫٩٭ 
فجر عبداهللا محمد الرشيدي ٨١٫٥٧٭ 
فرح ناصر علي املطيري ٩١٫١٦٭ 
فوز حمد حمود الفزير ٧٩٫٨٦٭ 
فوز خالد حمدان الهبيدة ٩٦٫٣١٭ 
فوز عايض عبداهللا املويزري ٨٦٫٣٣٭ 
فوز فايز حمود الفضلي ٨٧٫٣١٭ 
فوز فهد صنت الديحاني ٨٩٫٦٧٭ 
فوز مبارك عبداحملسن املطيري ٨٠٫٣٢٭ 
فوز نواف الفي الديحاني ٨٧٫٣٭ 
جلني شاكر غلوم الدشتي ٧٤٫٤٣٭ 
لطيفة سعد سمير علي املطيري ٨٢٫٦٤٭ 
لطيفة يوسف حباب الرشيدي ٧٦٫٦٧٭ 
لولوة فهد زيد السعد ٩٦٫٤٩٭ 

مرمي أحمد خنيفر الرشيدي ٩٣٫٧١٭ 
مرمي جاسم محمد صرخوه ٨٣٫٣٢٭ 
مرمي خالد محمد األستاد ٧٩٫٣٤٭ 
مرمي صالح شــبيب الشــباك الرشيدي ٭ 

٨٨٫٤٦
مرمي عبداهللا محمد املطيري ٧٥٫٨٤٭ 
مرمي عوض عبداهللا يوسف عبداهللا ٨٤٫٨٭ 
مرمي فيصل أحمد الكندري ٨٥٫٧٣٭ 
مضاوي حمد مرزوق الفضلي ٨٢٫٨٧٭ 
مالك فوزي سالم العلي الظفيري ٨٣٫٩٨٭ 
منار ماجد عبداهللا صفر ٩١٫٠٥٭ 
منار مبارك دعيج املطيري ٨٢٫٣٢٭ 
منال ملفي ضحوي العازمي ٧٨٫١١٭ 
منيرة عبداهللا عيد العتيبي ٩٠٫٧٢٭ 
منيرة ناصر مزيد املطيري ٨٥٫٨٣٭ 
موضي طارق أحمد النمش ٧٤٫٨١٭ 
نور عبداهللا ناصر الشليه ٧٤٫٤٤٭ 
نور محمد فياض العنزي ٨٦٫٤٤٭ 
نورا عبداهللا ناصر الشليه ٨٠٫٠٥٭ 
نورا فهد شريدة املطيري ٨٤٫٩٭ 
نورة جابر فرج املهنا ٧١٫٧٤٭ 
نورة سلطان ندى املطيري ٩٤٫٦٦٭ 
نورة عقيل جهاد العازمي ٩١٫٤٩٭ 
هاجر محمد ندا النومس ٨٦٫٣٩٭ 
هاجر مرزوق صقر املخاجنى ٧٢٭ 
هيا حسني خالد اخلضرى ٨٤٫٦٤٭ 
هيا سعود سعد العازمي ٨٧٫١٥٭ 
هيفاء بدر شخير املطيري ٨٤٫٩٧٭ 
وجدان الفي مرزوق العازمي ٨٥٫٣٥٭ 
وله وليد خالد السليم ٨٥٫٣٥ ٭ 

العدان الثانوية للبنات 

أمل هادي فالح العازمي ٨٧٫٣٣٭ 
أنوار جاسم محمد املبارك ٧٤٫٧٭ 
أنوار فهد جمعان العازمي ٩٥٫٠٢٭ 
ارياف محمد فالح العازمي ٩٤٫٦٨٭ 
اجلازي سلطان فاضل الفاضل ٨٩٫٧٦٭ 
إميان علي زيد املنير ٨٠٫١٭ 
تهاني صالح هادي العازمي ٨٠٫٩٣٭ 
حصة صالح سالم جوهر ٨٨٫٦٭ 
خوله رضا عبداهللا احلمدان ٩١٫٣٤٭ 
دانة سلطان عيسى العجيل ٩٠٫٥٨٭ 
دانة عامر محسن العجمي ٩١٫٢٨٭ 
دانة فراج عبداهللا الدوسري ٩٦٫٩١٭ 
دانة مرزوق رجعان العازمي ٩٣٫٥٣٭ 
رغد حسني علي القطان ٧٦٫٠٢٭ 
رقية مهدي حدادي ٨٢٫٠٦٭ 
روان راشد جرار العازمي ٨٨٫٢٧٭ 
رمي أسامة عبداهللا األنصاري ٧٦٫٥٧٭ 
رمي جمعان نومان بتال العازمي ٨٩٫٩٩٭ 
رمي رجعان عامر سحلول ٨٧٫٥٢٭ 
رمي عجران محمد الزعبي ٨٢٫٩٧٭ 
سارة أحمد مبارك السالم ٨٥٫٩٥٭ 
سارة مجبل مجبل العازمي ٨٧٫٢٩٭ 
شهد عادل محمد الفهد ٧٩٫١٢٭ 
شيخة عبدالسالم محمد اجلوهر ٩٠٫٥٢٭ 
شيخة فيصل عبدالعزيز املشعل ٩٢٫٨٣٭ 
طيبة ياسني يوسف احلساوى ٧٩٫٩١٭ 
عائشة حمد محمد العجمي ٩٥٫٤٣٭ 
غالية عبدالعزيز مسفر الوادعى ٩٠٫٢١٭ 
غالية فراج شباب العتيبي ٨٧٫٣١٭ 
غدير خليفة جاسم ثاني ٨٧٫٠٥٭ 
غدير عيسى عبدالرضا احلداد ٨١٫٢٨٭ 
فرح علي عبدالرضا رمضان ٩١٫٦٣٭ 
كوثر مشعل شاكر الصفار ٨٦٫٩١٭ 
لولوة عبدالرحمن أحمد اخلميس ٨٢٫٣٣٭ 
مرام خالد صعب الشمري ٧٩٫٢١٭ 
مرام محمد منصور اخلالدي ٨١٫٧١٭ 
مرمي عادل خليل اليوسف ٨٦٫٦١٭ 
منار مطلق مرزوق الوصيص ٨١٫٩٥٭ 
منال سالم سعد العازمي ٧٦٫٧٥٭ 
منى خيراهللا مبارك العجمي ٧٥٫٣٭ 
منارق جابر أحمد السعد ٩٥٫٠٣٭ 
نور مضحى عوض احلربي ٩٣٫٨٨٭ 
نورة أحمد محمد املصيجر ٧٦٫١١٭ 
نورة دمشق مسعود العجمي ٨٣٫٢٣٭ 
هدى محمد زايد العجمي ٨٣٫٢٩٭ 
هند فالح سعيد العجمي ٧٩٫٨٥٭ 
هوازن سعود فهد املطيري ٨٥٫٧٣٭ 
هيا مبارك مطرود العازمي ٨٩٫٣٩٭ 
هيا محمد علي مفرح ٩٤٫٨٥٭ 
ود ذيب سليمان العتيبي ٨٤٫٩٥ ٭ 

العصماء بنت احلارث الثانوية للبنات 

أبرار خالد علي احلمدان ٩٣٫٦٢٭ 
جمانة حبيب رسول دشتى ٧٥٫٣٣٭ 
جنه علي يعقوب العلي ٩٠٫٦٧٭ 
دارين سالم راشد اجليماز ٨٣٫١٣٭ 
دانة مشعل خليفة الطبيخ ٨٢٫٠٦٭ 
دانة وليد خالد اإلبراهيم ٩٥٫١٣٭ 
دالل عماد حسني اجلسام ٨٦٫٨٤٭ 
ريان إبراهيم فهد العمران ٨٨٫٨٨٭ 
سارة أحمد مساعد الدهام ٨٧٫٨٢٭ 
سارة بدر عبداهللا الهالل ٩٣٫٤٥٭ 
سارة بدر مصطفى اجلدميي ٨٥٫٥٦٭ 
شيخة طارق فهد املهيني ٨٨٫٤٦٭ 
طيبة مشعل يوسف الزايد ٨٧٫٣٥٭ 
عائشة حامد عبداهللا العودة ٨٧٫١٩٭ 
عائشة سعد هزاع الهزاع ٩٥٫٢٤٭ 
فاطمة مهند عبداهللا النفيسى ٩٦٫٤٨٭ 
في سعد محمد الدهام ٩٢٫٢٤٭ 
لطيفة خليفة عبداللطيف الرباح ٨٦٫٥٥٭ 
لطيفة عبداللطيف عبداهللا اخلميس ٨١٫٤٤٭ 
لولوة خالد محمد احلوطى ٨٨٫٦٩٭ 
لولوة عبداهللا سلمان القضيبي ٩٢٫٩٢٭ 
لولوة عبدالعزيز عبداهللا اجلاسم ٧٢٫٦٢٭ 
لولوة محمد خلف املسباح ٨٢٫٤١٭ 
لولوة مشاري محمد الرباح ٩٤٫٨٩٭ 
ليان محمد راشد احلماد ٨٢٫٦٤٭ 
مرمي أحمد أيوب األيوب القناعي ٩٢٫١١٭ 
مرمي أحمد غامن املطر ٩٥٫١٦٭ 
مرمي خالد علي الشويب ٩٧٫٩٤٭ 
منيرة عبداهللا مشاري الفوزان ٩٢٫٨٨٭ 
منيرة محمد ناصر املرشود ٧٩٫٥٭ 
موضي سند حمد علي ٧٩٫٦٢٭ 
نور شاهني سالم الغامن ٩٠٫١٢٭ 
هيا مهند عبداهللا النفيسى ٩٥٫٩٣٭ 
ورود حسني بدر بوعباس ٨٨٫٥٨٭ 
ميامه فيصل مبارك بن علي ٨٦٫٦١ ٭ 

الفجر اجلديد االهلية الثانوية للبنني 

أحمد عبداخلالق محمود النجار ٧٥٫٣٣٭ 
أحمد عواد عبداللطيف عواد ٧٨٫٦٤٭ 
أدهم محمد أبوالفتوح السعيد ٨٨٫٣٨٭ 
أمير محمد أبوالفتوح السعيد ٨٩٭ 
أنور جليل عنقود خلف ٧٥٫٠٤٭ 
إبراهيم سعود مطلق املطيري ٦٨٫٣٧٭ 
إبراهيم محمود حسني نصراهللا ٧٧٫٥٥٭ 
إبراهيم ممدوح حمد مضحى ٨١٫٧٩٭ 
أحمد عبدالهادي ناصر بودعيلج ٧٧٫٦٤٭ 
انس صالح محمود محمد ٨١٫٥٧٭ 
بدر أنور حمود اخلتالن ٧٦٫٣١٭ 
بدر إبراهيم الفهد ٧٢٫٠٢٭ 
بندر بدر صغير الهاجري ٨٠٫٣٣٭ 
حسن امين محمد حسن محمد ٦٩٫١٢٭ 
حسن علي عبدمسير محمد ٨٠٫٢٤٭ 
حسني علي جوده ماجود ٨٤٫٦٤٭ 
حمد محمود غافل عبيد ٨٦٫٦٤٭ 
خالد إبراهيم السيد نصر عبده ٨٢٫٤٦٭ 

ساري علي الكطنان ٧٧٫٥٩٭ 
سالم أحمد عبداهللا اخلميس ٦٨٫٠٨٭ 
سعد فهد راشد الرشيدي ٧٧٫٢٩٭ 
سليمان جاسم محمد العدل ٧٣٫٦٭ 
سيف أشرف محمد وافي ٧٥٫٥٣٭ 
شــاهني يوســف عبدالعزيــز الشــاهني ٭ 

الطراروه ٧٥٫٤
صباح فهد مطر عواد ٧٢٫٩٢٭ 
صالح الدين خميس رحيل ٧٠٫٧٨٭ 
عايض الفي مفرح الرشيدي ٨٤٫٤٭ 
عبدالعزيز خالد جابر عواد ٧٣٫٩٣٭ 
عبدالعزيز سعد عبدالعزيز العنزي ٧٥٫٦٧٭ 
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بوشهري ٭ 

٧٥٫١
عبدالعزيز مرزوق مبارك العدواني ٨٢٫٢٩٭ 
عبداهللا خليفة درويش جمعة ٧٥٫٤٦٭ 
عبداهللا ذياب جمعان املطيري ٧٢٫٣٦٭ 
عبداهللا ربيع عليوى العتيبي ٧٥٫٢٦٭ 
عبداهللا فالح فهيد العجمي ٧٩٫١٨٭ 
عبداهللا محمد مطر اجلديد ٧١٫٥٭ 
عبدالرحمــن جمال كمــال الدين صديق ٭ 

٧٤٫٥٩
عبدالرحمن سعيد شداد حريش ٦٨٫٤١٭ 
عبدالرحمن عبدشطب شطب ٧٨٫٩٭ 
عبدالرحمن يوسف كامل محمد ٦٦٫١٭ 
عبدالعزيز خالد عبداللطيف اجلندل ٨٠٫٧٣٭ 
عبداهللا محمد موسى عبدامللوك ٧٤٫٢١٭ 
عبداهللا مناور محمد العنزي ٨١٫٠١٭ 
عبداهللا نعيم سالم محمد ٧٢٫٣٤٭ 
عبيد سعدون عبيد الرشيدي ٨٦٫٠٦٭ 
علي بدر عويض املطيري ٦٨٫٥٤٭ 
علي صالح باني جبر الظفيري ٧٨٫٩٥٭ 
علي مجيد محمد املقصيد ٨٧٫٧٭ 
عمر حسن مزيد السريحي ٧٨٫٦٨٭ 
عمر شريف محمد عصمت ٧٤٫٧١٭ 
عمر محمد موسى عبدامللوك ٨٠٫٢١٭ 
عمر نايف علي العنزي ٧٣٫٥٩٭ 
فايز نواف هجاج املطيري ٦٧٫٩٥٭ 
فهد حسن سحاب سعد ٨٢٫٦٧٭ 
فهد نواف عبدالرحمن املطيري ٧٩٫٠٧٭ 
ماجد محمد عايد الظفيري ٧١٫٠٧٭ 
مبارك غامن صالح صفوق ٧٦٫٥٧٭ 
محمد أحمد عاطف خليفة ٧١٫١٥٭ 
محمد حسني علي اسماعيل ٦٥٫٣٨٭ 
محمد شريد محمد الشتيلي ٧٧٫٥٤٭ 
محمد عبده فهمي بدوى رضوان ٧٨٫٨٢٭ 
محمد كرمي دهش العنزي ٧٩٫٢٭ 
محمد يوسف أحمد ٦٩٫٥٨٭ 
محمود إبراهيم مصطفى حسني ٧٦٫٢١٭ 
محمود حسن الشافعى منصور ٧٤٫٢٨٭ 
محمود محمد شحاته حجر ٧٦٫٨٧٭ 
مسلم فيصل فارس دبي الرشيدي ٧٨٫٠٤٭ 
مشاري عدنان حمود حريش ٧٣٫٢٭ 
مطر عبدالعزيز مطر عزام ٧٤٫٤٨٭ 
مطر ناصر مطر عواد ٦٥٫٦٧٭ 
مطلق سعد مطلق الهاجري ٧٧٫٣٣٭ 
مهدي فيصل علي بوناجمه ٧٣٫١٧٭ 
ناصر فرحان مزبان شنان ٧٠٫٨٥٭ 
هادي صالح هادي فارس ٧٤٫٧٭ 
وليد علي عبيد مهنا ٦٥٫٠٥٭ 
يعقوب جمعة سليمان اخلالدي ٦٩٫٣٥٭ 
يوسف سعد محمد الزعبي ٨٥٫٥٭ 
يوسف محمد فاروق إبراهيم ٨٩٫٧ ٭ 

الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات 

أنفال نايف املاللى ٧٩٫٤٩٭ 
آيات خالد السيد عبداهللا حسني ٩٥٫٦٤٭ 
اسيل إبراهيم عيسى ٧١٫١٧٭ 
امواج جهاد النابلسى ٧٣٫٤٦٭ 
انتصار عبدالعزيز جلود جعاطه ٨٤٫٥٨٭ 
أنفال عبداهللا عبدالكرمي ٨٠٫٩٢٭ 
جميلة حسني سعود الفضلي ٦٨٫١٦٭ 
خديجة فالح غزال غياض ٧٤٫٨٣٭ 
رتاج خليفة جابر دهش ٨٥٫٦٤٭ 
رهف فتحي عبدالرحمن عصران ٩٣٫٢١٭ 
زهراء فالح غزال غياض ٧٧٫٦٤٭ 
زينب السيد محمد محمد الشاذلى ٩٠٫٤٧٭ 
شذى عمر الياسني ٨١٫٥٧٭ 
شهد زهير منر ابو عليان ٨٣٫١٣٭ 
شهد محمد خير عرفات ٧٩٫٠٧٭ 
شيماء عبداملنان لعل محمد ٨٥٫١٨٭ 
صبا عبدالرحيم أحمد بسيسو ٩٨٫٠١٭ 
غدير إبراهيم القداح ٩٠٫٢٥٭ 
غدير عدنان رشيد ٧٨٫٨٤٭ 
فاتن يوسف العبداهللا ٨٣٫٨٭ 
فاطمة رواد صباح غليون ٧٢٫٣١٭ 
فاطمة شهاب أحمد سليم سالم ٨٧٫٦٥٭ 
فاطمة محسن اليج العنزي ٧٠٫٣٤٭ 
فرح مدحت عبدالفتاح بسيوني ٧٥٫٨٥٭ 
مرح محمود يوسف عمر ٧٢٫١٤٭ 
مرمي علي الشبعان ٨٠٫٧٤٭ 
مرمي علي جنم داود ٨٦٫٢١٭ 
معالي ثابت اعبيد احملمد ٧٣٫١٦٭ 
ميس عادل حمدان مري ٦٠٫٤٣٭ 
نظله مصطفى محمد اسماعيل ٧٠٫٠٦٭ 
نور نبيل حسن حسني ٧٥٫٩٤٭ 
وعد وسام طالل اخلميس ٧٣٫٩٩٭ 
وفاء صخر محمد احلاج رشيد ٩٤٫٠٧ ٭ 

الفردوس الثانوية للبنات 

أبرار فالح حامد العتيبي ٧٩٫٠٢٭ 
أرياف فهيد محمد عقلة ٩٣٫٩٧٭ 
أريام فهد سعد املطيري ٨٦٫٦٤٭ 
أريام مضحى مفلح الرشيدي ٨٠٫٢٩٭ 
أريام مطلق سلطان الرشيدي ٩٠٫٣٨٭ 
إسراء عزيز فرحان صالح ٧٩٫٦٣٭ 
أسماء مرزوق محمد الرشيدي ٨٢٫١٤٭ 
أسيل عبداللطيف فهد الشمري ٧٤٫٩٤٭ 
أشواق الفي جبير الديحاني ٨٤٫٩٩٭ 
أماني عايض دهام الرشيدي ٨٢٫٥١٭ 
آمنة ناصر مزهر الشمري ٨١٫٨٣٭ 
أنفال علي مسعود الرشيدي ٩٠٫٥٤٭ 
أنفال نواف وبدان ابن سويط الظفيري ٭ 

٨٩٫٤١
أنوار أحمد حمود الرشيدي ٨٧٫٠٦٭ 
أنوار محمد علي الرشيدي ٨١٫٢٥٭ 
ابتسام محمد شبيب العتيبي ٧٤٫٩٣٭ 
اشواق فهد سعود السبيعي ٧٧٫٩٣٭ 
البندري خليفة علي املطيري ٧٩٫٨٭ 
الدانة مانع محمد املطيري ٨٩٫٠٣٭ 
العنود خلف الفي املطيري ٧٣٫٧٨٭ 
العنود ناصر مسفر الزعبي ٨١٫٥٦٭ 
ايالف مطلق احلميدي املطيري ٨٠٫٩٦٭ 
بتله متعب محمد الرشيدي ٧٦٫٤٣٭ 
بزة خالد حمود اخلالدي ٨٩٫٩٢٭ 
بشاير خالد فهيد الرشيدي ٩٥٫٣٨٭ 
بشاير محمد لويزان الشراري ٩٠٫٩٨٭ 
بلقيس نواف مشعل السويط الظفيري ٭ 

٩٢٫٥٤
جوري علي مطلق الرشيدي ٩١٫٥٢٭ 
جوزه مصلح عبيد املطيري ٩٠٫٧١٭ 
حصة غنام علي املطيري ٩٤٫٦٤٭ 
دانة فهيد محمد الرشيدي ٨٨٫٥٭ 
دانة ودعان فدعوس املويزري ٨٢٫٢٣٭ 
دالل أحمد محمد احلمد املجرن ٨٥٫١٩٭ 
دميه سحمى فيحان املطيري ٩٠٫٧١٭ 
ذهب علي ذياب الديحاني ٨٨٫٤٦٭ 
رتاج نواف الفي الرشيدي ٧٧٫٥٧٭ 
رغد بركة مريبد الرشيدي ٨٦٫٦٭ 
رغد عبدالعزيز محمد العنزي ٨٠٫١٤٭ 

رغد مشاري خشمان خلف عوض ٨٠٫٤٥٭ 
رهف بدر ملهاب الرشيدي ٩٠٫٩٢٭ 
رهف وليد مرزوق العازمي ٨٢٫١٭ 
روان حسني سلمى املطيري ٩٤٫٥١٭ 
روان نواف الفي الرشيدي ٧٩٫٤٨٭ 
ريان منصور مجبل احلميدي ٨٥٫١٭ 
رمي مطلق مبارك الرشيدي ٨٨٫٨٭ 
رمي نايف سعد املطيري ٨٧٫٥١٭ 
زهراء عبدالرضا علي العباد ٧٤٫٨٭ 
سارة راشد غزاي الرشيدي ٧٤٫١٣٭ 
سارة فهد خشمان خلف ٧٦٫١٧٭ 
سارة أحمد علي العدواني ٩١٫٣٨٭ 
سارة خالد عطااهللا املطيري ٩٣٫٧١٭ 
سارة سعد عوض العتيبي ٧٧٫٦٥٭ 
سارة عبدالعزيز طعمة اخلالدي ٨٨٫٨٣٭ 
سامية محمد عبداهللا الزعبي ٨٥٫٥٧٭ 
سعاد جمال مفرح الشمري ٨٠٭ 
شجون منصور هابس املطيري ٨٥٫٤٨٭ 
شريفة مبارك مطلق الرشيدي ٨٤٫٤٥٭ 
شوق بدر حمود الديحاني ٨٥٫١٤٭ 
شوق حمود مناور مزيد ٧٠٫٠٤٭ 
طيف سعدون سعود العازمي ٨٧٫٠٨٭ 
طيف ضيدان مجعد املطيري ٨٠٫٤٩٭ 
عائشة دهيم هادي الرشيدي ٧٢٫٤٭ 
عالية عيد بطاح العازمي ٧٧٫٨٦٭ 
عالية محسن ماجد الرشيدي ٧٥٫١٤٭ 
عهد مجعد حزام العتيبي ٨١٫١٦٭ 
غالية محمد متعب الديحاني ٧٩٫٩٣٭ 
غرام مبارك عبداهللا العرادة ٧٥٫٩٨٭ 
غزالن أحمد هالل الديحاني ٨٦٫٠٩٭ 
فاطمة حربي راشد املطيري ٩١٫٦٤٭ 
فرح عبداهللا سالم الشختلى ٨٤٫٥٭ 
فرح مطلق مضحى الهبيدة ٨٧٫١٦٭ 
فوز سلطان محمد املطيري ٨٨٫٥٦٭ 
فوز فواز سعود اجلويعد العازمي ٨٨٫١٥٭ 
لطيفة مشعل ندا الديحاني ٨٣٫١٦٭ 
ملى نايف ضويحي اخلالدي ٧٦٫٧٤٭ 
مرمي حضيرم حسني الرشيدي ٨٢٫٢٦٭ 
مرمي حمد ارشيد القفيدي الكعمي ٨١٫٧٢٭ 
مرمي رشدان راشد الرشيدي ٨٥٫٠١٭ 
مرمي فالح دغيم الزعبي ٨١٫٥٨٭ 
مرمي فالح سعد الرشيدي ٨٧٭ 
مرمي مجبل عوض الرشيدي ٨١٫٠١٭ 
مرمي محمد فهاد الرشيدي ٧٨٫٤٭ 
مزون منصور هابس املطيري ٨٠٫٦٣٭ 
منيرة سعد سعود املطيري ٨٧٫٣١٭ 
منيرة أحمد علي العدواني ٧٩٫١٤٭ 
منيرة حمد مضحي كميخ الرشيدي ٨٩٫٣٦٭ 
منيرة سرور مانع اجلرمان املطيري ٨٣٫٢٢٭ 
منيرة علي عيد العدواني ٩٠٫٣٣٭ 
مها سعد محمد املطيري ٨٩٫٣٩٭ 
موضي راكان عبدالرحمن املطيري ٨٨٫٨٣٭ 
مي فالح ضيف اهللا املقضي ٧٩٫٧٨٭ 
جند ناصر مطلق احلميدانى ٩٠٫٨١٭ 
جنود أحمد عبيد القفيدي ٧٤٫٨٤٭ 
نورة ارشيد عايد النصافي ٨٤٫١٥٭ 
نورة بدر قاعد املطيري ٨٩٫٧٤٭ 
نورة حجي غزاي الرشيدي ٨٦٫٧٣٭ 
نورة خالد عبداهللا العدواني ٨٧٫٢١٭ 
نورة سالم طالب الهاجري ٩٠٫٧٨٭ 
نورة سماح متعب املطيري ٨٨٫٦٦٭ 
نوف فيصل عبداحملسن العدواني ٧٤٫٠٥٭ 
نوف مرضى مبارك العازمي ٧٦٫٤٥٭ 
نوير بدر مطر املطيري ٨٠٫٧٢٭ 
هاجر عبداهللا علي الرشيدي ٧٧٫٣٣٭ 
هاجر عبيد عماش الرشيدي ٧٦٫١٤٭ 
هدى خالد فالح اخلالدي ٧٧٫٦٣٭ 
هديل أحمد براك الرشيدي ٨٥٫٢١٭ 
هديل عبداهللا نايف العتيبي ٧٤٫٣٧٭ 
هيا خالد فالح اخلالدي ٧٧٭ 
هيفاء عبدالرحيم دغيم املطيري ٨٨٫٥١٭ 
وصايف سعد حمدان العلثات ٨٠٫٠١٭ 
وصايف متعب حمود املطيري ٧٩٫٤١٭ 
وصايف مشعل غازي العازمي ٨٩٫٥٧٭ 
وصايل صعفك سرور املطيري ٨٢٫٣٥ ٭ 

الفروانيه الثانوية للبنات 

أنوار خالد مسفر املطيري ٨٢٫٢٭ 
أبرار أسامة مبروك محمد ٩٦٫٩٨٭ 
أسماء ناصر حلمي غنيم ابوسعيد ٩٥٫٤٧٭ 
تقي أحمد محمد ٩٦٫٣٧٭ 
حبيبه سامح فاروق بشير ٩٧٫٨٣٭ 
حصة حمد عبداهللا اخلالد ٨٣٫١١٭ 
حنان ثائر علوش ٩٣٫٤٭ 
دميا أمين السيد عبداحلميد ٩٤٫٨٤٭ 
رغد نواف مسلم العتيبي ٧٢٫٣١٭ 
رهف أحمد دغيم الرشيدي ٩٣٫٦٥٭ 
رهف فواز سعد املرشاد ٧٥٫٩٨٭ 
رهف مطلق محمد املعصب ٨١٫٣٧٭ 
روان أسامة أحمد أحمد ٩٥٫٩٧٭ 
روان محمد خلف الفضلي ٩٦٫٧٣٭ 
روان محمد عويد الرشيدي ٨٣٫١٦٭ 
ريان عبداهللا باتل املطيري ٨٣٫٩٢٭ 
ريتاج باتل محمد املرشاد ٨٧٫٩٥٭ 
رمي بهاء رجب أحمد ٩٢٫٠٤٭ 
رمي الفي صقر املطيري ٧٥٫١٩٭ 
رمي ناصر صلبي العنزي ٨٢٫٢٩٭ 
رمي نايف محمد املطيري ٧٣٫٢٢٭ 
رميان منصور علوان العجمي ٧٥٫٩٣٭ 
ســارة عبداخلالــق ســاملني مبــارك بن ٭ 

صالح ٩٦٫٣٣
سلمى محمد حميدو طه ٩٧٫٢٩٭ 
سلمى محمد راشد الهيفى ٨٩٫٥٣٭ 
شروق صالح فالح الرشيدي ٩٠٭ 
شهد أحمد داود املنفي ٧٩٫٨١٭ 
شهد فايز عبداهللا العيفان ٨٤٫٣٢٭ 
شهد ناصر فهيم عبداملجيد املهدي ٩٤٫٣٭ 
شوق سالم مبارك الرشيدي ٨٦٫٣٭ 
شيخة أحمد سعد الرشيدي ٨٥٫٥٢٭ 
شيماء أحمد مطلق الرشيدي ٨٥٫٨٩٭ 
عالية رشيد حضيرم الرشيدي ٨٥٫٣٧٭ 
غزالن خالد طاهر الشمري ٨١٫١٥٭ 
غال فواز حمد الهبيدة ٨٠٫٤٦٭ 
إبراهيــم ٭  الزهــراء مصطفــى  فاطمــة 

عبدالرحمن البهوتى ٩٦٫٤
فاطمة فهد صلبي العنزي ٨٠٫٨٨٭ 
فوز مساعد مرضي الرشيدي ٩٤٫٩١٭ 
لورا بندر سلطان املطيري ٨٧٫٧٧٭ 
مرمي محمد علي عبداللطيف ٩٨٫٦٩٭ 
مرمي نواف منور املطيري ٨٦٫٣٧٭ 
مضاوي منصور فالح اخلرينج ٨٤٫٢٥٭ 
نور ناصر بدر املطيري ٧٨٫٣٧٭ 
نورة سرحان عبداهللا الرشيدي ٧٥٫٦٨٭ 
هدى أحمد جوده أحمد ٩٩٫٢٢٭ 
هيا عبدالهادي حمد الشبال ٧٨٫٨٥٭ 
ياسمني علي محمود السيد ٩١٫٩٨ ٭ 

الفريعة بنت مالك الثانوية للبنات 

أرياف عبدالعزيز سعود املطيري ٧٩٫٦٩٭ 
أريام بندر محمد املطيري ٨٥٫٢٥٭ 
أسماء بندر العتيبي ٩٠٫٠٦٭ 
أسماء محمد سعد املطيري ٨٢٫٧٦٭ 
أسيل ذياب فالح اخلرينج ٨٢٫٩٩٭ 
أسيل محمد عبدالكرمي املشوطى ٧٧٫٢٤٭ 
أفراح مرزوق سلمان العازمي ٨١٫٦٥٭ 
آالء فيصل عبداهللا الصفار ٧٦٫١٣٭ 
أماني غازي مطر الديحاني ٧٤٭ 
أمل كاتب نايف الرشيدي ٦٩٫٨٤٭ 
أفراح عبداحلميد سعود الشمري ٨١٫٢٨٭ 
البتول يعقوب عبدالرزاق الكويتى ٨٩٫٥٦٭ 

الرمي محمد عامر العجمي ٨٨٫٢٨٭ 
إميان يوسف صنهات املطيري ٧٧٫٨٣٭ 
بدور مطر مطلق الرشيدي ٨٥٫١٧٭ 
بدور يوسف سالم املطيري ٧٧٫٠٨٭ 
حصة جابر عامر املري ٩٣٫١٤٭ 
حفصه عبدالعزيز خالد الرمح ٨٢٫٦٥٭ 
حور عبداللطيف عبدالرحمن املهنا ٨٤٫٨٥٭ 
حورية خالد مطر املطيري ٩٢٫٨٤٭ 
خلود فيصل عياد الرشيدي ٩٢٫٠٤٭ 
دانة سعيد إبراهيم الرشيدي ٨٥٫٣٥٭ 
دانة علي غازي شوق الرشيدي ٩١٫٤٨٭ 
دانة فاضل حبيب اخلالدي ٧٥٫٢٤٭ 
دانة مساعد سعد الرشيدي ٩٥٫٤٧٭ 
دالل خالد ردن املطيري ٨٨٫٦٦٭ 
دالل عبداهللا يوسف العنزي ٩٧٫٣٦٭ 
دالل فيصل ثواب املطيري ٩٢٫٧٥٭ 
دالل موسى منصور الرشيدي ٧٤٫٨٩٭ 
دميه بدر سحاب املطيري ٧٥٫٩٩٭ 
رتاج أحمد عبدالكرمي الفرحان ٧٣٫٩٣٭ 
رتاج عبدالرحمن سويري العجمي ٨٧٫٧٣٭ 
رتاج عبداهللا عماش املطيري ٧٤٫٨٤٭ 
رغد خالد سليمان العسعوسي ٧٤٫١٣٭ 
رغد ضاوي مطر الديحاني ٨٢٫٢٧٭ 
رغد غامن زيد السعيد ٧٧٫٤٭ 
ريتاج شاتي فنيسان الظفيري ٨٩٫٢٩٭ 
رمي محمد مطلق السبيعي ٨٢٫٨١٭ 
رمي مزيد نايف املطيري ٧٣٫٦٭ 
رمي منصور حمد الرشيدي ٨٣٭ 
رميا عبداهللا متعب الديحاني ٩٣٫٣٭ 
ريناد عايض عيد الرشيدي ٨٤٫٧٧٭ 
زهراء فيصل عبداهللا الصفار ٧٤٫٤٨٭ 
سارة عبداهللا محمد املطيرات ٨٦٫٤٦٭ 
سارة عثمان عبداهللا النفيسه ٨٦٫١٨٭ 
سارة فهد ناصر البراك الرشيدي ٩٤٫٩٢٭ 
سارة محمد رجب الدالمه ٧٦٫٢١٭ 
سارة محمد عبداهللا التميمي ٨٨٫٥٥٭ 
سامية أحمد عبدالكرمي الفرحان ٧٥٫٥٣٭ 
شريفة بدر سعد املطيري ٨٤٫٤٭ 
شريفة عبدالعزيز قاسم حسن ٨٦٫٦٨٭ 
شهد أحمد علي سند السند ٧٤٫٣٢٭ 
شهد حمود مرزوق العازمي ٨٦٫١٩٭ 
شهد طالل عبدالرحمن غفران عبدالرحمن ٭ 

٦٨٫٤٥
شهد عبداهللا علي الطويل الرشيدي ٩١٫٦٢٭ 
شيخة مسعود عبداهللا املسعود ٩٠٫٧٭ 
شيمه محمد عليثه العتيبي ٨٥٫٨٢٭ 
ضحى فرحان سعد العازمي ٨٧٫١٩٭ 
ضحى معاود عوض الديحاني ٨٤٫٧٤٭ 
طيبة محمود حسني علي ٩٢٫١٨٭ 
طيف فواز نواف البراك الرشيدي ٧٩٫١٣٭ 
عائشة حسني علي عبداحلى ٨٥٫٨٢٭ 
عائشة عواد عون الرشيدي ٨١٫١١٭ 
عائشة فيصل علي املنصوري ٩٣٫١٦٭ 
عبير منصور عقيل املطيري ٨٣٫٨٨٭ 
غالية فهد حسن الشطي ٧٨٫٦٨٭ 
غالية نايف عبداهللا املطيري ٧٩٫٥١٭ 
غدير محمد بنيان اخلالدي ٩٧٫٨٧٭ 
غزالن دخيل مرزوق املطيري ٩٧٫٠٣٭ 
فاطمة إبراهيم حسن املقصيد ٨١٫٧٢٭ 
فاطمة الزهــراء عبداملجيــد عبدالصمد ٭ 

حسني ٧٦٫٠١
فاطمة بدر سعد الديحاني ٨٥٫١٭ 
فاطمة خالد عبداهللا احلمر ٩٤٫٧١٭ 
فاطمة وليد عبداهللا العصفور ٨٣٫١٢٭ 
فرح علي عبداهللا محمد ٩٣٫٦٧٭ 
فوز محمد مرضي البغيلي ٨٠٫٧٩٭ 
في فهد حمدان املطيري ٨٨٫٥٣٭ 
جلني زيد الفي البريعصي ٧٧٫٥٦٭ 
لولوة محمد وليد احلمادي ٩٢٫٠٥٭ 
لينه عامر حمدان الديحاني ٧٣٫١٤٭ 
مرمي زكريا عيسى األنصاري ٨٠٫٨٣٭ 
مرمي زياد طارق الشطي ٨٥٫٦٭ 
مرمي سعود عبدالعزيز الظفيري ٧٣٫٥٩٭ 
مرمي سعود عبيد املطيري ٧٣٫٢٤٭ 
مرمي فيصل إبراهيم إبراهيم ٧٥٫٧٧٭ 
مرمي محمد عبداحلسني عباس ٩٠٫٥٣٭ 
مشاعل محمد فهد العجمي ٨٠٫٨٣٭ 
مضاوي عايد عبدالرحمن العتيبي ٨٥٫٠٨٭ 
مالك عبداهللا جمعة الدوسري ٨٨٫٢١٭ 
منار صنيتان محمد املطيري ٩٠٫٥٦٭ 
منار نبيل خضير أحمد ٩٣٫٦٨٭ 
منيرة سالم فهد الديحاني ٨٢٫٧٤٭ 
منيرة سعد عشوي العازمي ٨٧٫٥٩٭ 
منيرة محمد ماطر املطيري ٨٧٫٥٦٭ 
منيرة هادي متعب املطيري ٨٥٫٥٦٭ 
موضي رشيد محمد املويزري ٧٩٫٣٤٭ 
موضي فهد نزال ابا القلوب ٧٥٫٦٦٭ 
نقوه صالح مفلح حمد ٧٦٫٦٩٭ 
نور حسني عبداحملسن العتيبي ٩٣٫٨٩٭ 
نورا محمد يوسف الشطي ٩٦٫٧٢٭ 
نورة راشد سعد الشقاث ٧٤٫١٥٭ 
نورة عبدالعزيز نايف املطيري ٨١٫٥٦٭ 
نورة عبداهللا عماش املطيري ٧٨٫٩٥٭ 
نورة غامن قناص املطيري ٨١٫٤٢٭ 
نورة فيصل عباس العتيبي ٩٠٫٥٩٭ 
نورة مشاري عباس العتيبي ٨١٫١٭ 
نورهان أحمد سعيد عبدالفتاح ٩٦٫٦٭ 
نوف يوسف محمد املطيري ٩٣٫٤٭ 
هاجر فهيد محسن الديحاني ٨١٫١٤٭ 
هنادي مجبل صالح الديحاني ٨٦٫٣٤٭ 
هند عبدالرحمن حسن العتيبي ٨٨٫٠٦٭ 
هيا إبراهيم محمد املطيري ٨١٫٨٢٭ 
وسمية حاكم عبيسان املطيري ٩٢٫١١ ٭ 

القبس االهلية الثانوية للبنني 

أحمد سمير محمد السباعي ٧٨٫٥٦٭ 
أيوب محمود متيم ٧٣٫٠٤٭ 
ابانوب صالح ناجي عطااهللا ٧٨٫٢٢٭ 
أحمد سمير الرفاعي ٧٤٫٢٥٭ 
أحمد عبدالصمد أحمد محمد ٨١٫٥٣٭ 
اجنيلوس امين زكي عبدامللك ٨٢٫٦٩٭ 
بدر عبدالقادر محمد هرفيل ٧٣٫٧٣٭ 
بدر ماهر محمد القيشاوى ٧٨٫٣٧٭ 
حسن عماد ناصر ٨٣٫٥٣٭ 
حسني علي الدراوشه ٧٨٫٦٭ 
حسني مصطفى طالب ٧٥٫٢٨٭ 
خالد وليد خالد البليلي ٨٢٫٣٨٭ 
خليفة يوسف خليفة الرومي ٧٥٫٤٧٭ 
سعد جمال الطمشه ٩٢٫٣٦٭ 
ســعيد محمد سعيد الســيد محمد علي ٭ 

٨٥٫٦٥
ســليمان حســني علي عبداحلميد حماد ٭ 

٨٧٫٤٣
سيف الدين رأفت عبدالراضي ٨٣٫٣٭ 
عامر حسني علي عسكر ٨٨٫٤٨٭ 
عبداهللا مجدي حامد محمود حامد ٨٢٫٢٧٭ 
عبداهللا محمد زاهر أحمد عباره ٨٨٭ 
عبدالرحمن حسن القادري ٧٩٫٢٣٭ 
عبدالرحمن محمد رفيق غالية ٧٠٫٩٨٭ 
عبدالرحمن ممدوح صادق محمد ٨٦٫١٤٭ 
عبدالعزيز سعود اسماعيل ٨١٫٨٥٭ 
عبدالفتاح نبيل موسى ابوعبيد ٨٧٫٤٩٭ 
عبداهللا أحمد الزين ٧٣٫١٩٭ 
عبداهللا سعود اسماعيل ٧٧٫٨٥٭ 
عبداملعطــى رائــد عبداملعطى اخلطيب ٭ 

٧٦٫٨٤
علي محمد خليل ٧٦٫٦٥٭ 
عمر سامي يوسف حسن ٨٢٫٩٦٭ 
عيسي نبيل هاني املجذوب ٩٤٫٣٥٭ 
قاسم علي محمد حرب ٨٢٫٤٨٭ 

كامل وليد حيدر ٧٥٫١٧٭ 
محمد أسعد رميح الرميح ٧٦٫٩١٭ 
محمد إبراهيم جبر حجاج ٧٥٫٦١٭ 
محمد أحمد يوسف قناوى ٧٩٫٥٩٭ 
محمد رضا محمد شعالن ٩٩٫٢٩٭ 
محمد صالح جودت صالح ٧٨٫٥١٭ 
محمد فرحان محمد ٧٨٫٨٦٭ 
محمد ناصر محمد اجلهمانى ٧٤٫٠٧٭ 
محمود أحمد يحيى املصرى ٩٠٫٦٨٭ 
محمود مصباح ارناؤط ٧٧٫٧٢٭ 
مصطفى بدر معرفي ٩٠٫٩٨٭ 
مصطفى غامن محمد فوعانى ٧٢٫٤٦٭ 
ناصر مهلهل ناصر اخلالد ٨٢٫١٤٭ 
هاشم سعيد الشبلي ٧٤٫٥٩٭ 
وليد مهلهل ناصر اخلالد ٨٠٫٨٦٭ 
يحيى محمد طه محمد سالم ٧٨٫٩٣٭ 
يوسف أبو النجا رمضان أبو النجا ٨١٫٠١٭ 
يوسف أحمد القادرى ٧٩٫٠١٭ 
يوسف رامز يوسف البج ٨٢٫٧٭ 
يوسف سعيد أحمد محمد البوليني ٨١٫٢٧٭ 
يوسف شعبان منتصر بهلول ٧١٫١٥ ٭ 

القرطبي الثانوية للبنني 

أحمد عيد سابج العازمي ٨٥٫٦٨٭ 
إبراهيم متعب خلف املطيري ٨٢٫٣٤٭ 
العويد عبدالقادر عبداهللا العتيبي ٨٥٫٧٢٭ 
بدر مبارك ناصر الهاجري ٧١٫٤٢٭ 
بندر جزاء مطلق املطيري ٩٤٫٨٧٭ 
جاسم حزام جاسم الشمري ٧٦٫٤٩٭ 
حباج محمد حباج العازمي ٧٧٫٣٧٭ 
حمد أحمد مبارك العقاب ٨٣٫٤١٭ 
حمد راشد فرحان العازمي ٧٩٫٤٦٭ 
حمد صالح حمد العازمي ٨١٫٨٣٭ 
خالد نايف سعد النامي ٨٠٫٧٤٭ 
راشد خالد راشد الشحومى ٨٦٫١١٭ 
سالم بدر محسن العنزي ٧٩٫٩٩٭ 
سعود خالد مرزوق العازمي ٧٣٫٨٥٭ 
سعود عيد سعود خلف العنزي ٧٦٫٢٨٭ 
سعود فيصل سعود املطيري ٧٩٫٥٧٭ 
سعود مشاري فرحان الشمري ٧١٫٢٣٭ 
سلطان سالم مرزوق العازمي ٨٠٫٧٩٭ 
سلمان عبدالعزيز ساير املطيري ٨٣٫٩١٭ 
سلمان علي سيف النامى ٩٠٫٩٭ 
سيف طيب عمر العتيبي ٨٠٫١٨٭ 
صالح فالح فرحان العازمي ٧٩٫٨٢٭ 
ضاري سالم علي العازمي ٨٢٫٢٥٭ 
طالل جالل خلف العنزي ٨٤٫٨٦٭ 
طالل مبارك عبدالرزاق العنزي ٩٠٫٩٨٭ 
عايد سعد عايد العازمي ٧٩٫٥٨٭ 
عبدالرحمن حامد مطلق العازمي ٨٥٫٠٤٭ 
عبدالرحمن حسني غنام الصويلح ٨٥٫١٭ 
عبدالرحمن سلطان جاعد العتيبي ٨٢٫٥٧٭ 
عبدالرحمن فهد فاضل الشمري ٨٧٫٤٩٭ 
عبدالرحمن محمد حباب شويب ٧٨٫٣٤٭ 
عبدالرحمن محمد رغيان النومس ٨٠٫٩٦٭ 
عبدالرحمن محمد عزيز العازمي ٨٠٫٣٭ 
عبدالرحمن مفلح منيخر العازمي ٨٠٫٢٦٭ 
عبدالعزيز فهد محمد العازمي ٧٨٫٠٩٭ 
عبدالعزيز فهد مناحي الدوسري ٧٧٫٧٨٭ 
عبدالعزيز محمد دحام العنزي ٧٩٫١٭ 
عبدالعزيز هاجد عبداهللا املطيري ٨٤٫٣٢٭ 
عبداهللا انور عداس العازمي ٨٤٫٥١٭ 
عبداهللا خلف هزاع املطيري ٨١٫٣٤٭ 
عبداهللا سالم عبداهللا املرجتي العازمي ٭ 

٧٤٫٦٤
عبداهللا طالل محمد العازمي ٧٩٫٨١٭ 
عبداهللا فيصل عبداهللا العتيبي ٧١٫٨٦٭ 
عبداهللا فيصل فالح العازمي ٨١٫٤٢٭ 
عبداهللا ماجد مجعد ميزر العازمي ٧٣٫٥٩٭ 
عبداهللا محمد شافي العجمي ٧٩٫٩٩٭ 
عبداهللا نايف مطلق املطيري ٩٢٫٧١٭ 
عبدالعزيز محمد مقبل الدماج ٧٢٫٠٢٭ 
عبدالكرمي حامد مهدي العنزي ٧١٫٩٢٭ 
عبداحملسن بدر صحن امليع العازمي ٨٢٫٩٢٭ 
علي سالم علي العازمي ٨٤٫٧٧٭ 
فهد خالد فهد العازمي ٨٦٫٨٦٭ 
فواز فهد معيوف الضفيري ٧٣٫٣٩٭ 
فيصل هالل ذيبان املطيري ٧٥٫٧٢٭ 
مبارك ارشيد راشد الهيلع العازمي ٧٤٫٤٦٭ 
محمد أحمد يونس أحمد ٧٨٫٥٧٭ 
محمد خالد حمد العازمي ٦٩٫٢٤٭ 
محمد راشد مثال العازمي ٨٣٫٨٦٭ 
محمد ســالم محمد دحام جاحم العنزي ٭ 

٧٦٫٩٣
محمد عبداهللا شبيب الدوسري ٧٧٫٦١٭ 
محمد عتقاء معيتق الرشيدي ٧٤٫٣٢٭ 
محمد علي بخيت املري ٧٥٫٠٥٭ 
محمد عيد خامت العازمي ٧٥٫٥٨٭ 
مرزوق بدر مرزوق العازمي ٨٢٫٠٦٭ 
مرشد مرزوق مرشد العازمي ٨١٫٣٢٭ 
مشعل محمد مشعل العازمي ٧٩٫٠٩٭ 
منصور أحمد منصور العازمي ٨٢٫٣٩٭ 
ناصر بدر ناصر السبيعي ٧٦٫٧٣٭ 
ناصر يعقوب محمد األحمد ٨٠٫٤٨٭ 
نايف محمد مرزوق العازمي ٧٧٫٩٨٭ 
نواف هليل موسى املطيري ٧٩ ٭ 

الكندي الثانوية للبنني 

أحمد بطي سراح العازمي ٨١٫٢٣٭ 
أحمد ثامر فجري مرزوق ٦٦٫٧٨٭ 
أحمد فيصل غنيم ابو عنيج ٦٩٫٨١٭ 
إبراهيم يوسف حوران املرزوق ٧٥٫٥٦٭ 
أسامة حمود نحيطر اجلريد ٧٥٫٦٣٭ 
جاسم محمد اسماعيل شمس الدين ٧٥٫٢٣٭ 
خالد احلميدي ماجد املطيري ٨٦٫٤٣٭ 
خالد وليد خالد اخلالدي ٧٧٫٧٤٭ 
خلف فالح خلف الرشيدي ٨٠٫٠٢٭ 
راشد سعود مبارك البواردى ٨٢٫٢٦٭ 
سعد أحمد سعد العازمي ٧٧٫٧٥٭ 
سعد حمدان شهاب اخلالدي ٧٧٫٣٭ 
سليمان علي حمدان اجلهورى ٧٣٫٨٤٭ 
صالح عبداهللا عباس عبدالرحيم ٧٢٫٨٧٭ 
عايض سرور عايض العتيبي ٨٥٫٩٢٭ 
عبدالرحمن حمد محمد الزوير ٧٦٫٧٣٭ 
عبدالرحمن حمود مسلط الهاجري ٨٤٫٤٢٭ 
عبدالرحمن صباح حسني العنزي ٨٣٫٢٧٭ 
عبدالرحمن فواز فالح املياس ٧٢٫٦٤٭ 
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العجمي ٭ 

٨٣٫٢٤
عبدالعزيز محمد ناشي العازمي ٧٠٫٥٨٭ 
عبداحملسن داود محسن العجمي ٧٢٫٤٧٭ 
عبدالرحمن خالد متروك العتيبي ٧٨٫٢٦٭ 
عبدالهادي محمد عبدالهادي احلجيالن ٭ 

٧٥٫٥٦
عثمان عبداهللا مرزوق املطيري ٧٩٫٨٨٭ 
عذبي ثامر فجري مرزوق ٧٢٫٣٨٭ 
فهد خالد محمد العجمي ٧٣٫٧٢٭ 
فهد محمد خالد العويهان ٧٢٫٨٧٭ 
فهد ناصر سعيد العرفج ٧٩٫٠١٭ 
مهنا زبن مهنا العنزي ٨٩٫٧١٭ 
ناصر بدر معجب الهاجري ٧٦٫٣٤ ٭ 

الكويت االهلية احلديثة الثانوية للبنات 

أفنان محمد أحمد محمود ٨٢٫٦٤٭ 
آالء محمد طلعت مبارك ٩٤٫٧٦٭ 
أميرة خالد حسن محمد ٨٢٫٠٣٭ 
ابتسام محسن لهواق غنام ٨١٫٩٧٭ 
أسماء محمد إبراهيم جنيدي هابيل ٩٥٫٦٥٭ 
البتول محمد ضيف اهللا شريف ٩٣٫٥٩٭ 

انوار كامل عناد علي ٧٩٫١٧٭ 
بدور خليف البطي ٩٠٫١٥٭ 
بسمه وليد السيد علي ٩٨٫٠٣٭ 
جمانة يونس محسن حسني ٩٠٫٧٭ 
جنا فايز محمد بورباع ٨٣٫٥٭ 
جنان راجح محسن عبداهللا ٨٩٫٢٥٭ 
حبيبه سامح حمدى هنداوى ٩٢٫٠٦٭ 
حسناء أسامة يس علي يس ٩٧٫١٣٭ 
حصة حميد دوحان غازي ٩٣٫٦٦٭ 
دارين عاصم أحمد دار ابو احلاج ٨٨٫٤٣٭ 
دانة أحمد محيسن ٨٩٫٢٩٭ 
دانة محمد حسنني ليثي ٨٩٫٢٤٭ 
دلع جمال محمد أبو زور ٨٥٫٠٨٭ 
ذكرى مكرم سليمان عبدالرحيم ٩٥٫٠٧٭ 
راما مراد حسن حسني ٨٦٫٠٧٭ 
رقية محرز شهاب البرغش ٧٥٫٤٢٭ 
رنني ربيع أحمد الشعابني ٨٠٫٩٥٭ 
رهف اسعد سرحان أحمد ٧٦٫٩٤٭ 
روان ناهض إبراهيم ابوشعر ٩٢٫٤٦٭ 
روان هادي جنم فندى ٩٠٫٦٩٭ 
زينب مجبل سعد جابر ٨٤٫١٤٭ 
زينه محمد عدوي إبراهيم ٩٢٫٥٦٭ 
سحر حمدي علي جماز ٨١٫٧٨٭ 
سمر مدين ضعيف ٨٢٫٥٣٭ 
سميرة قحطان عيد الدريس ٨٢٫٩٧٭ 
شوق حسام صالح العيق ٨٦٫٧٢٭ 
شوق حميد املوسى ٧٧٫٦٥٭ 
صفا حجاب عذاب االسود ٨١٫٧٨٭ 
ضحى فهد ضاحي العنزي ٧٥٫٢١٭ 
ضحى وليد سمير سيد ٩١٫٠٧٭ 
فاطمة حسني حريفش جابر ٧٩٫٦٣٭ 
فاطمة جاسر شريف غامن ٨٨٫٧٩٭ 
فاطمة خالد كاظم نايف ٨٥٫١٢٭ 
فاطمة رضا قاسم مراد ٩٤٫٠٦٭ 
فاطمة منصور محسن علي ٩١٫١٭ 
فايزة أحمد دباش احملمد ٨٤٫٤٨٭ 
فرح السيد إبراهيم السيد املرسى ٩١٫٣٣٭ 
فرح جمال عبدالرحمن ابو عيدة ٧٨٫٧٢٭ 
فرح عاطف عبداحلفيظ عبداهللا ٨٠٫١٨٭ 
لؤى مراد صالح موسى ٧٥٫١٣٭ 
لبنى اياد شحادة نصراهللا ٩٧٫٢٦٭ 
جلني يعقوب يوسف فرس ٨٢٫٣٥٭ 
مروه عنتر أحمد محمد ٩٣٫٣٢٭ 
مرمي عبدالقادر شوكت ابو ريده ٨٠٫٥٢٭ 
مرمي ناصر عثمان عبداحلليم عثمان ٩٢٫٦٭ 
معالم حمود محسن سعد مبارك ٧٨٫٨٥٭ 
منار خالد خلف خلف ٨٤٫٦٦٭ 
منة اهللا محمد مختار محمود شلبي ٩٠٫٨٧٭ 
منه اهللا ماجد إبراهيم حبوبه ٩٣٫٨٦٭ 
منيرة خالد صالح السعيدي ٧٩٫٩٦٭ 
ميس مازن مصطفى محمد ٩٢٫٩٧٭ 
ندى فتحي فتحي العفيفي ٩٦٫٧٦٭ 
نعيمه صالح عيد العصفور ٩٣٫٠٥٭ 
هاجر عزيز غالي الشمري ٨٥٫٠١٭ 
هبة عماد اسعد عيسى ٧٩٫٨٣٭ 
هديل يحيى أحمد معمار ٨١٫٣٭ 
وسام اياد أحمد مرعي ٩٠٫٨١ ٭ 

الكويت االهلية احلديثة الثانوية للبنني 

أحمد خالد أحمد اإلبراهيم ٧٤٫٥٩٭ 
أحمد بشير عجيل صغير ٧٥٫٥٥٭ 
أحمد هشام سامي محمد عبدالرحمن ٩١٫٧١٭ 
بدر عبدالوهاب أحمد املصرى ٨٧٫٨٣٭ 
بدر فالح متعب العتيبي ٧٥٫٥٣٭ 
بسام أحمد حسني عبدالرحمن ٩٣٫٧٨٭ 
بشار عبدالهادي عيد بريج ٨٤٫٤٨٭ 
بالل محمد محمود محمد ٨٦٫٢٨٭ 
رشدي زياد محمد مصطفى ٨١٫٩٧٭ 
سعيد عثمان جابر احلارثي ٧٢٫٠٣٭ 
عبدالرحمن أحمد سليمان حسني ٨٣٫٣٩٭ 
عبدالرحمن طارق جمال اسماعيل ٨٠٫٣٢٭ 
عبدالرحمن علي سيد أحمد عبداهللا ٨٥٫٠٨٭ 
عبدالرحمن محمد سالم النجدي ٧٧٫١٧٭ 
عبداهللا سالم عبداهللا السالحي ٧٧٫٣٧٭ 
عبداهللا مبارك مسير دبوس ٨٤٫٠٣٭ 
عبداهللا محمد بدر العويشير ٩٠٫٤٤٭ 
عبدالوهاب عبداهللا غازي العلي ٦٧٫٥١٭ 
عبدالرحمن عبدالرضا كزار املنتفكي ٨٨٫٢٨٭ 
عبدالرحمن عمار راشد الزطمه ٨٣٫٩٤٭ 
عبدالرحمــن مصطفــى عبدالفهيم علي ٭ 

محمد ٨٣٫٨٥
عبداهللا رزق عبداهللا امام ٨٥٫٧٤٭ 
عبداهللا أحمد ناصر خلف ٨٣٫٤٨٭ 
عبداهللا صالح هادي غامن ٦٥٫٩٦٭ 
عقاب خالد عقاب العتيبي ٧٧٫١١٭ 
علي البيرق ٨٨٫٠٨٭ 
علي سامي علي حسن الفهد ٧٨٫٩٣٭ 
علي عباس محمد راضي ٧٩٫٧٧٭ 
علي نواف البرجس ٧٦٫٧٢٭ 
عمر عالء الدين محمد راغب عبداحلميد ٭ 

٧٨٫٣
عمــرو محمــد رائــد أحمد نعيــم محمد ٭ 

عثمان ٨١٫٤٨
محمد أشرف صالح بيومى قطب ٧٠٫٨٢٭ 
محمد أحمد مرزوق زكي حامد ٨٢٫٩٢٭ 
محمد الهادي فاضل محمد احلويطي ٧٧٫٧١٭ 
محمد امين أحمد سند محمد ٩٤٫٧٭ 
محمد حسني عبدالرحيم إبراهيم عمران ٭ 

٧٨٫٠٥
محمد صالح عبدالعزيز اسنافي الفالح ٭ 

٧٩٫٠٥
محمد عماد عبداللطيف موسى ٨١٫٠٨٭ 
محمد ناصر يوسفي ٦٩٫٧٧٭ 
محمد هشام امني عليوه حبشى ٨٥٫٤١٭ 
مراد ياسر عيسى اجليارنه ٨٠٫٠٩٭ 
مصطفى خالد السيد البدوي عبداحلليم ٭ 

٦٦٫٧٧
مهند أحمد نظمي لطفي ٨١٫٠٩٭ 
نادر هاني بطرس فرج ٧٥٫٣٤٭ 
ناصر رياض ناصر العبدالقادر ٧١٫٩٧٭ 
وليد محمد قاسم أبو سيدو ٧٦٫٠٧٭ 
يوسف مبارك علي ابوشيبة ٧٦٫١٨٭ 
يوسف محمد صبحي عبده سليمان ٧٦٫٤٩ ٭ 

الكويت النموذجية الثانوية للبنني 

أحمد جاسب سعيد سعد ٧٩٫٤١٭ 
أحمد ضيف اهللا عتيق العازمي ٨١٫٢١٭ 
أحمد علي ضاوي العازمي ٧٧٫٣٨٭ 
أحمد فالح عبداهللا العازمي ٧٩٫٧٩٭ 
أحمد مبارك ناصر العازمي ٩٠٫٥٥٭ 
أحمد يوسف عبداهللا اخلتالن ٨١٫٧٥٭ 
أحمد يوسف مجبل الغريافى ٧٥٫٨٩٭ 
إبراهيم مشاري عبدالعزيز القوز ٧٤٫٦٩٭ 
اسماعيل عبداهللا اسماعيل يوسف ٨٤٫٥١٭ 
بدر عبداهللا فالح العازمي ٧٩٫٠٩٭ 
بدر علي حسني العنزي ٧٤٫٦١٭ 
تركي عامر محمد الهاجري ٨٦٫٦٨٭ 
جمال أحمد حماد العازمي ٧٩٫٣٧٭ 
حسن دهش عبداهللا وضاح ٨٤٫٨٦٭ 
حمد سالم سعد احلميدي ٧٦٫٨٤٭ 
حمد عبداهللا محمد الدليم ٧٥٫٧٣٭ 
حمد محمد حمد الفنيني ٧٣٫٦٢٭ 
خالد عبداهللا محمد إبراهيم ٧٩٫٢٦٭ 
خالد فايز محمد بن راكب ٨٠٫٨٭ 
خالد فالح سيف النامي ٧٩٫٠٥٭ 
خالد ناصر جازع العازمي ٨١٫٤٢٭ 
رجا محمد فيصل الهاجري ٨١٫١١٭ 
زيد عيسى شالل الشمري ٧٩٫٠٣٭ 
سامي سلمان منصور العازمي ٧٥٫٦٥٭ 
سعد خالد سعد شحيتاوي العازمي ٧٧٫٦٤٭ 
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سعد طالل مجبل العازمي ٧٦٫٦٢٭ 
سعد فضيل هزاع املطيري ٧٨٫١٧٭ 
سعد فهد عبدالرحمن املنصوري ٧٦٫٧٭ 
سعود جمال عواد العازمي ٧٨٫٥٭ 
سعود عبداهللا محمد العجمي ٧٥٫٣١٭ 
سعود مشعل عبداهللا العازمي ٧٦٫٣٨٭ 
سلمان فهد مبرج العازمي ٩٠٫٣٤٭ 
سلمان محمد عبداهللا العجمي ٧٤٫٤٣٭ 
سليمان عبداهللا سليمان الهنيدى ٧٢٫٣٩٭ 
سمران حمد سمران العازمي ٧٥٫٧٣٭ 
سويد أحمد سويد العازمي ٨٩٫٥٭ 
ضاري علي ضاحي رشيد ٨٤٫٨٥٭ 
عايض مطلق عايض العازمي ٦٩٫٤٤٭ 
عبدالرحمن قاسم محمد الفضلي ٨٨٫٦٤٭ 
عبدالرحمن مسلم عايض املطيري ٨٢٫٢٧٭ 
عبدالعزيز عيد صالح شنيتر ٧٦٫٧٥٭ 
عبداهللا جمعان سالم العازمي ٨٨٫٨٣٭ 
عبداهللا فيحان مقذل العازمي ٧٧٫٠٧٭ 
عبداهللا فيصل سلطان العماني ٧٨٫٨٩٭ 
عبداهللا متعب عبدالرحمن الرشيدي ٨١٫٤٤٭ 
عبداهللا بدر براك العازمي ٧٩٫٣٧٭ 
عبداهللا حامد منصور العازمي ٧٦٫٥٭ 
عثمان حمد عبداهللا العازمي ٨٠٫٤٭ 
عطا اهللا عبدالهادي خزعل الطرقي ٦٦٫٠٨٭ 
علي حمد علي املري ٧٦٫١٦٭ 
علي سالم علي العازمي ٧٣٫٤٩٭ 
علي فهد عبداهللا السرهيد ٧٩٫٥٣٭ 
علي نواف مفلح احملجان ٨٥٫٠٥٭ 
عمر جمال عبيد العازمي ٧٧٫٥٧٭ 
عمر فايز مطلق العازمي ٧٦٫٨٢٭ 
عمرو إبراهيم محمد مصطفى ٨٩٫٣٢٭ 
عناد سعد جمعة العنزي ٧٦٫٩١٭ 
غامن محمد ثقل العجمي ٨٤٫١٥٭ 
فهد بندر سعود العازمي ٧٣٫٢٢٭ 
فهد جازي فالح العازمي ٦٩٫٧٨٭ 
فهد خالد حمود الهران ٧٩٫٨٨٭ 
فهد راشد خالد العازمي ٨٣٫٠٥٭ 
فهد راشد فهد العازمي ٦٧٫٧٨٭ 
فهد صقر سعود الزريج ٨٢٫٨٦٭ 
فهد عشق عويض العتيبي ٨٠٫٠٤٭ 
فهد محمد ناصر املدعج ٨٦٫٧٣٭ 
فواز مبارك ملفي الهدية ٧٨٫٦٥٭ 
فيصل سعود جديع العازمي ٨٤٫٠٦٭ 
فيصل عبداحملسن غازي العتيبي ٨٤٫٥١٭ 
فيصل عبداهللا خضير العازمي ٨٣٫١٦٭ 
قاضى يوسف قاضي العازمي ٧٦٫٣٦٭ 
ماجد عبداحلكيم عامر الهاجري ٨٠٫٢٢٭ 
مالك مبارك مالك الصباح ٨٢٫٤٭ 
مبارك خالد فالح احملجان ٧٥٫٤٥٭ 
مبارك فهد رفاعي العازمي ٨٠٫٠٩٭ 
مبارك مشعل مبارك اخلشاب ٨٦٫٤٭ 
متعب خالد عامر العتيبي ٨١٫١١٭ 
محسن حسن حسني برويز ٧٧٫٥١٭ 
محمد أحمد بجران العواد ٧٦٫٧٥٭ 
محمد جرى عبداهللا اجلرى ٧٧٫٠٤٭ 
محمد جواد محمد نوبخت ٨٦٫٣٤٭ 
محمد حطاب محمد العازمي ٧٧٫٣٥٭ 
محمد حمد طاهر السيافى ٨٢٫٥٥٭ 
محمد حمود مهدي العازمي ٨٥٫٤١٭ 
محمد خالد احلميدي اخلالدي ٧٦٫٤٥٭ 
محمد راشد سحلى العازمي ٧٤٫٦١٭ 
محمد سالم مبارك اعويش ٧٨٫٧٨٭ 
محمد علي جمعان املرزوق ٧٣٫٢٤٭ 
محمد عوض فهد العازمي ٧٥٫٨٤٭ 
محمد فالح حمد العازمي ٦٤٫٣٩٭ 
محمد فايز فراج السبيعي ٨٥٫٨٤٭ 
محمد فهد فليح العازمي ٨١٫٥٤٭ 
محمد مبارك سعود السبيعي ٨٤٫٣٭ 
مشاري عادل مرزوق العازمي ٨٥٫٤٦٭ 
مشعل زيد سعد العازمي ٨٢٫٢١٭ 
موسى عبداهللا موسى الغريب ٧٦٫٥١٭ 
ناصر محمد عبداهللا العازمي ٧٦٫٢١٭ 
ناصر مشعل فالح احملجان ٧٨٫٩٥٭ 
نايف عايض عايد العازمي ٧٣٫٧٣٭ 
نايف فهد فليح العازمي ٧٨٫٤٢٭ 
نواف حمد عبداهللا العازمي ٧٢٫٩١٭ 
نواف راشد سعود العازمي ٧٦٫١٭ 
يوسف حسني عبدالرضا الصائغ ٨٨٫٣٧٭ 
يوسف عيسى سماح املصيبيح الرشيدي ٭ 

٧٥٫٥٩
يوسف مسلم إبراهيم البطحانى ٧٧٫٢١ ٭ 

املباركية الثانوية للبنني 

أحمد بدر مبرد العازمي ٨٦٫٩٧٭ 
أحمد حاضر مطلق البغيلي الرشــيدي ٭ 

٨٣٫١٩
أحمد عبداللطيف أحمد العازمي ٨١٫٣٧٭ 
أحمد عبداهللا أحمد الشمالي ٨١٫٩٭ 
أحمد منصور جدي الرشيدي ٨٤٫٥٦٭ 
أنور جسار مناور اجلسار ٨٨٫١٭ 
أحمد إبراهيم محمود الزعبي ٩٥٫٥٩٭ 
أحمد محمد السيد محمود جوده ٩٥٫٤٢٭ 
أحمد محمد عبدالراضي السيد ٩٢٫٥٧٭ 
أحمد محمد عبدالعظيم محمد ٩٢٫٨٧٭ 
الســيد عبداهللا علوي حســني عبداهللا ٭ 

حسني ٧٦٫٢٥
تركي بدر مبارك الدويلة ٧٨٫٠٦٭ 
جاسم علي جاسم الكندري ٧٩٫٢٥٭ 
خالد أنور زيد الفضلي ٨٨٫١٦٭ 
خالد سعود خلف الهيفى ٧٩٫٩٭ 
خالد عبدالرحمن عوجان الرشيدي ٧٩٫٠٣٭ 
خالد محمد خادم املهري ٨٦٫١٥٭ 
خالد محمد عايش صغير العازمي ٨٧٫٠٩٭ 
خالد محمد عبداهللا محمد ٩١٫٨٥٭ 
راشد ناصر محمد املطيري ٨٤٫٣٧٭ 
سالم سعود فدعوس الراجحي ٨٤٫٤١٭ 
ســعود طالل سعيد ســوارج الرشيدي ٭ 

٨٤٫٨٨
سلمان محمد مرمح املطيري ٨٦٫٣٥٭ 
صقر خالد صقر اجلمهور ٧٦٫٢٤٭ 
ضاري محمد علي العدواني ٩١٫١٨٭ 
عبدالرحمن فيصل عبدالرحمن الســالم ٭ 

٨٣٫٣٧
عبدالرحمن مرضي منور املطيري ٧٩٫٦٣٭ 
عبدالعزيز سالم فارع املطيري ٩٠٫٠٣٭ 
عبدالعزيز موسى صالح العازمي ٨٦٫٣٭ 
عبداهللا مبارك حضيرم الرشيدي ٨٣٫٩٢٭ 
عبداهللا محمد حمدان النصافي ٨١٫١٥٭ 
عبداهللا مشعل علي الشمري ٨٠٫٤٥٭ 
عبداهللا مشعل منور املطيري ٨٨٫٣٭ 
عبداهللا ناصر محمد خلف العنزي ٨٤٫١٣٭ 
عبدالرحمــن فخرالديــن صالــح جبــر ٭ 

عطية ٩٤٫٦١
عبدالرزاق رائد عبدالرزاق اخللف ٧٦٫١٭ 
عبدالعزيز رائد عبدالرزاق اخللف ٧٦٫٠٤٭ 
عبدالعظيم محمد عبدالعظيم محمد ٩٧٫٨٨٭ 
عبداهللا رشيد عايض عوض الشنفا ٨٦٫٦٤٭ 
عبدي خليفة عبدي اجلسار ٨٦٫١٦٭ 
عمر جمعة صابر سليم ٩٣٫٩٧٭ 
عمر رافت اسماعيل علي اسماعيل ٩٧٫٤٤٭ 
عيسى محمد راشد الدوب ٨٩٫١٨٭ 
عيسى محمد طه االنصاري ٨٣٫٧٩٭ 
فالح صالح مبارك الوطري ٧٢٫٥٦٭ 
فهد رفاع محمد الرشيدي ٨٣٫٦٩٭ 
فهد عيد فهد الوطري ٧٢٫٦١٭ 
مبارك محمد علي املطيري ٨٥٫٥٨٭ 
متعب سيف اخلرينج ٨٢٫٢٢٭ 
محمد أحمد فهد املرشاد ٨٢٫٢٤٭ 
محمد بدر خالد القنور ٨٦٫٧٩٭ 
محمد خالد نشمي الدويلة ٧٩٫٩٦٭ 

محمد عبدالفتاح علي محمد جاد ٩٦٫٠١٭ 
محمد عبداهللا صنيتان الديحاني ٨٨٫٤٦٭ 
محمد علي خالد النمشان ٨٦٫٣٨٭ 
محمد عويضه بحيران الصانع ٩٦٫٤٭ 
محمد عيسى جازي الرشيدي ٩١٫٦٤٭ 
محمد فالح محمد املطيري ٨٨٫٨٩٭ 
محمد مرزوق محمد النمران ٨٨٫٠٥٭ 
محمــد هانــي عبدالعليــم عبدالعظيــم ٭ 

جادالشيخ ٨٦٫٧٦
مدين أحمد العاني ٩١٫٦٧٭ 
مساعد عبداهللا أحمد ارشيد ٨٢٫٦٦٭ 
مشعل فواز شليويح املطيري ٩٠٫٠٣٭ 
معتز هشام محمود خليل ٨٨٫٥٦٭ 
ناصر بدر ناصر املطيري ٩١٫١٣٭ 
يعقوب عبيد محمد املطيري ٨٩٫٢٦٭ 
يوســف عبداحلميد محمد حسن حمود ٭ 

٩٦٫٩
يوسف مشاري جديان الرشيدي ٨٣٫٨٩٭ 
يوسف نواف عايد ساير ٨٨٫٣٤ ٭ 

املعرفة النموذجية الثانوية للبنات 

أسيل سالم محمد العجمي ٧٢٫٠٤٭ 
أنفال نايف ماضي العازمي ٨٨٫٤٢٭ 
ان عمرو محمد محمد داود ٩٤٫٠٢٭ 
بتول فالح قاطع عجيل ٧٦٫٧٩٭ 
حوراء علي حسن عباس ٧٥٫٧٨٭ 
دانة عبداهللا ناصر العتيبي ٨٥٫٦٦٭ 
سارة حمد صالح العازمي ٨٥٫٦٭ 
سارة هادي نايف العجمي ٨٤٫٩٦٭ 
شعاع جاسم علي الدبوس ٨٢٫٨٩٭ 
شهد مبارك حربي الدوسري ٧٤٫٦٦٭ 
شيخة خالد خريص العتيبي ٨٤٫٨٩٭ 
صاحله سامي راشد العازمي ٧٨٫٢٨٭ 
صيتة خليفة عبداهللا الكفيف ٨٧٫٩٩٭ 
ضحى ناصر مشعل الشعالنى ٨٤٫٨٤٭ 
طفلة عبداهللا سالم الدوسري ٧٨٫١٩٭ 
فاطمة طالب إبراهيم اجلدى ٧٩٫٤٥٭ 
فرح اياد خالد مصطفى ايوب ٨٠٫٩٦٭ 
في فالح محمد العازمي ٨٢٫٩٢٭ 
لطيفة فهد عبداهللا حلمدة ٨١٫٢٣٭ 
ليلى صباح عبداجلليل الهندال ٩٠٫١٨٭ 
مشاعل حمد حربي الفضلي ٨٠٫٥٨٭ 
منيرة سعد عبدالهادي العميره ٨٠٫٥٧٭ 
منيرة عبداهللا محمد الهاجري ٨٢٫٦٩٭ 
منيرة فيصل فهد الهاجري ٧٥٫٠١٭ 
جنال فالح محمد الهاجري ٧٩٫٨٥٭ 
جنالء ظافر محمد العجمي ٨٣٫١٭ 
نوف سعد رغيان الشريع ٧٩٫٥٤٭ 
هند راشد جوده الفضلي ٨٨٫٧١٭ 
وديان عيد فهد الهاجري ٧١٫٩٧ ٭ 
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أحمد صالح زايد املرطاء ٧٤٫٧٤٭ 
أحمد فهد سعد الغامن ٨٧٫١٢٭ 
أحمد ناصر محمد احلرز ٨٧٫١٭ 
أصيل سعود أحمد الشمري ٧٧٫٥٦٭ 
إبراهيم ناصر حجر املطيري ٨٧٫٨٦٭ 
أحمد عمرو محمود الشربينى ٨٧٫١٧٭ 
أحمد معتصم حسن عثمان ٩٢٫٦٥٭ 
بدر فاضل عباس منصوري ٨٧٫٩٧٭ 
براك أحمد براك اخلالدي ٨٠٫٨٦٭ 
بسام غنام جلوي العازمي ٧٦٫٥٢٭ 
ثنيان جاسم عبدالرحيم الهولى ٩٠٫١٣٭ 
جاسم مبارك صالح القحطاني ٧٨٫٧٥٭ 
حسن عبداهللا أحمد إبراهيم ٨٠٫٥٨٭ 
حسن يوسف عبدالرضا قبازرد ٧٧٫٩٩٭ 
حسني بشار جنم املصيليخ ٨٣٫٦٭ 
حسني خالد عبداهللا العزاز ٨٩٫٤٨٭ 
حسني عبداهللا عبدالرحمن اكبر ٨٧٫٠١٭ 
حسني هاني جاسر مانع ٨٧٫٧٧٭ 
حمد مبارك دغيم العدواني ٨٥٫٤٩٭ 
حمد محمد عوض املطيري ٨٢٫٩٧٭ 
حمد نواف عبيد الشمري ٧٤٫٨٨٭ 
حمد يوسف سعود احلشان ٨٨٫٩٥٭ 
حمود علي حسني الهديب ٨١٫٢٣٭ 
خالد راشد منصور العازمي ٨١٫٣٩٭ 
خالد ناصر فهد الدوسري ٨٠٫٥١٭ 
خالد وليد عبدالهادي العميره ٧٣٫٢٧٭ 
راشد خالد راشد السعيد الرشيد ٨٢٫٩٤٭ 
راشد علي راشد احلمدان ٧٧٫٥٩٭ 
راكان إبراهيم علي السعدي ٨٢٫٩٨٭ 
راكان بندر حمد جخير ٧٦٫٨٩٭ 
سالم بدر سالم احفيظ العجمي ٨١٫٦٩٭ 
سالم دغش جمل العجمي ٨١٫٠٦٭ 
سعد راشد سعد شايع ٨٩٫٠١٭ 
سعد ناصر محمد الدوسري ٧٤٫٤٦٭ 
سلمان عبيد ضويحي السبيعي ٨٣٫١٢٭ 
سليمان فؤاد محمد اخلارجي ٨٧٫٠٢٭ 
سياف حمدان محمد العجمي ٨٤٫٩٭ 
شعيل سالم شعيل الهاجري ٧٩٫١٩٭ 
صالح ناصر صالح العجمي ٨٢٫٧٥٭ 
ضاري سالم فهد العجمي ٨٢٫٠٧٭ 
طامي هادي طامي هادي ٨٥٫٧٣٭ 
طالل بدر عبدالرحيم االنصاري ٨٠٫٣٤٭ 
عامر ناصر عامر اجلعيدى ٨٠٫٦٩٭ 
عبدالرحمن إبراهيم سالم املرزوق ٨٥٫٢٨٭ 
عبدالرحمن سعد جويزى العتيبي ٨٦٫٢٧٭ 
عبدالعزيز خالد عبداهللا عويهان ٨٠٫٦٢٭ 
عبدالعزيز درويش عبداهللا راشد ٧٢٫٧٦٭ 
عبدالعزيز عمار سعد شايع ٨٢٫٤٧٭ 
عبدالعزيز فهد فنيس القحطاني ٨٣٫٥٦٭ 
عبدالعزيز مناور عبداهللا العتيبي ٨٣٫٠٤٭ 
عبدالعزيز نايف الزم شاهر ٨٤٫٦٣٭ 
عبداللطيف فواز عبداللطيف الغربللي ٧٦٭ 
عبداهللا أحمد حسني العازمي ٧٧٫٣٢٭ 
عبداهللا مانع جلوي العجمي ٩١٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا العنزي ٨٢٫٥٭ 
عبداهللا مفوز سمير املطيري ٨٠٫٥٭ 
عبداهللا ناصر عبداهللا العجمي ٨٦٫٨٢٭ 
عبداهللا يوسف خلف الرشيدي ٨٥٫٦٤٭ 
عبدالوهاب عوض عايض امليموني ٨٢٫٠١٭ 
عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز الشمري ٭ 

٧٧٫٩٧
عبدالغفار إبراهيم عبدالغفار عبداحلنان ٭ 

٨٧٫٥٧
عبداهللا عادل عبداهللا مســلم الظفيري ٭ 

٧٨٫٩٧
عبداهللا عاهد محمد سليمان ٨٨٫٦٧٭ 
عبداهللا مشاري صالح البالم ٧٢٫٥٦٭ 
عدنان عدنان سليمان البالول ٧٨٫٦٧٭ 
عالء الدين سعيد محمد عامر ٩٨٫١١٭ 
علي حسني عبدالرسول كرم ٧٥٫٥١٭ 
علي سيف محمد العجمي ٨٣٫٣٭ 
علي عامر حسني سالم ٨٥٫٦٩٭ 
علي مسند راجح الهاجري ٧٧٫٠٣٭ 
علي مشعل عبدالرحمن املطيري ٧٥٫٣٢٭ 
عمار راشد سعد شايع ٨٦٫٣٦٭ 
عمار فيصل أحمد ال عباس ٧٩٫٤٣٭ 
عمر إبراهيم منتصر محمد بهلول ٧٩٫٨٩٭ 
عمر فيحان مشعل العازمي ٧٥٫٣٦٭ 
عمر نايف علي الوهيب ٧٩٫٠٧٭ 
عيسى عمر علي سلطان ٨٣٫٦٦٭ 
فارس خالد عمر العتيبي ٧٩٫٣٣٭ 
فارس فالح حديجان الرشيدي ٨٢٫٩٤٭ 
فهد سيف عاصي امليع ٨٧٫٢٣٭ 
فهد طالل مبارك العازمي ٨٢٫٩٥٭ 
فهد ناصر فهد الثويني ٧٣٫٢٤٭ 
فيصل جبر عبدالهادي العجمي ٧٩٫١٩٭ 
فيصل فايز سالم العازمي ٧٨٫٩٤٭ 
قاسم عيسى علي الصيرفي ٨٤٫٠٤٭ 

مبارك خالد داود الفيلكاوي ٧٦٫٢٦٭ 
محسن عبداألمير علي اخلميس ٨٠٫٥١٭ 
محمد أحمد مرزوق الصنيدح ٧٧٫٦٢٭ 
محمد خالد ظاهر التمتام ٧٧٫٦٥٭ 
محمد خالد فالح العازمي ٧٩٫٩٦٭ 
محمد راشد طامي الهاجري ٨٣٫٣٨٭ 
محمد سالم طلق العازمي ٨٥٫٩٧٭ 
محمد شالح نايف العجمي ٧٤٫٨٦٭ 
محمد عادل خلف العازمي ٧٣٫٩٧٭ 
محمد عبداهللا مبارك العبيدان ٨٤٫٩٣٭ 
محمد عبيد محمد العتيبي ٨٧٫٦٦٭ 
محمد مانع علي املطيري ٨٦٫٥٣٭ 
محمد مساعد فهد العنزي ٨٨٫٦٢٭ 
مريشد يوسف مريشد الرشيدي ٨٠٫٧٨٭ 
مشاري عيسى محمد الشمري ٩٢٫٧٥٭ 
مشاري مرزوق عطا اهللا املطيري ٨٣٫٣٩٭ 
مشعل حمد عايش الصواغ ٧٨٫٦٢٭ 
مهدي خالد مجيد البقصمي ٧٨٫٧٧٭ 
ميثم عقيل منصور اخلياط ٨٢٫٤٣٭ 
ناصر خالد محمد الهاجري ٩٠٫٣٣٭ 
ناصر خلف محمد احلربي ٨٣٫٣١٭ 
ياسر محمود اسد عبدالرسول ٨٤٭ 
يعقوب بدر نوران الرشيدي ٧٩٫٩٦٭ 
يعقوب محمد عبداهللا العنزي ٧٩٫٧١٭ 
يوسف أحمد يوسف ابل ٧٩٫٤٥٭ 
يوسف دخيل علي املطيري ٨٢٫١٣٭ 
يوسف رباح أحمد السماك ٧٩٫٤٧٭ 
يوسف غامن عواد الفضلي ٨٥٫٢٤٭ 
يوسف فايز سعود العازمي ٧٩٫٣٤٭ 
يوسف معال مرزوق العتيبي ٨٠٫٠٧ ٭ 

النجاة االهلية الثانوية للبنات 

أثير بالل عبدربه ابو عمر ٩١٫٧٨٭ 
آالء علي نزاد فرج اشرفي ٨٨٫٧١٭ 
إسراء جمال احلسيني أحمد أحمد ٨٤٫٩٢٭ 
الغالية ياسني محمود الطير ٨٩٫٨٨٭ 
الهام محمد علي الشباب ٩٣٫٦٭ 
أميرة ياسر عزت سليمان الباز ٩٧٫٨٧٭ 
إميان عمرو حسن اجلرايحي محمد ٨٩٫٩٣٭ 
جمانة رسالن عبدالغافر محمد ٨٦٫٣١٭ 
حبيبه أحمد محمد سليمان رشوان ٩٧٫٥٥٭ 
حنني أحمد إبراهيم أحمد كامل ٨٥٫٥٩٭ 
حنني جاسر محمد عبدالوهاب علي ٨٥٫٩٦٭ 
حورا زايد علي الظفيري ٨٧٫٧٭ 
رؤى غزوان موسى باشا ٩٨٫٨٧٭ 
رغد محمد اياد سميح سعيدان ٩٩٫٠٤٭ 
رغد محمد مصطفى محمد أحمد ٨٣٫٢٧٭ 
رهف أحمد صبحى جرار ٩١٫٥٭ 
زينب علي عبداهللا ٨٩٫٠٩٭ 
سحر طالب مسلم بريجيه ٩٨٫٠٥٭ 
شهد رمضان عبدالسالم أحمد ٩٨٫٩٤٭ 
شهد محمد غنيم سالم غنيم ٩٤٫٢٤٭ 
عائشة ايهاب عبداهللا محمد ٩٥٫٤٩٭ 
عائشة محمود مرسي محمد ٨٧٫٨٢٭ 
المار عماد لطفي اسعد الصابر ٨٢٫٥٤٭ 
النا بشار االصفر ٩٤٫٠٦٭ 
مرام مصطفى حلمي عبدالقادر ٩٥٫٦٩٭ 
مرمي هاني أحمد عصام الدين بكير ٩٢٫٤٦٭ 
مها مجدى أحمد (حاج صالح) ٨٩٫٦٧٭ 
نور محمد عبداهللا حسن ٩٨٫٥٢٭ 
نور محمد ممدوح قبش ٩٨٫٦٦٭ 
هنا أحمد حسن محمد حسن ٨٨٫٤٦٭ 
ياسمني بيطار ٩٠٫٢٤٭ 
ياسمني عصمت عبدالعزيز العتريس ٨٨٫٩ ٭ 

النجاة االهلية الثانوية للبنني 

أحمد محجوب عبدالهادي ٧٥٫٢٣٭ 
ادهم عماد أحمد اسماعيل هموس ٩٥٫٧٦٭ 
أسامة رائد كامل جبر ٧٧٫٢١٭ 
الفضل نادر فضل سرحان ٧٤٫٥٤٭ 
باسل أحمد خير الدين عبداحلليم ٧٧٫٨٦٭ 
حســني حبيــب اهللا تــاج الديــن محمد ٭ 

اسماعيل ٨٤٫٦٢
خالد عاصم عبداهللا مصطفى ٩٠٫٦٥٭ 
زياد فريد محمد محمود فريز ٧٣٫٠٣٭ 
عاصم عبداملوجود عبداملوجود املالح ٩١٫٦٭ 
عبــداهللا محمــود صالح الدين موســى ٭ 

محمد ٨٢٫٠٣
عبدالرحمن علي عبدالشافي هارون ٩١٫٣٩٭ 
عبدالرحمن محمد سليمان السكسك ٩١٫٠٢٭ 
عبداهللا جالل سليم شقير ٧٤٫٢٦٭ 
عبداهللا ضياء الدين رمضان محمد ٨٦٫٥٨٭ 
عبدو جمال الفاضل ٨٦٫٥٣٭ 
عالء عامر متولي الشعراوي ٨١٫٠٨٭ 
علي محمد صبحى عليان ٨١٫٣٣٭ 
علي يوسف حسن حسن ٨٦٫٥٩٭ 
عمار جاسم محمد اخلباز ٧٣٫٨٦٭ 
عمرو فريد محمد محمود علي ٧٢٫٢٣٭ 
فيصل سمير محمد الشطي ٨٠٫٥٦٭ 
كرمي ناصر حسني ٩٤٫٧٩٭ 
محمد أحمد السيد مصطفى صقر ٨٩٫٨٢٭ 
محمد عارف اسعد شيت ٧٦٫٨٩٭ 
محمد فرج كمال أحمد علي ٩٠٫٣٨٭ 
محمــد مجــد محمــد مامــون عبدالقادر ٭ 

التامر ٧٩٫١
محمد وليد عبداحملسن عبدالعظيم ٨١٫٩٣٭ 
محمود صفوت علي عبدون ٨٩٫٩٨٭ 
محمود مصطفى طاهر الزين ٧٩٫٧١٭ 
معاذ وائل يحيى علي ٨٤٫٨٩٭ 
نذير أحمد محمد قسيم ٨٧٫٢٣٭ 
يحيى زياد احللبى ٨٤٫٩٢٭ 
يوسف أحمد جميل الدويك ٩٤٫٣٭ 
يوســف امين محمد محمد الســيد مطر ٭ 

٨٩٫٢٨
يوسف عيد منشد رشيد ٨٠٫٥٢٭ 
يوسف مصطفى محمد محمد ٨٣٫٣٢ ٭ 

النخبة النموذجية الثانوية -بنني 

بندر دغيم عوض الديحاني ٧٥٫٤٢٭ 
جاسم محمد جديان الرشيدي ٨٠٫٤٤٭ 
حمزة ضيف اهللا فهيد املطيري ٧٥٫٦٭ 
خالد سرور خالد وبران السيحان ٧٥٫٧٤٭ 
خالد صالح مساعد اخريص ٧٦٫٠٩٭ 
راشد عبدالهادي ضافر الرشيدي ٧٧٫٨٥٭ 
رشيد مرزوق رشيد الرشيد ٧٣٫٦٭ 
ســالم عبدالعزيــز ســعيد البطحانــي ٭ 

العازمي ٨٠٫٩٣
سعد مشعل جلوي العدواني ٧٧٫٨١٭ 
سعود علي فهد العرادة ٧٧٫٧٧٭ 
سعود عيد مبارك العرادة ٧١٫٢٧٭ 
سعود فهد كنعان املطيري ٧٩٫٤١٭ 
سند صالح سند املطيري ٧٩٫٣١٭ 
ضافر محمد عبدالهادي الرشيدي ٧٩٫٢٥٭ 
طالل خالد ارشيد القفيدي الكعمي ٧٩٫١١٭ 
عبدالرحمن رشيد مشلح الرشيدي ٧٢٫٠٩٭ 
عبدالعزيز مناحي دغش املطيري ٧٠٫٧٭ 
عبداهللا مطلق عبداهللا الرشيدي ٧٧٫٣٢٭ 
علي حسني مديد محان ٧١٫٥٤٭ 
علي مبارك هالل الشمري ٦٤٫١٥٭ 
فارس عبدالعزيز سعد الشليه ٧٩٫١٢٭ 
فهد عبداهللا حمود العرادة ٧١٫٦١٭ 
فهد علي فهد خريص ٧٢٫٥٦٭ 
مبارك عرادة مبارك العرادة ٧٠٫٦٦٭ 
محمد بدر ناصر العتيبي ٧٤٫٢٩٭ 
محمد فالح محمد الرشيدي ٦٩٫١٣٭ 
مشاري حمود مساعد الهاجري ٨١٫٧٨٭ 
مفلح حمود مفلح املرشاد ٦٩٫٧٤٭ 
ناصر بدر عبداهللا املطيري ٧٧٫٩١٭ 
ناصر حمد علي بن حديد الراجحي ٧٢٫٧٢٭ 

ناصر مشعل فالح الرشيدي ٦٦٫٧٦٭ 
نافل عواد نافل الدويلة ٨٠٫٧٧٭ 
نواف مساعد فهد الوطري ٧٤٫٦٣٭ 
يوسف جمال أحمد محيسن ٧١٫٩٥ ٭ 

النهضه الثانوية للبنات 

آمنة يوسف محمد الصوري ٨٦٫٢٩٭ 
أميرة فيصل علي اجلبري ٩١٫٠٤٭ 
إسراء محمد محمد الكتامى ٧٦٫٩٨٭ 
تســنيم محمد عطا محمد علي دحروج ٭ 

٩٥٫٩٥
حليمة عبدالصمد سليمان ٩٥٫٢٦٭ 
حليمة يعقوب يوسف طالب ٨٣٫٨٢٭ 
حميدة طارق مصطفى العلي ٧٩٫٦٢٭ 
رزان عبداهللا غازي العطار ٨٨٫٧١٭ 
رزان منصور سعد املطيري ٩٦٫٩٤٭ 
سلمى اسماعيل علي األنصاري ٨٩٫٦٤٭ 
شهد ناصر سليمان الدريب ٨٩٫٩٨٭ 
شيماء فيصل حسني العتيبي ٨٢٫٩٦٭ 
عالية وليد سعود العيسى ٩٥٫٣٤٭ 
عذى عبداهللا ناصر العتيبي ٨٠٫٧٩٭ 
نور طارق مصطفى العلي ٨٠٫٩ ٭ 

النوار بنت مالك الثانوية للبنات 

أثمان سليمان مطر الهليلى ٧٩٫٥٧٭ 
أثير سليمان علي االصقه ٨٢٫٥٨٭ 
أحالم بدر براك الشمري ٨٤٫٤٩٭ 
أروى مطر فالح املصيريع ٩٧٫٢٣٭ 
أريام علي شافي العازمي ٧٩٫٢٥٭ 
أسماء أحمد محمد العنزي ٩٠٫٣٦٭ 
أسماء مبارك سلطان احلسيني ٨٣٫٠٢٭ 
أضوى ساجر فالح املطيري ٨٥٫٢٦٭ 
أماني عبداهللا هويران الصليلي ٩٢٫٢٨٭ 
أنفال خالد عايد العتيبي ٩٠٫٠٦٭ 
أنهار ماطر متروك العازمي ٧٨٫٨٤٭ 
أبرار سليمان سلمان الرشيدي ٧٤٭ 
أبرار علي مناحي الفراع العازمي ٨٧٫٤٨٭ 
إسراء مطلق غالي الصليلي ٨٧٫٢٣٭ 
البندري عبدالعزيز عويد العنزي ٩٣٫٣٨٭ 
البندري عبداهللا خالد اخلالدي ٩٠٫٨٤٭ 
العنود خالد مداهللا البذالي ٩١٫٥٢٭ 
انوار عبدالكرمي سليمان اخلالدي ٧٨٫٥٩٭ 
انوار مزيد زيد الرشيدي ٧٨٫٤٣٭ 
انوار نشمي جليدان احلريجي ٧٨٫١٩٭ 
بتله زيد قضيان الهاجري ٩١٫٣٥٭ 
بشاير عايد فالح اخلالدي ٨٤٫٤٨٭ 
بلقيس ماجد طريخم الصليلي ٩٣٫٤٢٭ 
تهاني صالح فالح الظفيري ٨٥٫٨١٭ 
جواهر مسامح محسن املطيري ٨٠٫٤٦٭ 
جوزا فهيد حمد مسامح العجمي ٩٢٫٨٩٭ 
حصة مطلق فالح احلربي ٩٠٫٦٥٭ 
حال حمدان عطااهللا خلف ٨٦٫٢٭ 
حنني خالد فهيد املطيري ٨١٫٨٤٭ 
خلود عبدالرحمن هليل الظفيري ٧٩٫٦١٭ 
دانا حمود عايش احلسيني ٩١٫٤٢٭ 
دانة خالد طحيمر الشمري ٧٩٫٠٨٭ 
دانة غصاب فهد العجمي ٩١٫١٢٭ 
دانة ماجد خليف احلربي ٨٤٫٩٧٭ 
دانة نايف نزال العازمي ٨٣٫٤٧٭ 
دالل محمد عبداحملسن املخيال ٨٧٫٧١٭ 
دينا عبداحلميد عودة السعيدي ٨٥٫٣٭ 
ذكرى محمد حمود احلربي ٨٥٫٧٩٭ 
رتاج عامر ضحوي الظفيري ٧٦٫٩٢٭ 
رتاج ماجد حسن االزمع ٨٢٫٩٦٭ 
رهف مشعل صحن السعيدي ٨٩٫١٩٭ 
روان سعد عايد الصليلي ٩٦٫٢٨٭ 
روان غنيم مطيران السعيدي ٨٧٫٣٩٭ 
رمي جراح صالح الشمري ٨٨٫٤٩٭ 
رمي قناص قريش املاجدي ٩٢٫٥٩٭ 
سارة تركي فالح احلربي ٨٥٫١٭ 
سارة ساير فالح احلربي ٧٩٫٩٨٭ 
سارة عمر محمد اإلبراهيم ٨٥٫٢٤٭ 
سارة مساعد ثاني العنزي ٩٠٫١٣٭ 
شاهه سطام غازي الشمري ٨١٫٨٨٭ 
شهد سعود نشار اخلالدي ٨٠٫١٨٭ 
شهد غامن مطلق الظفيري ٨٣٫٩١٭ 
شيهانه حامد عايد احلريجي ٨٢٫٠٦٭ 
طيف راشد هالل الصليلي ٨٢٫١٥٭ 
عائشة سعد فهد الهاجري ٨٧٫٤٥٭ 
عائشة مشعل فالح الظفيري ٨٨٫٧٨٭ 
عجايب جمال مرزوق الرشيدي ٧٢٫٨٭ 
عذاري عقاب سعيد العنزي ٨٣٫١٢٭ 
عنود سميان سليمان املاجدي ٨٣٫٩٩٭ 
عهد فيصل صالح الشمري ٧٧٫٦٢٭ 
غالية غازي عبيد العتيبي ٧٩٫٨٤٭ 
غزالن حمدان عطااهللا خلف ٨٣٫١١٭ 
غزالن فارس علي العنتري ٧٣٫٤٨٭ 
غال جمعان عبداهللا البذالي ٨٤٫٠٢٭ 
غال محمد معجون اباذراع الضفيري ٨٤٫٥٣٭ 
غيداء سالم عيد الشمري ٩٧٫٤٣٭ 
فاتن علي جمعان عبيان العازمي ٨٤٫٢٧٭ 
فاطمة سعد عبداهللا الصليلي ٨١٫٥٣٭ 
فتون منيف مطر الرشيدي ٨٢٫٤٧٭ 
فجر نبيل خميس العنزي ٧٦٫٢٣٭ 
فرح دوخي صبار الشمري ٩٢٫٩١٭ 
فرح طالل منور العنزي ٨٤٫٣٩٭ 
فوز سالم مبارك الذايدى ٨٥٫٠٤٭ 
مرمي سعيد شوقي امني ٩٤٫٧٩٭ 
مرمي محسن محمد الظفيري ٧٩٫٠٨٭ 
مرمي مطر فداغ الشمري ٨٣٫٩٨٭ 
مضاوي جابر ضويحي الشمري ٨٢٫٤٩٭ 
مضاوي فهاد رخيص احلريجي ٨١٫٦٨٭ 
مليحه بريك سعود احلريجي ٨٤٫١٣٭ 
منار أحمد محمد السعيدي ٨٩٫٦٩٭ 
منيرة عبدالرحمن مسامح املطيري ٨٤٫٤٭ 
مها محمد فهيد العجمي ٨٨٫٦١٭ 
مها ممدوح هزاع الشمري ٧٧٫٧٩٭ 
موضي محمد عسل العجمي ٧٧٫١٦٭ 
ندى عويد عبداهللا الشمري ٨٠٫٩١٭ 
نهى عويض سعد الرشيدي ٨٢٫٠٤٭ 
نورا عبيد مطر العنزي ٨٥٫٤٤٭ 
نورا ناصر محمد العجمي ٨١٫٨٩٭ 
نورة رومي فهد الظفيري ٨٤٫١٩٭ 
نورة سعد علي الصعنونى ٧٩٫٩٧٭ 
هاجر مهاوش صياح الشمري ٨٤٫١١٭ 
هدى غنيم رميض الظفيري ٨٩٫٦٢٭ 
هديل مشعل عوض العنزي ٧٩٫٩٦٭ 
هنوف علي سعود املاجدي ٨٥٫٣١٭ 
ورود حمود حماد الصليلي ٩١٫٢٨٭ 
وضحة حسني عتيق الشمري ٨٧٫٧٨٭ 
ياسمني فيصل عايض الضفيري ٨١٫٢٩ ٭ 

النور الثانوية للبنني 

جاسم محمد ناجي خلف ٩٤٫٧٣٭ 
حبيب عبدالرحمن ياســر عبداحلســني ٭ 

٨٩٫٩٢
حمود عادل البدوي ٨٤٫٢١٭ 
عبدالرحمن سعيد نور العضيله ٨١٫٣٭ 
عبدالرحمــن عبداهللا جاســر العدواني ٭ 

٩٦٫٤٤
عبدالعزيز سمير عطية العتيبي ٩٧٫٢١٭ 
عبدالعزيز فاضل إبراهيم سليمان ٩٤٫٠١٭ 
عبداهللا يوسف عيد االذينه ٩٦٫٦٧٭ 
عبدالناصر قدور الدعس ٩٢٫٥٥٭ 
عبدالرحمن علي حســن أحمد عبدالرب ٭ 

٩٥٫١٧
عبدالعزيز أحمد حسب اهللا أحمد ٩٦٫٥١٭ 
محمد حمد سعود العازمي ٨٨٫٠٧ ٭ 

الهدي االهلية الثانوية للبنات 

آالء علي محمد الرمضان ٩٠٫٢١٭ 
آمنة محمد عيسى محمد ٨٦٫٥٢٭ 
ابتهال جابر شايع ملوح ٧٥٫٦٤٭ 
اجلورى فرحان شديد ازويد ٨٧٫٣١٭ 
العنود عبدالواحد عاشور سالم ٨٥٫٧٨٭ 
القدس محمد مديح رواج ٧٨٫٩٢٭ 
انوار فرحان اجلابر ٧٢٫٣٢٭ 
بتــول عبداحلكيم ناصــر جابر فنيطل ٭ 

٩٣٫٣٤
بدور ناصر عجيل مطر ٨١٫٥١٭ 
تقى فتحي السطوحى مرسى ٨٦٫٧١٭ 
جمانة بدر سعود ساير ٩١٫٦٧٭ 
جمانة غامن بادي فاضل ٨٢٫٥٦٭ 
حوراء رياض غالى الظفيري ٨١٫٢٭ 
حوراء صالح فرهود هديب ٦٧٫٠٥٭ 
حوراء عبداهللا مطر شاهني ٨٨٫٢٦٭ 
حوراء محمد خالد فهد ٧٧٫٤٥٭ 
خديجة ناصر نعمة فرحان ٧١٫٢٦٭ 
خديجة جابر زغير ساكت ٧٨٫٠٢٭ 
خديجة ناهى زايد مسير ٩١٫١٭ 
خلود حسني يابر حسني بور ٧١٫٢٧٭ 
دانة عبدالرحمن فنوخ غازي ٩٣٫٩٤٭ 
دانة عبداهللا مطلق عثمانى ٧٧٫٤٦٭ 
رؤى فتحي السطوحى مرسى ٨٦٫٩٧٭ 
رحاب وحيد حجاج صديق ٨٥٫٧٧٭ 
رغد إبراهيم علي حسني ٨١٫٧٦٭ 
رغد ثاني معزى احلربي ٧٦٫٦٨٭ 
رغد خالد حمادة ٧١٫٨٢٭ 
رغد صالح عايد العلي ٧٩٫٣٣٭ 
رغد عبدالعزيز عبداهللا عبيد ٧٠٫٢٦٭ 
رهف محمد عبداهللا محمد ٧٣٫٥٧٭ 
روان حسني عجيل مطر ٧٥٫٧٨٭ 
روان عباس مهاوش احلمد ٦٧٫٩٧٭ 
روان مدين العاصي ٧٨٫٦٦٭ 
رمي جابر سعود الظفيري ٧٣٫١٣٭ 
زهراء حامد جبر جبر ٧٨٫٣٩٭ 
زهراء خضير شويل ناصر ٧٨٫٩٭ 
زهراء فيصل سالم عسكر ٨٧٫١٦٭ 
سارة منصور محمد سعدي عاشور ٨٧٫٤٨٭ 
سهيلة محمد امني سيد زايد ٩٥٫٤١٭ 
شاهه مطر غضبان خالد ٨٨٫٦٥٭ 
شهد حمد حميد مرزوق ٨١٫٩٨٭ 
شهد علي مطشر جبر ٨٠٫٠٦٭ 
شهد فهد عزيز حسان الشمري ٩٧٫٩١٭ 
شوق سعود جحيل حسن الفضلي ٦٩٫٥٥٭ 
شوق فهد نعمة فرحان فارس ٩٥٫٥٭ 
شوق محمد وحيد فضيله ٧٦٫٢٢٭ 
شيخة محمد عادل مبارك ٧٥٫٧٤٭ 
طيبة بدر محمد عرادة ٧١٫٨٢٭ 
عالية طارش ساجت الطرار ٧٥٫٢٣٭ 
عبير محمد عبداملنعم حسبو ٨٦٫٨٣٭ 
عال صبرى الهجيج ٨٢٫٩٨٭ 
فاطمة راهى موسى ٧٥٫١١٭ 
فاطمة صالح ساهر اخلالدي ٦٩٫٨٩٭ 
فاطمة عايد حسني علي كنعان ٩٣٫١٤٭ 
فاطمة بدر راشد شمخي ٨٧٫٢٣٭ 
فاطمة سليمان عبيد الشمري ٧٢٫٢٨٭ 
فاطمة صالح فرحان خميس ٨٣٫٧٦٭ 
فاطمة صالح مياح فتحي ٧٠٫٣٣٭ 
فاطمة محمد بدوى العيسى ٧٣٫٩٭ 
فاطمة محمد تركي الشمري ٧٧٫٦٥٭ 
فجر أنور ذعار احلسن ٧٠٫٨٤٭ 
فرقان مبارك هادي فاضل ٧٣٫٨٦٭ 
في خلف لفتة خلف ٨٢٫٣٥٭ 
كوثر صالح عاصي العتلي ٨٥٫٣٩٭ 
لولوة عادل جوده جبر ٧٥٫٧٧٭ 
لولوة يوسف لفتة خلف ٦٩٫٩٭ 
مروه صالح أحمد األحمد ٧٤٫٥٧٭ 
مرمي مشعل سعود ساير ٨٥٫٤٧٭ 
مرمي يوسف ناصر ظاهر ٨٥٫٠٦٭ 
منار سجيل فرحان خليف ٨٧٫٣٨٭ 
منار غامن عجيل ياسر جالي ٨٠٫٨٩٭ 
مناير سعد كرمي معيش جساس ٩٤٫٠٩٭ 
نادين رمزى مطيع تيم ٩٧٫٦٥٭ 
جنمه حمدي محمود املخيط ٨٨٭ 
نور خالد عبدالعزيز العتيقى ٧٦٫٥٦٭ 
نور سعدون عبداهللا جبر ٨٥٫٥٤٭ 
نور عبيد هالل عيد ٧٤٫١٩٭ 
نور قاسم محمد املوسى ٩٦٫٩٩٭ 
نورة ابجاد متعب الرشيدي ٧٣٫٥٥٭ 
نورة حميدي نهار املطيري ٧٢٫٩٥٭ 
نوفه علي هبر شعيب ٧٨٫١٩٭ 
هدى ناجح شفيق توفيق ٦٨٫٤٤٭ 
هناء إبراهيم الفهد ٧٧٫٠٩٭ 
هنادي مبارك خضر خلف ٧٩٫٣٭ 
هيفاء حميد راضي عباس ٧٢٫٥٩٭ 
وله عبداهللا سعد زبيل ٧٧٫٢٩٭ 
يارا وليد محمد إبراهيم ٧٨٫٣٣ ٭ 

الواحة الثانوية للبنني 

أسامة جرمان طامي املطيري ٧٨٫٨٣٭ 
أحمــد مصطفي محمــد عبداملنعم أحمد ٭ 

٩٤٫٥٨
باتل عبداهللا حبيب العازمي ٨٧٫٠٩٭ 
بشار خليل مفضي العنزي ٨٢٫٠٦٭ 
بندر جبار غنيم املاجدي ٧٨٫٧٣٭ 
بندر رشيد حجي العنزي ٨٠٫٠٥٭ 
جاسم محمد دبوس احلسيني ٨١٫٠٨٭ 
حمد محمد فهيد الهاجري ٧٩٫٥٤٭ 
حمد يوسف محمد املانع ٧٥٫٥١٭ 
خالد أحمد جزاع الصليلي العنزي ٧٤٫٨٦٭ 
خالد اعجمي عبداهللا ابوعجيم ٨٤٫٨٣٭ 
خالد طالل مطلق العتيبي ٨٧٫٢٣٭ 
خالد مطلق نايف ابوظهير ٨٣٫٣٣٭ 
خليفة رمضان خليفة العنزي ٧٦٫٢٨٭ 
راشد محمد حطاب العنزي ٨٠٫١٤٭ 
سعد فواز سعد الصليلي ٨٤٫٢٥٭ 
سلطان ناصر نايف رميش ٧٩٫٤٧٭ 
صقر نايف ساكت العنتري ٧٩٫٥١٭ 
ضاري نزال عواد برمان العنزي ٧٩٫١٣٭ 
طالل مفتاح عواد جردان ٧٧٫٣٥٭ 
عبداهللا عبدالعزيز ناصر العساكر ٨٩٫٤٩٭ 
عبداهللا عفاس سطام الشمري ٨٤٫٠٦٭ 
عبدالرحمــن احلميــدي عبدالرحمــن ٭ 

الشمري ٧٤٫٨٣
عبدالرحمن مصلح هوميل احلربي ٨٤٫١١٭ 
عبدالعزيــز اعجمي عبــداهللا ابو عجيم ٭ 

٧٩٫٩٣
عبداهللا محمد عبــده عبده أحمد طافح ٭ 

٨٩٫٨١
عبداهللا مشعل صالح الفضلي ٨٠٫٦٧٭ 
عثمان حمود حابس السعيد ٧٥٫٩١٭ 
عثمان عيد محيل الضفيري ٩١٫٧١٭ 
عمر خالد رجاء الظفيري ٨٢٫٠٨٭ 
عمر خالد علي عباس ٩٣٫٧٤٭ 
عمر مشعان بجاد السعيدي ٨٩٫٢٢٭ 
عيد حسن عايد الشمري ٧٩٫٠٣٭ 
عيسى سعود جزال الشمري ٨٦٫٤٥٭ 
فهد سعود صالح احلربي ٨٦٫٥٩٭ 
فهد عبدالعزيز سوعان العنزي ٨٥٫٥٣٭ 
فهد فالح رمضان العنزي ٨٢٫٥١٭ 
فيصل غازي عبداهللا اجلنفاوي ٧٩٫٧٩٭ 
فيصل الفي سالمة العنزي ٨٧٫٥٥٭ 
فيصل ماطر احلميدي املطيري ٧٤٫٦٥٭ 
فيصل مبارك جلفيف الذايدى ٨٤٫١٨٭ 
فيصل محمد سعود السليمان ٨٣٫٣٧٭ 
متعب نايف هالل الشمري ٨٤٫٥٨٭ 
محسن حسن محسن املطيري ٨١٫٦١٭ 

محمد عبداهللا فالح السليماني ٨٦٫١٧٭ 
محمد عبداهللا هليل الظفيري ٨٧٫٠٦٭ 
محمد عبدون أحمد املنهالي ٨٠٫٩٩٭ 
محمد علي نومان الظفيري ٧٤٫٧٦٭ 
محمد فرج عسل العجمي ٨٧٫٤٥٭ 
محمد فيحان سالم الهاجري ٨٦٫٣١٭ 
محمد مانع فهد عامر العجمي ٧٨٫١٣٭ 
محمد مانع نايف مانع ٨٨٫٢٩٭ 
محمد مشعل متعب الشمري ٨٥٫٣٣٭ 
محمد نواف مبارك السعيدي ٧٨٫٤٭ 
مسفر خالد مسفر احلريجي ٧٣٫٢٦٭ 
مشاري عبداحملسن مسامح املطيري ٧٨٫٩٨٭ 
ناصر بدر غنمان املاجدي ٧٥٫٨٣٭ 
ناصر سعد حمدان الضفيري ٨٥٫٣٧٭ 
ناصر عيسى نزال السعيدي ٧٩٫٣٣٭ 
نايف رشيد حجي العنزي ٨٣٫٧٢٭ 
نواف عايش خشمان الشمري ٨٤٫٦٨٭ 
نواف مرعى عبيد الشمري ٨٧٫٩١٭ 
نواف هندى عويض البقمى ٨٣٫١٥٭ 
وليد فهد مجبل البذالي ٩١٫١٩٭ 
يوسف خالد علي عباس ٩٧٫١٩٭ 
يوسف سعود جابر العجمي ٨٩٫٩٦٭ 
يوسف محمود دخيل الضفيري ٨٨٫٥٣ ٭ 

اليرموك للبنات الثانوية للبنات 

أسماء إبراهيم عبداهللا الريحان ٧٤٫٦٣٭ 
أشواق عصام عبداهللا الشطي ٨٩٫٣٥٭ 
آيه فهد منور وقيت الشمري ٧٨٫٨١٭ 
اجلوهرة هادي محمد هادي ٨٣٫٣٨٭ 
النوار أحمد حسني السبيعي ٧٩٫٧٭ 
اليازى ياسر علي السالحى ٨٤٫٨٤٭ 
جنا رائد مساعد الصانع ٩٦٫١٤٭ 
حصة عيسى فاضل بوغيث ٧٩٫٧٧٭ 
دانا علي حمد املجبل ٩٠٫٣٤٭ 
دانة عبداهللا علي يافعي ٩١٫٦٣٭ 
دالل خالد إبراهيم الشرف ٩٥٫١٩٭ 
دالل خالد أحمد راشد العبداهللا ٨٧٫١٥٭ 
رفعة فيصل سويرى العجمي ٨٣٫٤٭ 
رهف عادل سالم الدوب ٧٥٫٩١٭ 
رمي أحمد عايش العازمي ٩١٫٣٩٭ 
سارة صالح يوسف الصفران ٩٣٫٦٧٭ 
سارة عبداهللا عوض العتيبي ٨٨٫٩٩٭ 
سارة عبدالوهاب مال جمعة الياقوت ٨٣٫٩٢٭ 
سارة محمد صقر اجلمهور ٨٠٫٤٩٭ 
سارة ناصر محمد العبيد ٨٦٫٩٣٭ 
شريفة فيصل سلمان العلي ٨٨٫٠٩٭ 
شيخة عبداهللا عيسى بولند ٨٦٫٩١٭ 
عائشة فهد عبداهللا املوينع ٩١٫٢٩٭ 
عائشة فواز محمد رجعان املعوشرجى ٭ 

٨٥٫٤٦
غال خالد صالح الشهاب ٨٧٫٢٢٭ 
فاطمة طارق إبراهيم املاجد ٨٥٫٩٢٭ 
فوز باسل يونس الكحيل ٨٧٫٧٨٭ 
فوزية فهد راشد الشويحان ٨٣٫٢٦٭ 
لطيفة سعد محمد احلميد ٩٠٫١٦٭ 
لطيفة عبدالرحيم يعقوب اليوسف ٨٠٫٦٩٭ 
لوره فهد عبدالكرمي الغيالني ٨٨٫٢٧٭ 
لولوة أحمد سعود املفرح ٩١٫٤٥٭ 
لولوة سعود عبدالعزيز اجلويسر ٨٨٫١٨٭ 
مرمي عبدالغفار عقيل العوضي ٩٦٫٢٢٭ 
مرمي فاضل عبداللطيف املري ٧٥٫١٩٭ 
مرمي فيصل حسن األنصاري ٩٥٫٩٤٭ 
نوال مشاري حمد الفضلي ٩٠٫١٧٭ 
نورة صالح دايخ وادى ٨٧٫٤٭ 
نورة عبداحملسن عبداهللا احلبيتر ٩٤٫٢٥٭ 
نورة علي خزمي العجمي ٨٨٫١٣٭ 
هند راشد عبداهللا املطيري ٨٦٫٩٣٭ 
وضحة مبارك سلطان العدواني ٩٢٫٧٤٭ 
وضحة مساعد عادل السعيدي ٩٣٫٦١٭ 
ياسمني هاني محمد صالح ٩٠٫٧٥ ٭ 

ام احلارث االنصارية الثانوية للبنات 

أروى عبداحملسن عبداهللا عبيد ٩١٫١٩٭ 
أسماء شهاب أحمد املزيد ٧٩٫١٨٭ 
أسيل اسماعيل معيان العنزي ٨٠٫١١٭ 
أمجاد غامن حسن الشمري ٨٤٫٥٭ 
أمل بدر سعود الشمري ٩١٫٤٦٭ 
إسراء حسون جماز الشمري ٨٢٫٧٦٭ 
إسراء قاسم مطشر غضبان ٩١٫٢٧٭ 
اسيا مبارك عقاب الشمري ٩٤٫٠٣٭ 
إميان محمد زايد خليفة ٨٣٫٦٭ 
بتول أحمد مظلوم ياسني ٩٠٫١٥٭ 
بدرية سامي سعد عبداهللا ٧٣٫٩٩٭ 
جميلة معيض عايض الرشيدي ٧٩٫٥٢٭ 
حنان عبداهللا باهل الشمري ٨٣٫٠٣٭ 
دالل حديد صالح الرزيقي ٨١٫٨٥٭ 
دالل عجاج غافل محسن ٧٦٫٠٢٭ 
دميه جمال خلف الشمري ٧٩٫٤٤٭ 
دميه محمد سعد عبداهللا ٩٣٫٩٢٭ 
رغد ناصر عايش املطيري ٧٧٫٦٨٭ 
روان نواف مناحي العنزي ٨٥٫٢١٭ 
سعاد بشير اليح العنزي ٨٣٭ 
سلمى عبداهللا علي الشمري ٩٠٫٢٦٭ 
شجون بدر كاظم ٧٦٫٨٢٭ 
شمائل خلف زرم املطرفي ٨١٫٧١٭ 
شوق عيد مطر الفضلي ٩٤٫١١٭ 
شيهانه علي بردان الظفيري ٩٢٫٤٣٭ 
عائشة مبارك صالح صفوك ٧١٫٧١٭ 
فاطمة حمد العلي السالم العنزي ٧٥٫٣٩٭ 
فاطمة خالد مبارك الهرشاني ٨٢٫٢١٭ 
فايزة أحمد رطوبى العنزي ٨٢٫٠٥٭ 
مرمي خالد ثويني املطيري ٨١٫٣٨٭ 
مرمي خضير مانع العنزي ٧٩٫١٢٭ 
مرمي صابر سرحان الشمري ٨٠٫٧٩٭ 
مرمي محمد حمود اخلالدي ٨٩٫٠٥٭ 
مرمي محمد فهمي رزق ٩٦٫٩٧٭ 
مضاوي ضاري طراد حمود ٨٣٫٩١٭ 
منار روضان جمعة العنزي ٧٧٫٥٭ 
منار زبن عايش احلربي ٩٢٫٩٢٭ 
منار محمد طحان العنزي ٨٣٫٣٭ 
منال نواف عبيد طارش ٧٣٫٥٤٭ 
مها محمد شبلى العنزي ٨٨٫٣٦٭ 
مها محمد عيد عشان ٧٧٫٥٣٭ 
ندي هزاع بدر فزع ٨٧٫٦٩٭ 
نورة عايد بردان العنزي ٩٤٫٨١٭ 
نورة مسعد هاشم سلطان ٨٩٫١١٭ 
هديل إبراهيم سيد حسن سليمان ٧١٫٥٨ ٭ 

ام احلكم بنت ابي سفيان الثانوية للبنات 

أجياد محمد يوسف املطيري ٩٣٫٢٩٭ 
أريام مخلد محمد املطيري ٩٥٫١٩٭ 
أسماء إبراهيم خليل الديحاني ٧٤٫٨٦٭ 
أسماء زياد غنيمان البريعصي ٧٩٫٣٧٭ 
أطياب أحمد سعود املطيري ٧٥٫٨٧٭ 
أفنان مطر معتق املطيري ٨٩٫٥٨٭ 
أمار سعد مسير الشمري ٧٥٫١٭ 
أمل خالد فهد الضفيري ٩٦٫١٢٭ 
أمل فهد منصور نصار ٩٣٫٦٨٭ 
أمل ماجد زيد العدواني ٨٩٫٥٭ 
أنفال حمد حميدي العازمي ٨٤٫٣٭ 
أنفال عبداهللا بدر املطيري ٧٨٫٥٨٭ 
أنفال فهد مجبل املطيري ٩٦٫٤٩٭ 
أسماء سعود عبداهللا السبيعي ٨٨٫٧٤٭ 
البندري بندر نافع املطيري ٨٧٫٦٨٭ 
الهنوف راشد حميد ذايب املطيري ٨٣٫٥٦٭ 
انوار طالل محسن العنزي ٨٣٫٣٣٭ 
انوار محمد عيد العازمي ٩٠٫٨٨٭ 
بدرية اكليفيخ طماح املطيري ٨٤٫٣٦٭ 
بدرية فيصل حمزة القالف ٨١٫١٤٭ 

بدور بندر نافع املطيري ٨٢٫١٤٭ 
بسمه عبداهللا منسي سالمة ٨٢٫٠٥٭ 
بشاير بدر حنيف املطيري ٨٣٫٥٥٭ 
بشاير بدر محيا الرشيدي ٧٦٫٧٭ 
تهاني مطلق حسن املطيري ٨١٫٦٢٭ 
جميلة فدان مسلط املطيري ٩٠٫٧٭ 
جواهر سرحان ماوي املطيري ٨٧٫٤٢٭ 
جود جاسر مطلق املطيري ٧٦٫٨٦٭ 
حصة صالح محمد العسالوى ٧٦٫٦٦٭ 
حور فرحان فهد الزعبي ٨٥٫٦٭ 
خزنة جزاء سليمان املطيري ٧٩٫٩٣٭ 
خزنة يوسف محسن املطيري ٩١٫٧٩٭ 
دانة جابر محمد الشتيوي ٨٢٫٨٨٭ 
دانة خالد عبيد العازمي ٧٧٫٧٤٭ 
دانة طالل عياد العازمي ٨٨٫٤٦٭ 
دانة فالح مطر الديحاني ٩٠٫٨٦٭ 
دانة فهد عواض املطيري ٧٥٫٢٨٭ 
دانة مبارك نايف العنزي ٨٩٫٩١٭ 
دانة مطلق عايض الرشيدي ٨٧٫٩٨٭ 
دانة منيف محمد العجمي ٨٢٫١٧٭ 
دالل سليمان عبداحملسن القالف ٨٥٫٩٢٭ 
دميه محمد عواض املطيري ٨٦٫٥٭ 
رحاب مشعل مطرب الهاجري ٧٩٫٨٩٭ 
رغد أحمد عبيد اهللا الرشيدي ٨٢٫١٥٭ 
رغد راشد ناصر الدغباسي ٨٥٫٧٨٭ 
رغد عبداهللا سالم العطوان ٨٣٫٧٩٭ 
رغد يعقوب يوسف بوصخر ٨٤٫٩٢٭ 
رفعة بدر مطلق الدجينى ٨٨٫٨٥٭ 
رهف حسني عيد الرشيدي ٧٧٫١٦٭ 
رهف عبدالعزيز حمود املطيري ٨٨٫١٩٭ 
رهف عيسى عيد الرشيدي ٨٨٫٧٨٭ 
روابي مطر اذعار املطيري ٨٨٫٧٣٭ 
روان حمد عبداللطيف احلداري ٧٩٫٨٥٭ 
روان سلطان ماجد العتيبي ٨٦٫٣١٭ 
روان غامن ياسني الظفيري ٨٦٫٢٧٭ 
روان فواز فهد العدواني ٩٠٫٢٨٭ 
رمي احلميدي شامي الرشيدي ٨٢٫٩٤٭ 
رمي عبدالكرمي سعد الرشيدي ٨٨٫٣٦٭ 
رمي فهد بطاح املطيري ٩٣٫٣٢٭ 
رمي محمد عبيد الرشيدي ٨٢٫٤٩٭ 
رمي ناصر عتيق الرشيدي ٨٤٫٢٩٭ 
رميا هليل منور املطيري ٩٢٫٦٢٭ 
زهراء يحيى حسني العنزي ٨٥٫٧٭ 
سارة تركي خالد الديحاني ٨٩٫٢٦٭ 
سارة علي أحمد عبدالسيد ٨٤٫٤٥٭ 
سارة علي محمد الزعبي ٧٩٫١٩٭ 
سارة محمد غنيم املطيري ٩١٫٨٥٭ 
سارة مشعل حسني العدواني ٨١٫٩٥٭ 
سارة مناحي بدر الظفيري ٧٦٫٢٥٭ 
سارة نواف زيد املطيري ٨٩٫٠٦٭ 
سارة هزاع فهد احلمد ٩٧٫٥٢٭ 
سيرا عبداهللا عيد الرشيدي ٨١٫٤٭ 
شريفة سرحان نزال العنزي ٩٥٫٣٤٭ 
شهد سعود عقاب املطيري ٩٣٫٠٣٭ 
شهد طارق إبراهيم احللواجى ٧٠٫٣٩٭ 
شهد عبدالكرمي جمعان القطان ٧٧٫٢٩٭ 
شهد نواف هزاع املطيري ٩٠٫٢٩٭ 
شوق أحمد عودة اخلالدي ٧٦٫٦٨٭ 
شوق ضيدان شعيل السبيعي ٩٠٫٠٢٭ 
شيخة ناصر صعفق السويط الظفيري ٭ 

٨٥٫٨٨
شيماء فرحان منصور العنزي ٨٨٫٦٢٭ 
شيماء محمد مبارك الرشيدي ٨٦٫٠٨٭ 
طفلة حمود جاسر العدواني ٩٤٫٦٤٭ 
عائشة سعد عويض الديحاني ٩١٫٨٧٭ 
عائشة سعد ماجد الديحاني ٨٣٫١٨٭ 
عائشة فهد اجلنفاوي ٩١٫٩٧٭ 
عائشة وليد محمد النفيص ٧٤٫٤٩٭ 
عالية ثامر فهد املطيري ٩٣٫٩١٭ 
عبير صالح عبداهللا املسيلم ٨٤٫٧٢٭ 
عيدة خالد محمد املطيري ٧٨٫٦٥٭ 
غالية سعد رخيص ظاهر ٧٩٫٩٭ 
غالية ثامر عويض الديحاني ٨٤٫٨٢٭ 
غالية عباس الفي املطيري ٨٠٫٩٨٭ 
غالية مجحم متعب الرشيدي ٩٤٫٨٭ 
غدير فضي طاهر الرشيدي ٩٢٫١٭ 
غال أحمد محمد املسيلم ٩٠٫٥٣٭ 
غنادير ثامر براك الهاجري ٨٤٫٤٨٭ 
فاطمة بدر دينار العنزي ٧٧٫٥٩٭ 
فاطمة عدنان ناصر العثمان ٨٩٭ 
فاطمة ناصر فالح اجلسار ٨٤٫٣٢٭ 
فجر عبدالكرمي داخل جنديل ٨٣٫٥٢٭ 
فرح سعد عياد اجلنفاوي ٨٩٫٢٤٭ 
فنر أحمد عبداهللا املسيلم ٨٢٫٢٦٭ 
لطيفة سعود سلطان سعد املطيري ٨١٫٠٦٭ 
مرام فهد عايض املطيري ٨٥٫٨٭ 
مرمي غازي عواد الرشيدي ٨٩٫٦٥٭ 
مرمي فيصل علي الرشيدي ٨٨٭ 
مرمي محمد الهيلم املطيري ٨٧٫٠٧٭ 
مرمي مشعل مرزوق املطيري ٨٣٫٦٩٭ 
مشاعل سالم محمد اخلشاب ٨٣٫٨٢٭ 
معالي علي عايد اخلالدي ٨٨٫٥٤٭ 
مالك دوخي رفاعي الرشيدي ٧٩٫٩٦٭ 
مالك سليمان عليان الرشيدي ٨٤٫٠٤٭ 
منار محمد خالد الرشيدي ٧٩٫٤٤٭ 
منال احلميدي شامي الرشيدي ٩٥٫٧٭ 
منال محمد عبيد الرشيدي ٩٣٫٣٩٭ 
منيرة راشد قطيم الهاجري ٧٣٫٨٧٭ 
منيرة عايض حمود املطيري ٧٧٫٨٢٭ 
منيرة عبداللطيف فرحان سودان ٩٢٫٨١٭ 
منيرة علي حمود املطيري ٨٧٫٤١٭ 
منيرة فالح حامد العتيبي ٨٣٫٠٥٭ 
منيرة فوزي إبراهيم السبيعي ٨٠٫٥٧٭ 
مها عبداهللا مجبل املطيري ٩١٫٠٦٭ 
موضي فايز بدر الديحاني ٨٤٫٤٩٭ 
نادية ثواب عوض الرشيدي ٨٥٫٥٤٭ 
جند نايف فيحان اجلميلي ٩٢٫٨٦٭ 
نرمني محمود الشحات أحمد ٨٨٫٥٤٭ 
نورة خالد محمد املطيري ٨٠٫٨٨٭ 
نورة عبدالرحمن عامر املطيري ٨٢٫٨٨٭ 
نورة فيحان خلف املطيري ٨٠٫١٩٭ 
نورة كميخ حمدان الرشيدي ٩٣٫٠٦٭ 
هلل عقاب عبداهللا الرشيدي ٨٢٫٦٤٭ 
هنادي منصور فالح اجلسار ٧٨٫٨٢٭ 
هيا فهد هداد الرشيدي ٨٤٫٧٩٭ 
وجدان بندر ماطر الديحاني ٨١٫٦٩٭ 
وداد دخيل محمد العنزي ٩١٫٧٧ ٭ 

ام العالء األنصارية الثانوية للبنات 

أسيل أحمد مبارك السهلي ٩٤٫٤٢٭ 
أمينة غصاب عبداهللا العجمي ٨٩٫١٭ 
البندري يوسف عبدالكرمي السعد ٨٦٫٣٧٭ 
اجلازي ناجي عبداهللا العجمي ٨٧٫٠٤٭ 
النور عبداهللا سلطان السهلي ٩٦٫٥٧٭ 
الهنوف بدر سعد الهاجري ٩٣٫٠٤٭ 
الوتني عواد جاسم اجلدى ٨٤٫٨٢٭ 
جنان حبيب عبدالرحمن الكندري ٩١٫٩٤٭ 
حنني سلطان مجعد العتيبي ٩٢٫٦٭ 
دالل زيد محمد الكفيدى ٩٤٫٨١٭ 
دميه مبارك كريدي السبيعي ٩٥٫٨٭ 
ربا حسان احسان جبان ٩٩٫٢٭ 
رتاج انور زامل الضفيري ٩٠٭ 
روابي فهد مبارك العجمي ٩٠٫٨٨٭ 
ريف راشد مريخان العجمي ٩١٫٢٢٭ 
رمي محمد حمود السهلي ٨٧٫٧٢٭ 
زينب محمد عبود عجرش ٩٦٫٩٦٭ 
سارة داله مشعل الشعالنى ٩٢٫٧٥٭ 
سهام بدر محسن املطيري ٩١٫٠٥٭ 
شيخة وليد خالد املجيبل ٨٨٫٣٦٭ 
شيماء عبداهللا عيد العتيبي ٩٦٫٤٥٭ 

فاطمة فيصل عبدالصمد حيدر ٨٤٫٣٤٭ 
مرمي عادل مطلق سودان ٨٧٫١٤٭ 
مرمي مبارك محمد املطيري ٩٥٫٦٥٭ 
معالي مشاري مانع هويشل ٩٢٫٨٤٭ 
مالك وليد جار اهللا احلبيب ٨٨٫٤٩٭ 
منى غنام متعب املطيري ٨٩٫١٩٭ 
منيرة فيصل فهد احلميداني ٨٠٫٨٨٭ 
منيرة مشــعل راشــد الطويح امليموني ٭ 

٩٣٫٤١
منيه محمد ناصر السهلي ٨٧٫٦٩٭ 
نور سالم أحمد القطان ٩٦٫٢٦٭ 
نورا خالد عبداهللا الكفيف ٨٥٫٠٥٭ 
نورة احلميدي عبيسان احلربي ٨٧٭ 
نورة جالل مطلق السهلي ٩٠٫٩٨٭ 
نورة مبارك عبداهللا الهاجري ٩٦٫٢١٭ 
نورة مشبب فهد السهلي ٨٣٫٠٥٭ 
هويا حمد سعد العجمي ٨٥٫٧٦٭ 
هيا يوسف علي العجمي ٨٩٫٦٭ 
وضحة سلطان رجا السهلي ٨٢٫٦٢٭ 
وضحة سلمان فهيد الكفيف ٩٠ ٭ 

ام الهيمان الثانوية للبنات 

أثير جابر عايض الهاجري ٧٥٫٥٩٭ 
أرياف علي خليفة العازمي ٨٥٫٩٨٭ 
أريام حمد حسني العجمي ٨٩٫٧٭ 
أسماء عبدالرحمن عويضه العجمي ٩٣٫٦٩٭ 
أسماء علي مبارك العازمي ٨٧٫٢٨٭ 
أسيل أنور فهد اجلفني ٨٨٭ 
أسيل عبداهللا راشد العازمي ٧٤٫٠٥٭ 
أسيل عبدالهادي ناصر الهاجري ٨٩٫٦٩٭ 
أملاس خالد مطلق العتيبي ٨٢٫٦٩٭ 
أماني أحمد ماضي الغريب ٧١٫٧٭ 
أماني فالح حسن العنزي ٨١٫٣٥٭ 
آماني محمد ناصر الدوسري ٩٥٫٣٦٭ 
أمل جابر صالح املري ٨٠٫٣٢٭ 
أمل عبداهللا مبخوت العجمي ٧٧٫٤٣٭ 
آمنة طارق محمد عبداهللا ٨٥٫٣٨٭ 
آمنة محمد معجب الهاجري ٨٤٫١٨٭ 
أمواج مهدي مانع العجمي ٧٧٫٥٭ 
أنوار منصور ثابت العتيبي ٨٦٫٣٨٭ 
أوراد محمد عيد فالح ٩٠٫٢٥٭ 
ابتهاج ناصر عبيد الرشيدي ٧٩٫٦٦٭ 
اريام حمدان جابر العجمي ٧٨٫٥٨٭ 
أسماء عبداهللا مطلق العازمي ٨٥٫٠٥٭ 
أسماء عبدالهادي مهنا العازمي ٨١٫٢٦٭ 
أسماء نصار مجبل العازمي ٧٠٫٥٨٭ 
أسماء هندى عبداهللا الهاجري ٨٣٫٠٢٭ 
األميرة سعود حمد العجمي ٨٠٫١٭ 
البندري سالم خالد العازمي ٨٢٫٨٣٭ 
البندري فهد محمد العجمي ٩١٫٢٦٭ 
اجلازي عبدالهادي عبيد املطيري ٩١٫٨٧٭ 
اجلازي محمد زايد الهاجري ٨٧٫١٣٭ 
اجلوري براك شعوى املطيري ٧٥٫٦٨٭ 
اجلوري خالد مبارك العازمي ٨٦٫٣١٭ 
الدانة مسفر حمد العجمي ٨٨٫٤٨٭ 
الشقحه عبداهللا عايد العازمي ٨٩٫١٧٭ 
العنود خالد محمد عنزه ٨٨٫٦٩٭ 
العنود ساير فالح الدرزى ٩٣٫٢٥٭ 
العنود سعد ناصر الدوسري ٨١٫٨٣٭ 
العنود محمد فهد الهاجري ٧٩٫٣٣٭ 
العنود نصار عثمان العازمي ٨٨٫٠٥٭ 
املها مزيد خلف العنزي ٨٥٫٥٦٭ 
النايفه ظافر حمد العجمي ٧٨٫٥٢٭ 
الهنوف محمد عياد الصانع ٨٥٫٢٢٭ 
الهنوف نايف فهد الدوسري ٨١٫٩٨٭ 
الهنوف نهار مزرم العازمي ٨٧٫٥٨٭ 
امل مطلق محمد العازمي ٧١٫٠٨٭ 
أمينة عادل عبدالرحمن محمود ٨١٫٤٤٭ 
أمينة مهدي محمد العجمي ٨٤٫٠٥٭ 
أنفال أحمد راشد العازمي ٧٢٫٠٧٭ 
انوار عايض مبارك الهاجري ٩٧٫٥٦٭ 
انوار عبداهللا مبارك الهاجري ٩٢٫٨١٭ 
إميان حسني عبداهللا مطر عبد٨٧٫٦٧٭ 
بتله سعد عبداهللا العجمي ٨٧٫٣٩٭ 
بتول علي سعود العجمي ٨٦٫٩٨٭ 
بتول فدغوش صويان الهاجري ٨٠٫٣٨٭ 
بدور عامر رفاعي العازمي ٩١٫٦١٭ 
بدور ماطر ناشي العازمي ٨٢٫١٥٭ 
بدور هزاع عبداهللا العازمي ٨٣٫٣٨٭ 
بشاير سعد خلف العتيبي ٨١٫٩١٭ 
بنا مبارك عايد العازمي ٩٠٫٣٥٭ 
ترفه سلمان طامي الهاجري ٨١٫٣٩٭ 
جمايل محمد مشعل العنزي ٨٣٫٨٤٭ 
جنان مشاري فراج اجلويسرى ٨١٫٤٥٭ 
جواهر عبداحلميد عائد الطرقي ٨٤٫٣٧٭ 
جوزاء عبدالهادي فهيد العجمي ٨٨٫١٧٭ 
حصة مشعل مطر الزعبي ٨٠٫٦٧٭ 
حورية محمد فهد الدوسري ٨٣٫٧٦٭ 
خديجة حمود كاظم الفضلي ٧٧٫٩٭ 
خزنة مريط راشد الهاجري ٨١٫٢٭ 
خلده حبيب حنتوم العازمي ٨٤٫٢٥٭ 
خلده سعد سلمان العازمي ٩٢٫٩١٭ 
خلود فالح سالم الدوسري ٨٢٫٥٧٭ 
خلود فهيد سعد املطيري ٩١٫٠٤٭ 
دانة اشنان عبدالرحمن جردان ٨٤٫٠٩٭ 
دانة خالد فهيد العازمي ٩٠٭ 
دانة سالم منصور العجمي ٩٤٫٢٦٭ 
دانة سعد عقاب العنزي ٧٤٫٥٧٭ 
دانة سعود برجس القعمر ٨٠٫٧١٭ 
دعاء حمد أحمد العنزي ٩٠٫٥٭ 
دالل بدر غازي العازمي ٩١٫٢٢٭ 
دالل بدر فالح العميره ٧٦٫١٨٭ 
دالل خالد سمير سريع ٩٦٫٥٥٭ 
دالل سحمى محمد الهاجري ٩٤٫١٦٭ 
دالل سعود حماد العجمي ٩٧٫٧٦٭ 
دالل صالح محمد االحيمر املري ٨٩٫٦٧٭ 
دالل فهد شليويح العجمي ٨٥٫٢٢٭ 
دالل محمد قطيان عقيدى ٧٨٫٩٩٭ 
دالل مطلق مبارك العازمي ٨٦٫٠٤٭ 
دهمه عايض محمد العجمي ٧٢٫٥٣٭ 
دميا سعد هادي احلربي ٨٣٫٦٦٭ 
دميا محسن براك فالح ٨٥٫١٥٭ 
دميه راضي ناصر العازمي ٧٩٫٧٩٭ 
دميه زايد عيد العازمي ٨٣٫٣٦٭ 
رتاج عبداهللا ثامر العازمي ٩٢٫٧٨٭ 
رغد خالد سعود العجمي ٩٦٫٤٥٭ 
رفعة سامح مبارك املطيري ٧٤٫٧٦٭ 
رفعة سعيد حسن العجمي ٧٦٫١٤٭ 
رفعة عايض ناصر العجمي ٧٩٫٧٥٭ 
رفعة علي مبارك الهاجري ٩٠٫١٢٭ 
رفعة فراج فالح الدوسري ٩٢٫٩٤٭ 
رهف بدر حالف احلربي ٨٧٫٥٧٭ 
رهف عبداهللا سعود الدوسري ٨٠٫٨٤٭ 
رهف محمد ناصر املري ٨٢٫٩١٭ 
روان خالد سعود العجمي ٩٤٫٢٢٭ 
ريانه سلطان العجمي ٨٢٫٥٩٭ 
رمي تركي فالح العازمي ٩٠٫٥٦٭ 
رمي حامد فالح العازمي ٩٢٫٥٩٭ 
رمي خالد فهد العازمي ٩٢٫٠٨٭ 
رمي راشد مبارك الهاجري ٨٩٫٦٦٭ 
رمي راشد ناشي العازمي ٩١٫٧٣٭ 
رمي عايض بطي العجمي ٨٥٫٩٭ 
رمي فالح مبارك الهاجري ٨٤٫٦٢٭ 
رمي فهد سعود العجمي ٨١٫٨٨٭ 
رمي محمد راشد العنزي ٧٥٫٥٭ 
رمي محمد ضيف اهللا العازمي ٧٧٫٦٭ 
رمي مرجع دهيليس العازمي ٨٩٫٠٢٭ 
رمي مطرب بطيحان العازمي ٨٢٫٤٭ 
رمي هادي محمد املري ٨٥٫٠٩٭ 
سارة حمدان جابر العجمي ٧٨٫٦٣٭ 

سارة راشد علي الهاجري ٨٨٫٦٨٭ 
سارة رصد فهد العجمي ٧٦٫٣٭ 
سارة سيف خالد العجمي ٩٧٫٣٤٭ 
سارة طالل حسني القحطاني ٧٥٫٦٦٭ 
سارة عامر مرزوق الدماج العازمي ٨٠٫٣٭ 
سارة عايد علي العازمي ٨٤٫٧٧٭ 
سارة عبداهللا محمد الهاجري ٨٦٫٤٩٭ 
سارة عواض بعيجان املطيري ٨٨٫٣٭ 
سارة فالح صالح العجمي ٧٣٫٣٭ 
سارة فهد بندر العتيبي ٧٥٫٥٧٭ 
سارة مرزوق عواد العازمي ٩٠٫٥٤٭ 
سارة مطلق محمد العازمي ٧٤٫٧٥٭ 
سارة مفرج مبارك سعيد الهاجري ٧٤٫٠٨٭ 
سارة ملوح تركي العازمي ٨٧٫٠٧٭ 
سارة نفاع محمد العنزي ٧٨٫٧٦٭ 
سدن ذياب حمد العتيبي ٩٤٫٦٩٭ 
سمر عبداهللا مبارك شداد ٨١٭ 
شعاع ناصر غازي الهاجري ٨٤٫٢٭ 
شهد خزعل خالد العازمي ٩٣٫٦٦٭ 
شهد زيد علي املري ٨٣٫٨٩٭ 
شهد صالح مشعل املري ٧٥٫٢٣٭ 
شهد عبداهللا مزعل محمود ٨٣٫٦٭ 
شهد مبارك مرزوق العازمي ٧٦٫٧٣٭ 
شهد محمد عابد عبدو ٧٧٫٥٥٭ 
شهد نزال منور الرشيدي ٧٩٫٩٣٭ 
شوق خالد محمد الهاجري ٨٤٫٢٢٭ 
شوق صالح مجبل العازمي ٧٥٭ 
شوق فهد شلعان العجمي ٨٧٫٠٥٭ 
شيماء جمال عايد العازمي ٩٤٫٣٥٭ 
شيهانه حمود ناصر الطعان ٩٤٫٨٣٭ 
شيهانه مبارك هادي الهاجري ٨٩٫٦٣٭ 
صيتة عبداهللا حمد الهاجري ٨١٫٨٥٭ 
صيتة مطلق نافع العدواني ٩٠٫٢٩٭ 
ضحى خالد مذخر العنزي ٨١٫٥٨٭ 
ضي نايف دخيل الهاجري ٧٩٫٠١٭ 
طيبة أنور مرجي العنزي ٨٤٫٦١٭ 
طيف عبداهللا فالح العجمي ٧٧٫٣٧٭ 
عائشة مبارك جابر الهاجري ٨٥٫١٢٭ 
عائشة مرزوق فهد العجمي ٨٨٫٧١٭ 
عائشة مشعل طامي الهاجري ٧٦٫١٥٭ 
عالية ناصر صالح العازمي ٨٤٫٦١٭ 
عذاري سعد سالم العازمي ٩٣٫٩٢٭ 
عذاري عبدالعزيز براك اخلالدي ٩٢٫٠٩٭ 
عهود مهدي محمد العجمي ٩٣٫٢٦٭ 
غالية جابر عيد الشريع ٧٨٫٥٧٭ 
غالية مسفر حمد العجمي ٨٤٫٥٨٭ 
غرسه زيد علي املري ٨٣٫١٭ 
غزوى مشعل رباح العتيبي ٨٨٫٢٤٭ 
غال حمد براك البريكى ٨٠٫٦٨٭ 
فاطمة ساير محمد العازمي ٨٠٫٧٭ 
فاطمة صالح علي العنزي ٨٠٫٤٤٭ 
فاطمة عبداهللا منصور محمد ٨٦٫٦١٭ 
فاطمة مبارك راشد الهاجري ٧٤٫٨٤٭ 
فاطمة محسن مبارك الهاجري ٨٤٫٠٣٭ 
فاطمة منصور سالم الدوسري ٧٨٫٧١٭ 
فاطمة نايف سالم الرشيدي ٩٣٫٩٭ 
فاطمة نايف سعد العازمي ٧٤٫٤٢٭ 
فجر خالص عبداهللا الهاجري ٧٨٫٤٥٭ 
فجر عبداهللا صالح البطحانى ٨١٫٠٥٭ 
فرح جاسم محمد العازمي ٨٤٫٧٢٭ 
فرح خالد ردعان العازمي ٩٣٫٢١٭ 
فرح خالد عبيد الصويلح ٧٣٫٢٩٭ 
فرح سعود مبرك العازمي ٨٤٫٢٤٭ 
فرح مبارك سعود العازمي ٨٣٫٥٧٭ 
فرح محمد ناصر العتيبي ٨٧٫٢٢٭ 
في عادل هويدي العازمي ٨٥٫١٢٭ 
في علي عبداهللا العازمي ٨٧٫٠٢٭ 
قوت فالح عبداهللا العجمي ٨١٫٢٩٭ 
لطيفة محمد فارس العازمي ٨٤٫٣٤٭ 
ملياء حمد محمد اللوا املري ٨٢٫١٢٭ 
ملياء فهيد حفيض العجمي ٨٨٫٤٥٭ 
ليالي دحام مناور العنزي ٨٤٫١٩٭ 
ليلى فرج خرصان العجمي ٧٩٫١٦٭ 
مرمي أحمد جامع العازمي ٩٤٫٧٢٭ 
مرمي بشار طاهر الفضلي ٩٠٫٢٢٭ 
مرمي سالم محمد العجمي ٧٨٫٢٩٭ 
مرمي سعد فرج العازمي ٧٣٫١٣٭ 
مرمي عبداهللا شبيب العجمي ٨٩٫٩٣٭ 
مرمي علي صالح احليمر ٧٦٫٣٥٭ 
مرمي مرزوق مطر العازمي ٧٤٫٧٦٭ 
مرمي مساعد محمد راشد ٨١٫٥٧٭ 
مرمي مسعود راشد الهاجري ٨٩٫٩٤٭ 
مرمي معدي ناصر العتيبي ٩٠٫٥٧٭ 
مضاوي مبارك عبداهللا الهاجري ٨٩٫٣٩٭ 
مضاوي ناصر غالب الدوسري ٨٨٫٥٭ 
معالي عبداهللا بادي العتيبي ٨٦٭ 
مالك بداح فهد العجمي ٧٤٫٣٢٭ 
مليحه حطاب سعد العازمي ٨٠٫٣٣٭ 
منار دخيل مطر العتيبي ٨٣٫٢٥٭ 
منار فالح سعيد مديعج ٨٠٫٠٢٭ 
منار محمد عويضه الهاجري ٨٨٫٨٭ 
منال جابر كامل العنزي ٨٤٫٣٧٭ 
منال محمد خالد العازمي ٨٦٫٠٢٭ 
مناي ناصر نافع زياد ٧٩٫٧٧٭ 
مناير عادل محمد مدعث ٨٤٫٨٣٭ 
منى بدر محمد العازمي ٩٥٫٣٧٭ 
منى ثامر فالح العازمي ٧٦٫٧٣٭ 
منى سعود فهد العازمي ٩٠٫٣٦٭ 
منيرة راشد فالح العازمي ٩٣٫٠٦٭ 
منيرة سيف بطي العجمي ٩٢٫٠٧٭ 
منيرة عايض مبارك الهاجري ٨٤٫٢٭ 
منيرة عبداهللا جابر الهاجري ٩٢٫٨٢٭ 
منيرة محمد جربوع ذياب ٧٤٫٥٦٭ 
منيرة هادي حسن العجمي ٩١٫٢٢٭ 
منيرة هايف محمد ابا الدعيات ٧٩٫٦٦٭ 
مها جابر مناحي العجمي ٨٠٫١٩٭ 
مها حامد هادي العازمي ٩٥٫٠٩٭ 
مها سراج منير العجمي ٧٥٫٦٦٭ 
مها سعد مبارك العازمي ٩٣٫٦٧٭ 
مها عبدالعزيز براك اخلالدي ٩٣٫٢٧٭ 
مها فالح فالح العازمي ٨٥٫٢٩٭ 
مها فهد محسن الدوسري ٨٧٫٠٦٭ 
موضي علي مسفر العجمي ٨٦٫٩٦٭ 
موضي ملفي حزام السبيعي ٨٤٫٩٨٭ 
مي بدر مبرد العازمي ٨٨٫١٦٭ 
ميثه حمود ذيب الهاجري ٨١٫٧٤٭ 
جند غازي سعد العتيبي ٨٥٫١٨٭ 
جنال بداح فهد العجمي ٧٨٫١٦٭ 
جنالء سعد حسن العجمي ٨٥٫٣٢٭ 
جنالء علي محمد العجمي ٩١٫٦٭ 
جنالء فهد ثويني الثويني ٨٣٫٢٧٭ 
جنود علي محمد العجمي ٨١٫٩٭ 
نفود علي محمد العجمي ٧٤٫٤١٭ 
نوادر عبداحلميد عائد الطرقي ٧٤٫٩٩٭ 
نور فهد خلف العنزي ٨٨٫٣١٭ 
نورا سلمان الفي العازمي ٧٨٫١٢٭ 
نورة أحمد مصبح العازمي ٨٩٫٠٨٭ 
نورة حسن ناصر العجمي ٨٤٫٠٤٭ 
نورة شبيب فالح الهاجري ٩٠٫٧٧٭ 
نورة شلعان رصد العجمي ٨٣٫١٭ 
نورة طالل متعب املطيري ٧١٫٣١٭ 
نورة عبداهللا علي املري ٨٦٫٢٧٭ 
نورة فالح جابر الهاجري ٨٨٫٣٢٭ 
نورة فيصل زايد الهاجري ٨٦٫٠٢٭ 
نورة مبارك سعود العتيبي ٨٧٫٥٤٭ 
نورة مطرب بطيحان العازمي ٧٨٫٠٣٭ 
نورة ناصر سريع محمد سريع ٩٢٫٤٭ 
نورة ناصر علي العجمي ٧٤٫٥١٭ 
نورة ناصر مبارك الدوسري ٨١٫٤٨٭ 
نورة ناهض عبداهللا الهاجري ٨٣٫١٧٭ 
نورة هادي مسعود العجمي ٨٢٫١٣٭ 
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نوف حمد براك العازمي ٨٤٫٥١٭ 
نوف صالح ناصر عشيمه ناصر ٨٠٫٩٧٭ 
نوف طالل منور الرشيدي ٨٧٫٥٭ 
نوف فالح علي العجمي ٨٣٫٧٨٭ 
نوف محمد حشر العازمي ٨٢٫٤٣٭ 
نوير شعيفان شبنان الدوسري ٨٠٫٥٩٭ 
نوير عبداهللا محمد العجمي ٩٣٫٥٭ 
هاجر عايض حمود العازمي ٨٦٫٨٢٭ 
هاجر عبداهللا فهيد العجمي ٨٥٫١٣٭ 
هاجر فايز مبرد العازمي ٨٤٫٤١٭ 
هاجر الفي مبرك العازمي ٨٨٫٠٦٭ 
هاجر منصور محمد العازمي ٩٣٫٤٭ 
هبة محسن محمد العنزي ٨٧٫٠٤٭ 
هديل إبراهيم نفاع الرشيدي ٨١٫١٢٭ 
هديل محمد فهد اجلفني ٧٦٫٣٢٭ 
هديل محمد مناحي العازمي ٩٣٫١٣٭ 
هديل ناصر معال العتيبي ٨٩٫٠٥٭ 
هال سالم شايع الهاجري ٧١٫٢٩٭ 
هنادي محمد سعد العازمي ٩١٫٤٥٭ 
هند نايف دخيل الهاجري ٨١٫٥٥٭ 
هيا بداح عايض الهاجري ٩٠٫١١٭ 
هيا جمال فهد اجلفني ٩٠٫٨١٭ 
هيا زايد عبداهللا الهاجري ٩٣٫٥٢٭ 
هيا سند جلعود الهاجري ٧٦٫٣٦٭ 
هيفاء عبداهللا عبدالهادي الهاجري ٧٧٫٦٣٭ 
وجدان حمد ضيدان الهاجري ٧٨٫٤٦٭ 
وجدان سالم فالح العازمي ٨١٫٣٩٭ 
وجدان محمد ثامر العازمي ٨٩٫٠٧٭ 
وجدان محمد معجب الهاجري ٨٣٫٨٭ 
وجدان مسفر محمد العجمي ٨٥٫٢٣٭ 
وديان سعد عبداهللا العازمي ٩٥٫٠٩٭ 
وسمية نهار محمد الهاجري ٩٥٫٦٤٭ 
وصايف علي خليفة العازمي ٧٩٫٦٦٭ 
وضحة زيد علي املري ٧٦٫٤٭ 
وضحة سالم حفيض العجمي ٩١٫٨٩٭ 
وضحة علي محمد العجمي ٨٧٫١٢٭ 
وضحة نادر فهد العجمي ٩٢٫٧٣٭ 
وعد مشعل عواد العازمي ٩٦٫٦٨٭ 
وهج حجي مران احلربي ٨٤٫٢٣٭ 
وهج عزام محمد العجمي ٨٨٫٢٥٭ 
ياسمني صباح مطلق العازمي ٩١٫٢٭ 
مينى فهد غازي املطيري ٨٢٫٤ ٭ 
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أسماء سعود محمد املطيري ٧٧٫٤٭ 
آسيل إبراهيم حمد العلي ٧٤٫٣٤٭ 
أسيل عبيد ناشي الرشيدي ٨٥٫٣٦٭ 
أصايل علي فالح املعصب ٨٣٫٣٦٭ 
البندري منصور حميد لزام ٧٢٫٨٤٭ 
بدرية عيد محمد الشمالى العجمي ٧٩٫٧٨٭ 
ترف سعود جبرين العصيمي ٨٣٫٣٨٭ 
حصة عادل حمود املطيري ٩٠٫٧٦٭ 
حنني فرج عودة الشمري ٨٥٫٥٦٭ 
دانة خالد سعد املطيري ٧٧٫٢٤٭ 
دانة عبداهللا فريح الرشيدي ٨٩٫٢٥٭ 
دالل بدر ناصر اليتيم ٨٦٫١٨٭ 
رتاج محمد عبيد الرشيدي ٩١٫٥٭ 
رغد أحمد مبارك املطيري ٩٦٫٥٭ 
رمي سالم نزال املعصب ٨٤٫٥٨٭ 
رمي فيصل فهيد اخلرينج ٩٠٫٦٨٭ 
رمي مشاري حسن الكندري ٧٥٫٣١٭ 
سعدي محمد عبدالرحمن ٨٧٫٨٦٭ 
شروق أحمد سعيد العنزي ٩١٫١٦٭ 
شوق خالد مجبل العازمي ٦٩٫٥٤٭ 
شيخة شبيب شريدة املزين ٧٧٫٨٦٭ 
شيخة عبداهللا سليمان سبتي ٧٩٫٥٥٭ 
غال فايز راشد الركيبي ٩٠٫٢٩٭ 
فاطمة فالح عبداهللا الرشيدي ٧٨٫١٤٭ 
فرح عادل عوض املطيري ٩٣٫٤٭ 
في ناصر بدر املبايعى ٧٦٫١٩٭ 
جلني مشعل عبداهللا اخلالدي ٧١٫٢٥٭ 
مرمي جمعان ناصر الصانع ٧٣٫٣٥٭ 
مرمي حميد رجا الرشيدي ٧٨٫٦١٭ 
مرمي صالح مجري الشعالني ٨٨٫٢٢٭ 
مشاعل خالد سعد املطيري ٨٠٫٧٢٭ 
منار بدر علي املطيري ٨٣٫٢٩٭ 
منار غازي عبداهللا الرشيدي ٨٨٫٤٦٭ 
منى علي محمد الدويلة ٩٣٫٦٤٭ 
منيرة عبداهللا حميدي العازمي ٧٧٫١٤٭ 
نورة حسن عبدالكرمي شمس الدين ٧٨٫١١٭ 
نوف خالد سالم الرشيدي ٩١٫٢٭ 
هاجر مبارك عبداهللا الرشيدي ٩٢٫٥٢٭ 
هديل عبيد ناشي الرشيدي ٨٧٫٠١ ٭ 
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أريام أحمد هليل املهندى ٨٩٫٢١٭ 
أميرة أحمد محمد العنزي ٧٨٫٣٭ 
أوراد نواف دخيل العنزي ٨١٫٣٢٭ 
اريام فراج محمد الظفيري ٩٣٫٧٩٭ 
اريام مجالد العاصي السويط ٨٣٫٤٭ 
اطياف سرحان سميحان الشمري ٧٤٫٣٨٭ 
البندري عوض مطر العنزي ٨٠٫٦٦٭ 
امل فارس عايد الظفيري ٩٢٫٤٥٭ 
إميان فواز عبيد الظفيري ٩٥٫٩٧٭ 
بدرية بدر جفران احلسيني ٨١٫٧٧٭ 
بيبي هايف عيدان الظفيري ٨٨٫٢٩٭ 
حصة محسن نايف املدعس ٧٧٫٣٢٭ 
دانا كامل حمود حطاب ٨٢٫٢٥٭ 
دانة هالل عواد الظفيري ٨٩٫٣٢٭ 
دالل خلف صراخ محمد ٧٥٫٤٤٭ 
دالل عيسى غالب فياض ٨١٫٥٣٭ 
رتاج سعد سالم الشمري ٨٣٫٥٤٭ 
رغد زامل مطر العنزي ٨٥٫٥٭ 
ريتاج عايش ذياب الرشيدي ٩٣٫١١٭ 
سارة مشرف حمد غامن ٨٨٫٥٥٭ 
سلوى غازي حسني الظفيري ٨٨٫٨٧٭ 
شجون جمعة ساير العنزي ٨٢٫٥٩٭ 
شذى طالب محمد العنزي ٩٠٫٨٨٭ 
شهد عبداهللا دهش املطيري ٩٣٫٧٣٭ 
شهد محسن نايف املدعس ٧٩٫٤٦٭ 
شيماء محمد سعد العنزي ٧٦٫٤٩٭ 
عايشة مظهر محمد العنزي ٨٣٫٥٤٭ 
فاطمة أحمد حلوان الشمري ٧٨٫٩٨٭ 
فجر زايد مطر العنزي ٧٨٫٦٧٭ 
فوز مطلق فرحان العنزي ٩١٫٩٣٭ 
في غنوم غامن احلريجي ٧٤٫٦٧٭ 
في نعيثل صباح الظفيري ٨١٫٤١٭ 
كوثر شهاب فياض الظفيري ٨٣٫٩٨٭ 
مرام فهد عيدان الظفيري ٧٧٫١٧٭ 
مرمي خالد مران دهموش العنزي ٨٥٫٧٣٭ 
مرمي ساير عيد الصلبي ٧٣٫٢١٭ 
مرمي محمد مبارك العنزي ٨٥٫٨٭ 
منار قليفص عبداهللا البرازي ٩٦٫٦٤٭ 
منيرة علي ذياب املطيري ٨٢٫٥٥٭ 
منيرة ماجد مطر منكر ٨١٫١٣٭ 
مها محمد صالح العنزي ٧٨٫٩٥٭ 
نادية ناصر محمد الظفيري ٧٧٫٠٣٭ 
نوف حميد علي عيسى ٨١٫٦٨٭ 
نوير ظاهر طميش الظفيري ٩١٫٢٭ 
هاجر عايد مجبل احمليني العنزي ٨٦٫١٧٭ 
هنادي علي غازي الرشيدي ٨٦٫٥٨٭ 
ورود أحمد شافي الظفيري ٨٣٫٥٨٭ 
وصايف علي محمد الشمري ٧٧٫٤٤ ٭ 

امامه بنت بشر الثانوية للبنات 

أجوان حميد عبداهللا اخلباز ٧٧٫٥٦٭ 
أروى سليمان ناصر العثيمني ٨٠٫٢٤٭ 
أسيل أحمد ناصر بورباع ٩٠٫٤٭ 
آالء أحمد محمد علي سليمان ٧٥٫٠٦٭ 

آمنة علي محمد طالب املال ٨٥٫٩٩٭ 
أنوار جابر أحمد علي ٨٠٫٠٨٭ 
آيه سليمان ناصر العثيمني ٩١٫٦٩٭ 
إســراء امين محي الدين سعيد الشوني ٭ 

٩٢٫٨٩
البتول يوسف حمزة بن حسن ٨٧٫٢٤٭ 
بتول جاسم علي اإلبراهيم ٨٦٫٣٦٭ 
بدرية فيصل يوسف الشطي ٩٠٫٢٩٭ 
حوراء انور محمد يوسف ٧٥٫٣٥٭ 
حوراء جهاد علي اخلياط ٩٥٫٩٨٭ 
دانة صباح مطلق الوهيدة ٨١٫٠٦٭ 
دانة نواف محمد احلويلى ٧٦٫٥٧٭ 
دالل سليمان محمد العنيزى ٩٤٫١٢٭ 
دالل عادل سليمان بورسلي ٧٦٫٧٨٭ 
رغد ماجد علي ٨٣٫٠٢٭ 
رمي نعمة عسيلي ٩٢٫٤٥٭ 
زهراء عباس حسن الدوخى ٨٧٫٥٤٭ 
زينب احلوراء عبداملطلب هاشم حسني ٭ 

٧٦٫٢١
زينب عبداهللا أحمد امليرزا ٨٦٫١٧٭ 
زينــب عبدالعزيــز عبدالرضــا مندني ٭ 

محمد ٧٤٫٣٧
زينب علي نزاد طاهري ٨٤٫٢٣٭ 
زينب محمد جواد صالح العطار ٨٣٫٧٣٭ 
زينب هيثم حافظ روسولي ٨٠٫١٭ 
سارة علي مجيد كوت ٨١٫٦٣٭ 
سكينه ناصر أكبر الرى ٩٢٫٢٨٭ 
شاهه عبداهللا علي محمد ٨٤٫٧٣٭ 
شروق أنور عيد العصفور ٧٧٫٣٦٭ 
شريفة طارق خليل عاشور ٩٤٫٤١٭ 
شيخة حسني فؤاد البدر ٨٦٫٤١٭ 
طيبة محمد نوح املهنا ٩١٫٣٧٭ 
عبير أحمد علي ال طوق ٩٨٫٠٨٭ 
فاطمة طالل عبداهللا حسن ٨٨٫٤٦٭ 
فاطمة محمد كمال ٩٧٫٧١٭ 
فضة محمد حسني اخلرس ٩٠٫٩٥٭ 
جلني حسني عبدالرسول كرم ٨٥٫٢٢٭ 
جلني حيدر صالح املزيدي ٨٥٫٦٤٭ 
جلني عبداحلميد حمزة دهراب ٨٥٫٧٨٭ 
جلني محمد حسني املنصور ٨٤٫٣٨٭ 
لولوة علي حمد الصقر ٨٢٫٨٩٭ 
مرمي أحمد جمال محمد جمال ٨٦٫٤٦٭ 
مرمي سليمان علي خباز ٨٣٫٢٣٭ 
مشاعل طارق خلف الوهيبية ٨١٫٢٢٭ 
نور عبدالرضا عبداحلسن املعال ٨٠٫٠٢٭ 
نور وليد خالد املزعل ٨٨٫٦٤٭ 
هنوف أحمد سيف الزيد ٩١٫١٤٭ 
وسمية عبيريد فالح البراك ٨٥٫٥٤ ٭ 

اميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات 

أبرار يوسف خالد املطيري ٨٣٫٧٥٭ 
آرام خالد سلطان اخلميس ٨٦٫٢٣٭ 
أطياب خالد أحمد الثنيان ٨٣٫٩٩٭ 
آمنة محمد مبارك الوزان ٧٤٫٦٥٭ 
أنوار مبارك محمد النمالن ٨٧٫٧٦٭ 
اجلازي خالد دخيل اهللا الراجحي ٨٠٫٢٢٭ 
اماني عبداهللا سند العالج ٨٩٫٣٧٭ 
بدرية خالد حسني غلوم ٨٠٫٤٢٭ 
جنى جاسر ربيع العرادة ٨٥٫٥٢٭ 
جود جاسر ربيع العرادة ٧٣٫٩٭ 
حصة عبداهللا ناصر الداهش ٩٥٫١٦٭ 
خيريه جمال محمد السعيد ٧٨٫٠٢٭ 
دانة فيصل عبدالرضا حمد ٨١٫٤٣٭ 
دالل محمد عبداهللا احمليالنى ٨٢٫٦٭ 
رغد خالد عباس الدوسري ٨٥٫٠٢٭ 
رمي عوض كليب املطيري ٨٣٫٢٩٭ 
سارة راشد سعد غريب ٨٦٫٨٨٭ 
شيخة مشعل خالد اخلرجى ٨١٫٧٣٭ 
ضحى اسماعيل خميس الناصر ٩٥٫٥٢٭ 
عبير مجحم محمد اخلالدي ٨٠٫٣٭ 
غادة محمد مزيد املطيري ٨٥٫٤٢٭ 
فاطمة إبراهيم عبداهللا العمير ٨٠٫٥٢٭ 
فاطمة عبداملانع محمد العجمي ٩٢٫٧٨٭ 
فجر خالد سالم العازمي ٨٨٫٦٭ 
فرح عبدالعزيز فالح دغيم ٨٦٫١٣٭ 
في خالد مناور وقيت الشمري ٧٨٫٩٨٭ 
في طالل غامن احلسيني ٧٩٫٦١٭ 
في فهد نصار الزعبي ٨٧٫٨٣٭ 
لولوة اياد عبدالرزاق املهنا ٧٨٫٠٣٭ 
مرمي بدر محمد الفيلكاوي ٨٣٫٢٤٭ 
مرمي سعيد محمد الرشيدي ٨٤٫٩٩٭ 
مرمي عبدالرحمن عوض املطيري ٧٧٫٠٣٭ 
مرمي عبداهللا عرهان الرشيدي ٨٥٫٩٦٭ 
منال محمد عبداهللا النويهض الرشيدي ٭ 

٨٧٫٣٩
منيرة خالد صالح النتيفي ٩١٫٩٣٭ 
منيرة مساعد عشوي العازمي ٩١٫٩٤٭ 
منيرة نواف سعد املرزوق ٨٦٫٦٥٭ 
جنود حمود عبداحملسن الديحاني ٩٦٫٠٨٭ 
نور خالد مبارك الضويحي ٩١٫٧١٭ 
نورا ناصر عبداهللا العدواني ٩٧٫٥٥٭ 
نوف بدر عبداهللا زوير ٨٥٫٧٩٭ 
نوير خالد سعد الرشيدي ٨٣٫٥٣٭ 
هاجر وليد عبداحلميد العلي ٧٨٫١٥ ٭ 

انس بن مالك الثانوية للبنني 

أبوالنصر عبداملولى عبداحلكم عبداملولى ٭ 
٨٧٫٧٢

أحمد فيصل أحمد الرشيد ٧٦٫٩٨٭ 
الفواز عبدالعزيز علي عبدالرزاق ٧٤٫٤٢٭ 
حمد أحمد محمود حسني ٧٧٫٦١٭ 
حمد عادل حبيب الفضلي ٨٩٫٢٨٭ 
خليفة فهد خليفة املزين ٨٢٫٤٣٭ 
سالم حمد سالم الهولي ٧٥٫٢١٭ 
سعد مخلد محمد املطيري ٧٢٫٢٢٭ 
سعود خالد سبتي السعد ٧٢٫٤٥٭ 
سعيد عبيد سعيد عليو ٨٧٫٧٭ 
صالح جليل صالح بندري ٧١٫٩٤٭ 
صالح خالد محمد زكي السيد ٩٩٫٨٭ 
طارق أحمد خالد السليمان ٨٣٫٤٭ 
طالل نواف غازي العتيبي ٨٣٫٢٩٭ 
عبداهللا عادل عبدالعزيز علي ٨٦٫١٩٭ 
عبداهللا عبداحلميد محمد املهري ٨٣٫٣٤٭ 
عبداهللا فهد عبداهللا الرشيدي ٨٦٫٤٥٭ 
عبداهللا محمد علي جعفر ٧٨٫٢٥٭ 
عبدالعزيز نبيل محمد بركات ٧٩٫٧٢٭ 
عبداهللا بشار العكاوي ٨٨٫٥٧٭ 
عذبي فاضل محمد علي ٨٨٫٠٦٭ 
عمر أحمد عثمان الرماح ٨٣٫٢٤٭ 
عمر عماد طه تونى ٨٥٫٥٦٭ 
محمد أحمد حماد حافظ ٨٨٫٨٧٭ 
محمد حمدى اسماعيل حسن عمران ٩٠٫٦٨٭ 
محمد عبدالعال حسن عقل ٩٥٫٧٧٭ 
محمد نواف ناصر العتيبي ٩٤٫٧٦٭ 
نواف مشعل سعد العرادة ٨٧٫٤٥٭ 
يوسف خليل موسى عبداهللا ٧١٫٥٢٭ 
يوسف عادل عبداملنعم العدوي ٨٤٫٢٧ ٭ 

انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات 

أثير زبن اخزمي الفضلي ٧١٫١٣٭ 
أفراح محيميد صالح العجمي ٩٠٫٧٤٭ 
آالء محمد عثمان العميري ٩٥٫٠٣٭ 
آيه يعقوب محمد التميمي ٨٣٫٥٣٭ 
إسراء نادي محمد عبداملجيد ٩٩٫٣٭ 
اطياب وليد خالد احلمدان ٧٦٫٠٦٭ 
أميرة رشيد عزم الهاجري ٨٩٫٥٩٭ 
حنني عبدالعزيز محمود شومان ٩٨٫٢١٭ 
رتاج مشعل جمال الرياحي ٨٦٫٦٥٭ 
رهف محمد عبدالكرمي العنزي ٧٢٫٣٩٭ 

روان عبداهللا محمد احلربي ٧٨٫٣١٭ 
رمي علي فهد العجمي ٨٨٫٦٦٭ 
زينب حسني شاكر جعفر ٧٧٫٤٣٭ 
سامية محمد حمد العدواني ٨٦٫٤٥٭ 
سندس محمد السيد إبراهيم ٩٨٫٥١٭ 
شهد عبداهللا محمد بوهندي العلي ٨٠٫٧٦٭ 
شيخة شبيب فالح العازمي ٩٤٫١٢٭ 
شيماء طارق محمد ابوالعال ٩٦٫٦١٭ 
غادة حسام فوزي عبدالرازق ٨٩٭ 
غدير أحمد عمر العنزي ٩١٫٣٥٭ 
غدير سعد عبدالعزيز املجمد ٨٣٫٠٦٭ 
فرح أحمد عبدالقادر قاسم ٩٦٫٠٩٭ 
مروه عبداألمير علي زويد ٩٢٫٩٦٭ 
مرمي أحمد فاروق غريب ٨٩٫٩٧٭ 
مرمي خالد يوسف احلقان ٨٠٭ 
مرمي صالح محمد علي ٨٦٫١٨٭ 
منيرة بجاد عبداهللا الهاجري ٨٢٫٠٣٭ 
جنوى خالد ارشيد الضرباح ٨٥٫٤٢٭ 
ندا نادى أحمد عبدالرحمن ٩٥٫٩٩٭ 
ندى طه حامد أحمد ابوسنه ٩٠٫٧٧٭ 
نور هاني عبداهللا باقر ٩١٫٧٧٭ 
هاجر محمد محمود محمد ٩٥٫٠٥٭ 
هتون عبدالهادي محمد العتيبي ٩٥٫٦٦٭ 
وصايف سعد فرحان العنزي ٨٨٫١٣ ٭ 

برقان الثانوية للبنات 

أروى أحمد نافع املطيري ٨٥٫٧١٭ 
أسيل خالد أحمد الشراح ٧٩٫٨٥٭ 
أسيل نواف فهد الفيلكاوي ٨٣٫٦٦٭ 
أمل سعيد مداوي أبوجمه ٨١٫٣٢٭ 
أمل مبارك سعود عبيد ٨٦٫٤٧٭ 
أميرة فهد سالم العجمي ٨٧٫٦١٭ 
أنوار غامن حبيب العازمي ٨٦٫٢٭ 
البندري راشد نوار السبيعي ٧٣٫٢٦٭ 
البندري فهد طاحوس الدوسري ٧٣٫٩٩٭ 
اجلوري فايز مانع العازمي ٨٢٫٦٦٭ 
الزين طارق محمد العسعوسي ٩٢٫٧٢٭ 
العنود حمد سالم العجمي ٨٧٫٠٩٭ 
املاسه يوسف حسني الوهيب ٧٤٫٧٢٭ 
إميان مساعد عيد العازمي ٨٩٫٤٩٭ 
بدور خالد أحمد احلساوي ٩٠٫١٣٭ 
جنان أحمد محمد الكندري ٧٧٫٨٩٭ 
حصة جمال ايوب القيص ٩١٫٢٢٭ 
حوراء سالم مهنا جراق ٧٥٫٦٥٭ 
خديجة نبيل فرج صالح فرج ٨٣٫١٣٭ 
دانة شبيب راشد الزعبي ٩٦٫٥٤٭ 
دانة طالل فالح السبيعي ٩١٫٢٦٭ 
دانة منصور راشد املبارك ٨١٫٠٦٭ 
دانة ناصر شعيب العلي ٨٧٫٨٧٭ 
دالل سمير حجاب السبيعي ٧٦٫٤١٭ 
دالل طالل محمد الفيلكاوي ٨٣٫٣٩٭ 
دالل عبدالهادي محمد السماك ٨٥٫٤٥٭ 
دالل محمد عبداهللا العجمي ٨٤٫٩٤٭ 
دميه مناحي سعد العجمي ٨٢٫٤٨٭ 
رزان معجب عبداهللا الرشيدي ٨٩٫٥٧٭ 
رغد عيد سالم العازمي ٨٥٫٤٥٭ 
رنا عبدالهادي فهاد العازمي ٨١٫٨٥٭ 
رهف عبداهللا محمد املطيري ٨٢٫١٩٭ 
ريان عبداحملسن عبدالعزيز القطان ٨٥٫٢٦٭ 
رمي أحمد حسن الثويني ٨٧٫٧٥٭ 
رمي طارق ناصر احلربي ٨٧٫٧٩٭ 
رمي فهد ضيف اهللا الرشيدي ٨٩٫٢٨٭ 
رمي مشعل صادق السنافي ٩٢٫٧٩٭ 
رميا جعمل صالح العجمي ٨٧٫٧٤٭ 
سارة انور سليمان العرادة ٨٢٫٤٢٭ 
سارة جمعان فالح امللعبي ٩٢٫٣٥٭ 
سارة عبيد قائل العتيبي ٩٢٫٨٨٭ 
سارة فهد محمد العجمي ٨٤٫٢٩٭ 
شاهه نايف علي احلربي ٨٧٫١٢٭ 
شهد مشعل بدر االشوك ٨٤٫١٣٭ 
شوق بدر سالم الهيلع ٧٩٫٠٣٭ 
شوق زيد خلف الشمري ٧٣٫٦٣٭ 
شوق عبداملجيد جمعة املانع ٨١٫٨٦٭ 
طيبة حمد عمر أمني ٩٥٫٧٢٭ 
عهود شداد بريك العازمي ٩٣٫٥٥٭ 
غدير الفي مفلح السبيت العازمي ٨٨٫٨٢٭ 
فاطمة إبراهيم عبدالرضا معرفي ٨٣٫٩٥٭ 
فاطمة جمعان مفلح العازمي ٨٥٫٧١٭ 
فاطمة خضر عبداهللا الفضلي ٧٥٫٩٧٭ 
فاطمة علي خلف العنزي ٨٢٫٧٭ 
فاطمة فوزي حسني السميط ٨٤٫٤٤٭ 
فتون دهام مناع العجمي ٧٣٫٨٭ 
فجر خالد إبراهيم الصفار ٧٤٫٥٩٭ 
فجر ناصر حردان العنزي ٨٠٫١١٭ 
فضا ظاهر صالح الرشيدي ٨٩٫١٥٭ 
في سعد ناصر العازمي ٨١٫٩٩٭ 
فيء عيد حمد فرج ٩٣٫٥٭ 
فيحه محمد عبداهللا العتيبي ٨٩٫٠١٭ 
كاميليا عبداهللا فهيد الشغبان ٧٤٫٣٢٭ 
كوثر ماجد بشير العدواني ٧٥٫٠٥٭ 
لنا سالم العوف العجمي ٨٥٫٦٧٭ 
لولوة علي عبدالرحمن املطيري ٩٣٫٢٦٭ 
مرمي مبارك سعد العازمي ٨٨٫٩٢٭ 
مرمي يوسف عبداهللا التميمي ٧٨٫٢٦٭ 
منال جديع عواد العازمي ٨٤٫٧٩٭ 
منال سعود مطر العتيبي ٩٢٫٨٩٭ 
منى كحيل عيد املطيري ٨٢٫٢٢٭ 
مها بريك شافي الهاجري ٩٣٫٦٧٭ 
مها عبود منصور العجمي ٨٩٫٦١٭ 
موزه جاسم محمد البركة ٨٦٫٤٩٭ 
جنال مبارك فهد الدوسري ٨٧٫٩٦٭ 
ندى مطر كميل مرزوق ٧٥٫٤١٭ 
نور أحمد محمد احلربي ٩٤٫٢٦٭ 
نور مساعد سوادي الشمري ٨٩٫٥٧٭ 
هديل أحمد حمود العازمي ٩٣٫٩٦٭ 
هناء محمد عبداهللا الشطي ٨٣٫٥٧٭ 
هند عبداحلافظ ناصر الدوسري ٨٤٫٥٧٭ 
هيا ناصر محمد العازمي ٨٧٫٢٩٭ 
وسن محسن علي اخلليفي ٨٥ ٭ 

بالط الشهداء الثانوية للبنني 

أحمــد عبدالرحمــن عبدالرحيم الهولى ٭ 
٧٤٫٧٧

أنور فيصل نعمة بوفتني ٨٦٫٧٢٭ 
إبراهيم علي إبراهيم الفيلكاوي ٨٦٫٦٩٭ 
جارد خالد جارد املطيري ٨٠٫٣٭ 
حمود سلطان عبداهللا العجمي ٧٧٫٧٭ 
حمود فالح فالح العازمي ٧٩٫٧٨٭ 
حوشان خالد حوشان العازمي ٨٢٫٠١٭ 
خالد أحمد يوسف العازمي ٨٣٫٦٩٭ 
خالد بداح عبداهللا السهلي ٩٠٫٢٢٭ 
خالد راشد محمد املري ٧٧٫٥٧٭ 
خالد علي محمد العازمي ٨٦٫٩٤٭ 
خالد مسلم منصور العازمي ٨٥٫٤٨٭ 
زيد علي حسني العبداهللا ٨١٫٢٩٭ 
سالم يوسف رضيمان الصواغ ٧٣٫٤٣٭ 
سعد أحمد سعد احمليلبي ٧٩٫٠٩٭ 
سعد خالد سعد العميري ٨٠٫٢٭ 
سعد فهد سعد العجمي ٨٠٫٢٭ 
سعد مبارك فهد صقر العجمي ٨٢٫٧٤٭ 
سعود مبارك سعود اجلالل السهلي ٩١٫٦٣٭ 
سعود مفلح سعود العازمي ٧٣٫٥٦٭ 
سعود هنيدى حباب الرشيدي ٩٠٫٨٣٭ 
سلمان عالي نزال العازمي ٧٦٫٤٩٭ 
سلمان عبدالرحمن مناور الرشيدي ٨٤٫٥١٭ 
صالح عيد براك العامر ٨٤٫٨٧٭ 
ضاوي فيصل ضاوي العتيبي ٨٠٫٥٢٭ 
طالب شافي طالب العجمي ٩٥٫١٢٭ 
عبدالرحمن حبيب صليهم العازمي ٧٣٫٥٣٭ 
عبدالرحمن خالد طامي العازمي ٧٨٫٨٧٭ 

عبدالرحمن عبداهللا عبيد العجمي ٨١٫٤٧٭ 
عبدالرحمن علي نزال العازمي ٧٧٫١٥٭ 
عبدالرحمن فراج خميس شريدة ٨٢٫٠١٭ 
عبدالرحمن فهد مضيان الشمري ٩٣٫٢٨٭ 
عبدالرحمن نواف محمد مكى ٧٢٫٩٩٭ 
عبدالعزيز بدر ناصر الدوسري ٧٨٫٧٦٭ 
عبدالعزيز حمد زايد الداهوم ٧١٭ 
عبدالعزيز ســعد دهيليــس ابوخوصه ٭ 

٧٤٫٥١
عبداهللا خالد ناصر امليمونى ٨١٫٢٧٭ 
عبداهللا مرزوق ماطر العازمي ٧٦٫٤٢٭ 
عبداهللا مفلح عايض العازمي ٧٩٫٨٧٭ 
عبدالكرمي صالح عبدالكرمي مفرح ٨٦٫٢٧٭ 
عثمان مبارك راجح القحطاني ٨٠٫٤٭ 
علي جاسم براك العامر ٧٦٫٥٧٭ 
علي فهد نفاع الرشيدي ٨٧٫٦٦٭ 
عمر عادل مبارك مطيران العازمي ٨٠٫٥٭ 
عمــر عبدالعزيز مصطفــى عبدالرحمن ٭ 

مصطفى ٨١٫٨٥
عيسى خالد مبارك العازمي ٧٩٫٤٤٭ 
عيسى ناصر محسن العتيبي ٨٢٫٢٢٭ 
فالح فالح فالح القحطاني ٧٤٫٥٭ 
فهد أحمد سعد احمليلبي ٧٥٫١٣٭ 
فهد حمد فهد العمران ٧٩٫٤٥٭ 
فهد سعيد فهد العازمي ٨٠٫٣٨٭ 
فهد علي طامي العازمي ٨١٫٣٨٭ 
فهد فراس زيد املري ٨٢٫٦٦٭ 
فهد ماجد فهد الدوسري ٧٨٫٢٢٭ 
فهد ماجد محمد حسن السبيعي ٧٥٫٤٦٭ 
فهد محمد فهد اخلالدي ٨٣٫٣٥٭ 
فهد محمد فهد العازمي ٧٩٫٥١٭ 
فواز محمد سعود العميره ٨٠٫٠٢٭ 
فيصل أحمد زيد املري ٧٤٫٤٤٭ 
فيصل خليفة بدر الذيب املطيري ٨٠٫٦٣٭ 
فيصل سعد حربي العازمي ٨٠٫٧٢٭ 
فيصل فهد نفاع الرشيدي ٨١٫١١٭ 
مبارك مانع مبارك جميع العجمي ٧٦٫٦٩٭ 
متعب راشد حسن العجمي ٧٨٫٥٩٭ 
مجبل سعد مقبل العازمي ٧٤٫٦٢٭ 
محمد حمد علي العجمي ٩٠٫٢٦٭ 
محمد خالد سعود العازمي ٨٢٫٩٤٭ 
محمد سعد فالح العجمي ٧٧٫٧٤٭ 
محمد ظافر كميهان الدوسري ٧٨٫٠٨٭ 
محمد عايد ماطر العازمي ٨٠٫٧٤٭ 
محمد عبدالرحمن مجبل العصيمي ٧٤٫٦٦٭ 
مــرزوق صالح مرزوق عقــاب العازمي ٭ 

٨٠٫٠٣
مشعل سعود مقبل العازمي ٧٤٫٠٥٭ 
موسى خالد مبارك العازمي ٨٠٫٩٦٭ 
ناصر إبراهيم شكحان العازمي ٨٧٫٥٨٭ 
ناصر مانع عساف الدوسري ٧٧٫١٤٭ 
ناصر منصور عوض عبيد ٧٩٫٥٧٭ 
نواف فيصل عطا الفضلي ٧٦٫٨٨ ٭ 

بيان الثانوية للبنات 

أروى معتز حميد املؤمن ٨١٫١١٭ 
أسماء جاسم محمد العازمي ٩١٫٨٨٭ 
أصايل خالد عبداللطيف السردي ٨٥٫٩٥٭ 
آالء جمــال مبــارك عبدالرحمن الصانع ٭ 

٩٢٫٢٢
آيه جاسم محمد الكندري ٩٢٫١٧٭ 
آيه محمد أحمد مؤمن ٩٥٫١٢٭ 
ايالف أحمد محمد حسن ٩٤٫٠٨٭ 
بتول علي اسماعيل حسني ٩٠٫٩٦٭ 
بدرية عبداهللا حسني مال اهللا ٨٥٫٨٧٭ 
بشاير عادل محمد علي عباس ٨٨٫١١٭ 
جمانة عدنان عبداهللا حيدر ٩١٫٧٩٭ 
جنان حسني رضا ميرزا ٩١٫٥٧٭ 
جود مشعل سعدون الرجيب ٩٥٫٥٣٭ 
جيداء حيدر إبراهيم حسني ٨٩٫٨٭ 
حاوه ادم علي يوسف ٧٥٫٣٢٭ 
حصة فيصل ناصر املعيلي ٩٧٫٤٣٭ 
حوراء باقر فالح الناصر ٩٣٫٤٨٭ 
دانة عادل عيسى الشايع ٧٥٫٧٢٭ 
دالل حمد جاسم املير ٩٥٫٢٩٭ 
دينا خالد عبداجلواد البصرى ٩٤٫٠٧٭ 
رزان وليد صالح البادي ٨٥٫٢٣٭ 
رغد جابر جمعان العازمي ٩١٫٠١٭ 
رقية فيصل جعفر حسني ٨٥٫٣٣٭ 
رقية نايف حمد السبيت العازمي ٩٢٫٣١٭ 
روان عبداهللا مصطفى فيرق ٩٤٫١٧٭ 
روان جنم عبداهللا الغريب ٧٤٫٤٥٭ 
روان يوسف هاشم رمضان ٩٤٫٠٤٭ 
ريان حسن جاسم جمال ٩٠٫١٦٭ 
ريان فيصل جمعان الهران ٩٠٫٩٭ 
رمي بدر راضي العازمي ٨٩٫٥٧٭ 
رمي خالد علي الكندري ٩٠٫١٦٭ 
رمي خليفة مطلق العازمي ٩١٫٤٥٭ 
رمي سعود عمر العتيبي ٨٣٫٢٥٭ 
زينب كامل أحمد مؤمن ٨٤٫٧٢٭ 
زينب يعقوب يوزباشي ٨٠٫٠٤٭ 
سارة أحمد مهدي الصفار ٨٩٫٣٧٭ 
سلمى خالد حمدان العازمي ٨٨٫٦٧٭ 
سلوى مبارك محمد البادي ٩٣٫٨١٭ 
سندس أسامة إبراهيم الشماع ٨٧٫٥٨٭ 
شريفة عبداهللا مساعد النجار ٩٢٫٩٦٭ 
شهد حمد جمعة البصيري ٨٢٫٠١٭ 
شهد فيصل سالم العازمي ٩٤٫٦٢٭ 
شوق جمال سعود السحيب ٩٥٫٧٨٭ 
صبا محمد بدر خضر ٧٨٫٨٦٭ 
طيبة يعقوب صالح النهام ٨١٫٥٨٭ 
عايشة أحمد ابنيان املويزري ٩٢٫٩٥٭ 
عبير بدر ناصر الشقيحي ٨٦٫٩١٭ 
عفاف ناصر أحمد النجدى ٩٥٫٠٨٭ 
علياء عبداهللا إبراهيم العطار ٨٨٫٩٢٭ 
غالية عكام منير جهيمان املطيري ٩٤٫٠٦٭ 
غدير يوسف سعد العازمي ٩٤٫٩٢٭ 
غيداء حيدر إبراهيم حسني ٨٨٫٤٤٭ 
فاطمة جمال عبداهللا السمحان ٨٧٫٦٢٭ 
فاطمة خليفة حسن غلوم ٩٨٫٢١٭ 
فاطمة سعود عبدالعزيز القطان ٨٦٫٩٭ 
فاطمة صهيب ناجي السعيدي ٩٣٫٢٢٭ 
فاطمة محمد خالد الرشود ٨٤٫٤١٭ 
فاطمة محمود عبدالكرمي البالم ٩١٫٥٧٭ 
فاطمة يوسف اسماعيل تقي ٨٨٫٦٧٭ 
كوثر عبدالكرمي النداف ٩٠٫٠٥٭ 
كوثر علي حسني غلوم ٩٠٫٦٦٭ 
كوثر محمد جواد األستاذ ٨٩٫٦٣٭ 
لولوة حمود عبدالرحمن الرشود ٨١٫٣٦٭ 
ليلى حسني محمد النصار ٨٨٫٥٢٭ 
ليلى يوسف حسني العبداهللا ٨٧٫٢٣٭ 
ماجدة امين منصور اخلرقاوى ٨٢٫٤٣٭ 
مرمي أحمد جاسم الكوت ٩٣٫٨٧٭ 
مرمي جاسم صالح البخيت ٨٤٫٠٤٭ 
مرمي خالد عبداهللا الفودرى ٨٥٫٩٭ 
مرمي فاضل عباس عبدالرحيم ٩١٫٤٤٭ 
مرمي محمد فالح العازمي ٨٨٫٨٩٭ 
مالك علي حسني اخلضير ٩٢٫١٣٭ 
منار جمال يوسف منصور ٨٢٫٣٢٭ 
منى منصور عامر العجمي ٨٣٫٨٩٭ 
منيرة عبدالرحمن محمد احملورفى ٩٣٫٥٤٭ 
منيرة فهد براك العازمي ٩١٫٨٧٭ 
مها جمال علي بوناشي ٩٢٫٠١٭ 
نادية وليد عبداملانع املانع ٩٦٫٦٤٭ 
جنالء حسن علي مفرح ٩٥٫١٣٭ 
جنود صالح الدين ناصر املشعل ٨٦٫٠٤٭ 
نور عادل يوسف العمران ٧٨٭ 
نورة علي صالح ملك ٧٩٫٠٩٭ 
نورة محمد حليس ســلطان الدوسري ٭ 

٧٨٫٤٤

نورة مرزوق سعود العازمي ٩٧٫١٨٭ 
نورة نبيل أحمد يوسف ٨٢٫٩٣٭ 
هاجر فهد مرزوق الشحيتاوي العازمي ٭ 

٩١٫٨٦
هاجر محمد مبارك العازمي ٨٧٫٠٨٭ 
هبة عيسى حامد بوقمبر ٩٧٫٤٣٭ 
هدى سعد عبدالعزيز امللحم ٧٧٫٤٩٭ 
هديل بدر حمد العازمي ٩٥٫٠٣٭ 
هديل يوسف سعد العازمي ٩٧٫١٨٭ 
هيا حمد جاسم املير ٩٨٫٠٧٭ 
هيا فيصل محمد بويابس ٨٣٫٦٭ 
هيا مدرهم مسعود العتيبي ٨٣٫٨٨٭ 
وديان عبداهللا عيد فجرى ٩٠٫٣١ ٭ 

بيبي السالم الثانوية للبنات 

أبرار حامد أحمد محمد ٨٦٫٩٥٭ 
إسراء مصطفى خليل يتيم ٩٢٫٥٨٭ 
بتول أسامة حسني القالف ٨١٫٩٧٭ 
جمانة ناصر عبداحلميد محمد بوالبنات ٭ 

٨١٫٠١
حوراء عبداهللا عباس جريدان ٨٩٫٥٣٭ 
خديجة كامل حسني بوعباس ٩٢٫٦١٭ 
دانة عبداهللا عبدالرضا مال اهللا ٨٩٫١١٭ 
دانة مشعل خالد احلبيب ٩٢٫١٩٭ 
دالل سعد محمد العازمي ٨٦٫٨٭ 
دالل محمد طلق مشلش ٧٨٫٣١٭ 
راويه محمد عبدمنصور ٨٣٫٠٢٭ 
رغد مشعل عبداهللا احلملى ٧٩٫٦٭ 
روان مصطفى محمد رمضان ٩٠٫٠٥٭ 
روان نواف علي القطان ٨١٫٣٦٭ 
زهرا صالح بيمورى ٨٥٫١٩٭ 
زهراء راشد محمد القالف ٧٨٫٥٥٭ 
زينب علي دشتي مقدم ٨٩٫٧٩٭ 
سارة عبدالرحمن محمد السنى ٩١٫٩٩٭ 
سكينه هاشم أحمد املوسوي ٩٢٫٨٨٭ 
شذر مؤيد يوسف كلندر الكندري ٨٩٫٤٧٭ 
شهد خالد خلف الدويهيس ٨٤٫٧٧٭ 
شهد منصور ادغيم الهبيدة ٩٦٫٢٤٭ 
طيبة محمد عبيد املطيري ٧٦٫٩٤٭ 
عزيزة محمد علي عباس ٩٥٫٤٨٭ 
غدير حسني عبدالكرمي بهبهاني ٨٩٫٧٩٭ 
غدير عمار محمد الناصر ٩٧٭ 
غدير محمد حبيب اسماعيل ٩٧٫٩٩٭ 
فاطمة الزهراء ياسر حمزة اخلباز ٨٥٫٩٤٭ 
فاطمة حمد سعيد البدري ٧٨٫٧١٭ 
فاطمة محمد سيف البطي بوطيبان ٧٥٫٣٭ 
في عماد بدر علي ٨٤٫٧٭ 
كوثر جاسم عباس جريدان ٩٠٫٧٦٭ 
كوثر علي محمد أشكنانى ٨٦٫٣٤٭ 
مرمي عباس فاضل الصراف ٩٣٫٨٦٭ 
مرمي يوسف يعقوب القالف ٨٢٫٩٦٭ 
منار مساعد يوسف محسني ٨٧٫٧٤٭ 
منيرة أحمد عبداهللا احلميدة ٨٣٫٩٦٭ 
نور حسني كاظم القالف ٩٢٫٥٥٭ 
نور سعود محمد العازمي ٩٤٫١٩ ٭ 

تيماء الثانوية للبنات 

أبرار سلمان صالح الشمري ٧٦٫١٭ 
أريام غنمان نومان املاجدي ٨١٫٥٢٭ 
أسماء فارس خالد السبيعي ٩١٫٨١٭ 
أفراح علي حمود اخلرينج ٩٨٫١٣٭ 
آمنة محمد دهام الشمري ٨٠٫٢١٭ 
اثير محمد مجبل املسانع ٨٩٫١٤٭ 
البندري حسني قعيد الظفيري ٨٤٫١٩٭ 
البندري خالد قصر الشمري ٨٧٫٧٢٭ 
العنود مطلق نغيش نغيش ٨١٫٤٤٭ 
أماني عادل ناصر الظفيري ٨٩٫١٨٭ 
انوار عناد غالى الظفيري ٨١٫٤٧٭ 
إميان سعد فرحان الظفيري ٨١٫٧٥٭ 
بلقيس صالح فراج السبيعي ٨٨٫٨١٭ 
بلقيس يوسف جبر محمد مغير ٧٨٫٦٭ 
حصة محمد علي العنزي ٨٢٫٦٨٭ 
حنان محمد سعود العنزي ٨٨٫٠٧٭ 
حياة فهد رمضان الظفيري ٨٨٫٠٥٭ 
خديجة فارس حمود السليماني ٨٥٫٦١٭ 
دارين فارس خلف الظفيري ٩٢٫٨٥٭ 
دارين نايف محمد اجلهنى ٧٦٫٢٤٭ 
دانة سالم سفاح الظفيري ٨٩٫١٤٭ 
دانة عبداهللا عجيل طرف ٧٨٫٧٤٭ 
دانة مطلق شباب الهاجري ٨٠٫٥٩٭ 
دالل محسن صالح العنزي ٩٣٫٤٢٭ 
رغد سعد فلجي العنزي ٨٢٫٨٧٭ 
رغد فهد صفوق العنزي ٨٧٫٧٢٭ 
رغد مزيد نشمي الظفيري ٨٢٫٠٩٭ 
روان نايف صلهوم احليدي ٨٥٫٩٨٭ 
ريتاج بدر مطير البذالي ٩٥٫١٤٭ 
رمي باطن نوري الظفيري ٧٧٫٦٣٭ 
رمي حمد مرزه ذياب العنزي ٧٦٫٩٤٭ 
رمي عياد حمدان املظيبري ٧٩٫٧١٭ 
زينب فواز عايض الضفيري ٨٦٫١٤٭ 
سارة براك مضحى الظفيري ٨٥٫٥٢٭ 
سارة عبدالعزيز أحمد الشمري ٩٠٫٨٣٭ 
سلطانه راضي مزعل املطيري ٨٢٫٥٩٭ 
سلمى مشعل سويلم العنزي ٨٥٫٧٧٭ 
شعاع فهد سيار الشمري ٧٨٫١١٭ 
شوق ساير حواس الشمري ٨٣٫١٣٭ 
شيخة حامد فراج الظفيري ٧٨٫٨٥٭ 
شيخة خالد خشان اخلالدي ٨٧٫٣١٭ 
شيهانه حميد سليمان الشمري ٩٤٫٨٤٭ 
طيف حزام متعب الشمري ٩١٫٢٭ 
طيف خالد عواد فالح ٩٠٫٥١٭ 
طيف عادل خليف الظفيري ٨٤٫٨٥٭ 
طيف عايد فالح العنزي ٨٣٫١٦٭ 
عائشة فرج عشوي الضويحي ٧٦٫٢٭ 
عالية فهد علوان الظفيري ٨٢٫٩٧٭ 
عذاري كامل شاوى الظفيري ٨٧٫٠٨٭ 
عزيزة عجيل مشنى الشالل ٧٤٫١٥٭ 
غالية كامل شاوى الظفيري ٨٤٫١٨٭ 
غال حسني مساعد العنزي ٧٧٫٤٨٭ 
فاطمة حسن سمير الشمري ٨٥٫٩٦٭ 
فاطمة غامن مطنى الشمري ٩٤٫٤٢٭ 
فرح سالم عودة الظفيري ٧٨٫٧٥٭ 
فوز عبداهللا محمد السليماني ٨٠٫٢٧٭ 
فوز عبيد شنان الشمري ٨١٫٥٧٭ 
فوز منور فرحان العنزي ٩٠٫٠٥٭ 
مرمي جاسم متعب الشمري ٨٩٫٠٦٭ 
مرمي خالد خلف الشمري ٨٧٫٧٦٭ 
مرمي سعود صالح احلسيني ٨٨٫٣٥٭ 
مرمي سليمان غنيم احلريجي ٨٢٫٥٦٭ 
مرمي علي شداد الشمري ٧٩٫٩٭ 
مالك عنبر نغيمش ريحان ٧٣٫٠٩٭ 
منيرة عامر محمد العجمي ٨٩٫٥٥٭ 
موضي عادل مطر الزيد ٧٦٫٢٥٭ 
جنالء حنيبل رومي الظفيري ٧٨٫٥٭ 
نور أحمد هربود اخلالدي ٨٦٫٠٩٭ 
نور ثامر فرحان الظفيري ٩١٫٥٣٭ 
نورة حسني قعيد الظفيري ٨٦٫٦١٭ 
نورة عبداهللا محمد العجمي ٧٩٫٢٢٭ 
نورة مشرف مرسال الظفيري ٨٤٫٠٣٭ 
هاجر عبداهللا محمد الظفيري ٨٨٫٥٥٭ 
هاجر عيد حمد املاجدي ٨٥٫٨٥٭ 
هديل فرج خلف العنزي ٨٥٫٥٥٭ 
هيام عبداهللا سعود املطيري ٨٦٫٠٣٭ 
وسن سداح الشمري ٨٥٫٧٭ 
وضحة محمد صالح العنزي ٨٨٫٢٤ ٭ 

ث. ٢٥ فبراير الثانوية للبنات 

أريج زهير حسن اخلرس ٨٣٫٩٥٭ 
أسيل وليد جدعان العدواني ٩٣٫٣٦٭ 

آالء عدنان هاشم محمد ٩١٫٣٩٭ 
آيه فؤاد جاسم القالف ٩٢٫٥٧٭ 
إسراء محمد علي الصراف ٨٨٫٧٭ 
الزهراء محسن حسني دشتي ٨٤٫٧٢٭ 
امل الراشد ٨١٫٧٣٭ 
بدور خليفة عبداحملسن احملسن ٨٤٫١٥٭ 
جنان جابر محمد جراغ درويش ٨٣٫١١٭ 
جنان جاسم عادل املسلم ٨٠٫٨١٭ 
جنى هاني عبداهللا علي ٩٥٫٨١٭ 
حور يوسف علي اخلميس ٨٦٫٥٢٭ 
حوراء جاسم موسى الفودري ٩٤٫٩٩٭ 
خديجة حسن محمد املوسوي ٩٧٫١٣٭ 
دانة ناصر عوض الهدية ٨٦٫٣٤٭ 
رايا علي سعود الفزير ٨١٫٢٣٭ 
رتاج أيوب علي اليوسفي ٨٣٭ 
رتاج فيصل حيدر رضا ٨٤٫٥٭ 
ريان محمد سامي الغريب ٨٨٫٣٩٭ 
رمي عيسى أحمد الكندري ٨٨٫٨٩٭ 
رمي فيصل براك الونده ٧٧٫٦٩٭ 
زينب كاظم أحمد القالف ٨٧٫٠٩٭ 
زينب محمد أحمد العاشور ٩٣٫٣٨٭ 
سارا الشوشان ٨٢٫٧٦٭ 
سارة بدر الفي زايد فهد املطيري ٨٥٫٤٥٭ 
سارة فيصل حسن الباذر ٨٠٫٢٤٭ 
سجى حيدر عباس الصيرفي ٨٢٫١٢٭ 
سعاد غامن صالح العنزي ٩٠٫١١٭ 
سلسبيل علي عباس قلى ٨٢٫٠٨٭ 
شهد سالم محمود الصفار ٨٦٫١١٭ 
شهد عالء محمد حسني االمير ٩٠٫٩٦٭ 
شيخة خالد عبداحلميد االثري ٧٧٫٢٧٭ 
غنيمة عبداهللا صالح اجليماز ٩٠٫٤٭ 
فاطمة الزهراء هيثم عبداحلســني علي ٭ 

٨٦٫٢٦
فاطمة أحمد درويش جراغ ٧٨٫٨٭ 
فاطمة يوسف ناصر أكبر ٩٢٫٠١٭ 
فجر أحمد راشد بورباع ٧٧٫٩١٭ 
في عبداهللا حمد الصويان ٩٥٫٥١٭ 
كوثر حسني علي القالف ٨٨٫٥١٭ 
مرمي أحمد صادق القالف ٨٧٫٧٨٭ 
مالك منصور قمبر ال جعفر ٧٨٫٦١٭ 
نور بدر فاضل علم دار ٩١٫٦٭ 
نوران علي حسني سمحات ٨٦٫٩١٭ 
هيا ماجد حسن الفيلكاوي ٨٩٫٠٧ ٭ 

ثابت بن قيس الثانوية للبنني 

أحمد حماد نواف الشمري ٨٠٫٣٧٭ 
أيوب عبداهللا مصطفى أحمد ٨٦٫٥٨٭ 
إبراهيم مطير جاسم عباس ٧٨٫٥١٭ 
أحمد راكان أحمد احلسن ٩١٫٦٦٭ 
أحمد فهد سلطان كاظم سالم ٦٨٫٨٦٭ 
تركي محمد حسني مطر ٧٣٫٨٩٭ 
حسني عداي شريف العنزي ٧١٫١٩٭ 
حسني علي رحيل الشمري ٨٣٫١٧٭ 
حميد عبداهللا منخي الظفيري ٧٨٫٥٭ 
خالد فيصل ضاحي هديب ٧٤٫٣٧٭ 
خالد فيصل عبدالعزيز جلوي ٨٥٫٦٤٭ 
راشد خليف شليويح الظفيري ٨٤٫٩١٭ 
سعد دسمان مجالد العازمي ٨٧٫٨٤٭ 
سعد سعود مفرج سلمان ٧٧٫٨٦٭ 
سعود إبراهيم تركي الهذال ٧٦٫١٢٭ 
ضاري جاسم محمد الشمري ٨٣٫٠٩٭ 
ضاري عبداهللا سلمان الشمري ٧٩٫٢٭ 
ضاري منيف فرحان العنزي ٧٥٫٦٤٭ 
ظايف سعد ظايف املنخي ٧٥٫٣٨٭ 
عبداهللا عودة عشوان الشمري ٨١٫٥٢٭ 
عبداهللا أحمد فياض ريس السوادي ٧٩٫٥١٭ 
عبداهللا محمد ساير الظفيري ٨١٫٦٩٭ 
غنام برغش غنام املشيطى العنزي ٧٥٫٠٧٭ 
غنام تركي مثعى الديحاني ٧٤٫٩٭ 
مساعد مبارك دحل العنزي ٧٩٫٦٨٭ 
مشاري حمود هادي درويش ٧٦٫٨٩٭ 
مشاري مجبل مطر مشرف ٨٠٫٧٢٭ 
مشعل نياف بداى املطيري ٧٦٫٩٧٭ 
ناصر غازي راشد السعيد ٨١٫٠٣٭ 
ناصر مشعل محمد العنزي ٨٠٫٩٩٭ 
يعقوب عبدالعزيز االسود ٨٥٫٤١٭ 
يوسف خليل حميد العنزي ٨٦٫٨٩ ٭ 

جابر األحمد الصباح الثانوية للبنني 

أحمد سليمان محمود ماه كرمي ٨٩٫٦٦٭ 
أحمد بدر أحمد املانع ٧٦٫٦٥٭ 
احملمد حمد عيسى البلوشي ٨٨٫٢١٭ 
جعفر خالد علي غضنفر ٧٩٫٨١٭ 
حسن حيدر منصور الصفار ٨٢٫٧٥٭ 
حسن عادل أحمد ابل ٩١٫٥٦٭ 
حسن علي عبداخلضر عوض ٨٥٫٦١٭ 
حسن علي محمد خلف ٨١٫١٭ 
حسن ماجد حسن العسعوسي ٧٤٫٢٦٭ 
حسني جاسم محمد البلوشي ٨٦٫٧١٭ 
حسني صالح محسن عامر ٨٣٫٥٢٭ 
حسني علي أحمد جاسم ٦٩٫٥٥٭ 
حسني علي حسن الناصر ٧٤٫٥٤٭ 
حسني علي عباس دشتي ٩١٫٩٨٭ 
حسني علي يوسف الشوارب ٧٨٫١٩٭ 
زكريا عبدالرزاق علي محمد نور ٧٦٫٥٢٭ 
سليم محمد سليم العلوى ٨٣٫٨٦٭ 
ســيد جعفر مجيد ســيد محمد الســيد ٭ 

إبراهيم ٨٥٫٤٥
ســيد علــي مجيد ســيد محمد الســيد ٭ 

إبراهيم ٨٣٫٥١
شهاب خالد غلوم علي ٧٩٫٠٤٭ 
صقر محمد سعدون السبيعي ٧٧٫٤٥٭ 
ضاري عبداهللا قدوري الالمي ٨١٫٠٨٭ 
عباس ابواحلسن باقر احلسيني ٨٢٫٣٢٭ 
عبدالعزيز عدنان حيدر السلمان ٨٧٫١١٭ 
عبداهللا أحمد سعد العديلة ٦٩٫٤٭ 
عبداهللا نواف علي بوزبر ٩٢٫٤٤٭ 
عبداهللا يوسف محمد االمير ٧٥٫١١٭ 
عبدالوهاب عبدالعزيز عيسى اليعقوب ٭ 

٨٦٫٥٩
عبدالوهاب علي عبداهللا الدريعي ٨٥٫٢٥٭ 
عبداهللا حبيب سبت احليدري ٨٨٫٩٢٭ 
علي سالم حسني فريدون حسني ٨٨٫٧٥٭ 
علي سامي محمود حيدر ٨٦٫٣٥٭ 
علي عادل محمد رضا ٨٠٫١٣٭ 
علي عبدالنبي محمد البلوشي ٧٨٫٠٦٭ 
علي ماجد حيدر أبواحلسن ٨٥٫٧٦٭ 
علي يوسف محمد حسني ٩٢٫١٢٭ 
فواز وليد سالم املرزوق ٨٠٫٩٥٭ 
محمد أحمد عبداحلميد محمد ٩١٫٩٭ 
محمد جمال حسني الشطي ٨٣٫٨٧٭ 
محمد خالد أحمد املانع ٨٠٫٧٣٭ 
محمد عدنان عيدان عبدالرزاق ٨٢٫٦٤٭ 
محمد علي محمد الرشيد ٧٨٫٥٩٭ 
محمد ياسر محمد الكندري ٧٩٫٣٦٭ 
محمود خالد عبدالسالم إبراهيم ٨٤٫٥٤٭ 
مشاري عارف حسني قمبر ٨٢٫٥٥٭ 
مهدي جاسم عبداهللا البلوشي ٨١٫١٢٭ 
نواف فؤاد فهد الرغيب ٨٦٫٧٣٭ 
يوسف محمد عبدالرحمن عبداهللا ٨١٫٥٢ ٭ 

جابر العلي الصباح الثانوية للبنني 

أحمد منصور سعد العطروزي ٨٨٫٩٧٭ 
أحمد حمد سعود العازمي ٧٩٫٥٤٭ 
ثامر محمد ماجد العتيبي ٨٢٫٢١٭ 
حسني وليد عبداهللا حيدر ٧٩٫٧٥٭ 
حمد ناجم راجح العبداهللا ٨٣٫٠١٭ 
حمود عبداهللا حمود املجرب ٨٩٫١٩٭ 
خالد أحمد علي البشر ٨٩٫٩٢٭ 

سعد أحمد محمد احلميدي ٧٣٫٨٣٭ 
سعد عادل سعد عوض املطيري ٧٧٫٢٤٭ 
ضاري حبيب علي احلبيب ٨١٫٤٭ 
ضيف اهللا ســعود حمد الفــي الهمليط ٭ 

٧٩٫٩٣
عبــاس عبدالرســول علي أحمــد محمد ٭ 

صالح ٨٦٫٦٨
عبدالرحمن محمد ناصر الدوسري ٧٨٫٦٩٭ 
عبدالعزيز سعد حسني العنزي ٨٠٫٦١٭ 
عبداللطيف عبداهللا عبداللطيف التميمي ٭ 

٨١٫١٣
عبداهللا أحمد عبداهللا احلربي ٧٩٫٨٦٭ 
عبداهللا عبدالرشيد يوسف طالب ٨٧٫٧٢٭ 
عبدالوهاب معاذ عبدالواحد امان عبداهللا ٭ 

٨٢٫٤
عثمان سعود عبداهللا املطيري ٨٣٫٨٣٭ 
علي محمد صالح حيدر ٨٤٫٠٨٭ 
فهد عدنان الشاهني الربيع ٨٥٫١٨٭ 
محمد جمال محمد االنصاري ٨٦٫٠٦٭ 
محمد مرضى فالح العازمي ٧٢٫٦٥٭ 
محمد ناصر عبدالرحمن العبودى ٧٥٫٤٢٭ 
محمد يوسف براك العليوى ٩١٫٣٩٭ 
مشاري محمد جاسم السند ٧٠٫٨١٭ 
مشاري مسفر العجمي ٨١٫٥٧٭ 
مشعل عتيق راشد العازمي ٨١٫٦٦٭ 
معاذ نواف مشعل محمد اخلضر ٨٩٫٤٩٭ 
ناصر بدر عبدالكرمي الشطي ٨٥٫٢٥٭ 
ناصر جمال عبداهللا احلملي ٨٢٫٢٨٭ 
ناصر شجاع عايض العجمي ٧٦٫٦٢٭ 
نواف راجح محمد الضليعي ٦٩٫٥٩٭ 
وليد خالد محمد سراب محمد ٧٥٫٣٥٭ 
يوسف أحمد عمر أمني ٨٩٫١٩٭ 
يوسف خالد عبداهللا الدويسان ٧٥٫٢٤٭ 
يوسف عبدالرحمن امني العوضي ٨٤٫٣٢ ٭ 

جابر مبارك الصباح الثانوية للبنني 

أحمد بدر أحمد الشبلي الراشد ٨٣٫٧٭ 
أحمد حسني إبراهيم الهويدي ٨٦٫٩٩٭ 
أسامة أحمد عبدالواحد الزاير ٧٤٫٦٧٭ 
إبراهيم خالد محمد العوضي ٨٥٫٤٥٭ 
بتال مرجاح بتال املطيري ٨٥٫٢٥٭ 
بدر أحمد ناصر الدريويش ٨٦٫٠٢٭ 
بدر طالل كاظم االستاذ ٨٣٫٢٧٭ 
بدر منصور عبداهللا مخصيد ٧٣٫١٤٭ 
حمد عبداحلميد راشد اجلليبي ٨٠٫٢٧٭ 
خالد عبداهللا عويد اإلبراهيم ٨٢٫٥٥٭ 
خالد مشاري علي باقر ٨١٫٧٧٭ 
خالد وليد خالد اخلليفي ٨٣٫٨٧٭ 
سعود عبداهللا مبارك الرندى ٨٤٫٧٭ 
صالح فهد محمد الصالح ٨٩٫٢٣٭ 
طالل بدر عبداهللا الياقوت ٨٨٫٤٣٭ 
طالل حمد عبدالعزيز احلساوى ٨١٫٧١٭ 
عباس محمد حسن اخلواجه ٧٩٫٣١٭ 
عبدالرحمن خالد عبدالرزاق الهاشم ٨٦٫٢٢٭ 
عبدالرحمن عدنان سعيد حسن ٨٤٫٧٩٭ 
عبدالعزيــز عبداللطيــف عبدالكــرمي ٭ 

السندى ٧٧٫٤٧
عبدالعزيز فاروق علي باقر ٩٦٫٨٢٭ 
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الريش ٩٣٫١٭ 
عبدالكــرمي ماجــد عبدالعزيز العوضي ٭ 

٩٥٫٩٢
عبداهللا حمد عثمان بن عيدان ٨٩٫٦١٭ 
عبداحملسن طالب عبداحملسن الدهيش ٭ 

٧٨٫٥٣
عمر مشاري عيسى الرويح ٩٠٫٢٨٭ 
عيسى يحيى أحمد الكندري ٨٦٫٩٭ 
محمد راشد أحمد اخلضر ٨٧٫٦٧٭ 
محمد فهد عيسى حسن ٧٩٫٨٣٭ 
محمد مشعل صقر البناي ٨٣٫٦٨٭ 
محمد جنم عبداللطيف امللحم ٨٦٫٨١٭ 
يوسف حمد يوسف الكندري ٨٦٫٨٦٭ 
يوسف سلطان سليمان العامر ٨٨٫٠٦٭ 
يوسف طارق بدر فضل ٨٦٫٦ ٭ 

جاسم محمد اخلرافي الثانوية للبنني 

أحمد حسني ادبيان املطيري ٨٠٫٦٩٭ 
أحمد سعود عبدالعزيز العبيد ٨١٫٤١٭ 
أحمد عبدالوهاب عبداحملسن القطان ٨٢٫٤١٭ 
ثنيان عبداهللا صقر يوسف ٨٤٭ 
حمد يوسف عبدالعزيز النصار ٨٤٫٨١٭ 
خالد طارق محمد البشر ٨٢٫٠٢٭ 
راكان محمد عبداحملسن الغامن ٧٨٫٤٢٭ 
سعد خالد سعد أبو صليب املطيري ٩٤٫٣٤٭ 
ســعود عبدالعزيز عبدالرزاق النجدى ٭ 

٨٧٫٨٧
سليمان خالد فرحان املرزوق ٨٣٭ 
سليمان عبدالوهاب ناصر الهمالن ٧٣٫٣٣٭ 
شبيب رشيد شبيب الرشيدي ٨١٫١٩٭ 
صالح هشام صالح الشارخ ٨٨٫٩١٭ 
ضاري نواف محمد منصور ٨٥٫٩٨٭ 
طالل عبداحملسن حمد العنزي ٨٤٫٥٤٭ 
عبدالرحمن خالد عبداهللا املعجل ٧٤٫٥٦٭ 
عبدالعزيــز عبدالرحمن منيف العتيبي ٭ 

٩١٫٤٧
عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز النصراهللا ٭ 

٨٢٫١٧
عبداهللا سلطان ماجد بخيت ٧٦٫٦٩٭ 
عبداهللا صالح سلطان أمان ٧٩٫٣٭ 
عبداهللا طالل رمضان العنزي ٨٦٫١٭ 
عبــداهللا عبدالعزيز عبــداهللا العبيدان ٭ 

٧٣٫٠٤
عبداهللا فهد علي العلي ٨٨٫٤٭ 
عبداهللا فيصل عمر العمر ٨١٫٣٢٭ 
عبدالوهاب سامي عبدالقادر العبداجلادر ٭ 

٩٠٫٤٢
عبدالوهاب طالب عباس الكندري ٧٣٫٢٤٭ 
عبدالوهاب محمد طه اإلبراهيم ٧٥٫٩٧٭ 
عبدالرحمن صالح يحيى اليحيى اخلليفي ٭ 

٨٣٫٠٤
عبداهللا بدر عبداللطيف علي حسني ٨٠٫٣٢٭ 
عبداهللا سليمان عبداهللا البريه ٧٦٫٠٥٭ 
علي اسامة طاهر املزيدي ٩٣٫٦٩٭ 
علــي عبداللطيف محمــود محمد زمان ٭ 

محمود محمد زمان ٨٩٫٤
عمر عبدالرحمن محمد الفارس ٧٢٫٣١٭ 
عمر عبداهللا يوسف مال اهللا يوسف ٧٤٫٦٭ 
فهد أحمد محمد الفهد ٧٤٫٨٩٭ 
فهد جاسم صقر بشاره ٨٥٫٧٭ 
فهد عبدالرحمن أحمد احلجي ٨٣٫٣٭ 
فيصل عيسى محمد احلبيب ٨٤٫٠٥٭ 
ماجد مشعل ماجد شرار املطيري ٨٢٫٢٦٭ 
محمد باسل عبداحلميد الذيب ٨١٭ 
محمد جاسم محمد املذن ٨٢٫٢٨٭ 
محمد طالل عبداملجيد التتان ٨٢٫٧٦٭ 
محمد عبداهللا غلوم العوضي ٧٨٫٢٤٭ 
مرضى ناصر خليفة الدوسري ٧٦٫٤١٭ 
مساعد وليد مساعد املجاوب فهران ٩٣٫٠٨٭ 
ناصر بدر شداد املطيري ٨٧٫٣٩٭ 
ناصر عماد عبداهللا العصيمي ٨٢٫٣٦٭ 
ناصر فاضل أحمد مال اهللا ٧٧٫٩٣٭ 
يوسف أحمد عبداملجيد املاجد ٧٨٫٤٣٭ 
يوسف عبداهللا جاسم الزيد ٨٥٫٦٥٭ 
يوسف محمد يوسف اجلسمى ٨٧٫٢١٭ 
يوسف وليد محمد علي التميمي ٧٤٫٩٩ ٭ 

جليب الشيوخ الثانوية للبنني 

أحمد سلمان علي الديحاني ٧١٫٣٭ 
أحمد صالح حسن املطيري ٨٣٫٣٥٭ 
أحمد علي أحمد الغريب ٨١٫٥٧٭ 

إبراهيم يحيى خويلد املطيري ٧٩٫٧٢٭ 
بدر صالح جدوع الرشيدي ٧٩٫٠٩٭ 
بدر فالح سعود املطيري ٧٧٫١١٭ 
بدر مشاري عويض الديحاني ٧٦٫٦٩٭ 
بدر ناصر صقر املطيري ٨٢٫٣٧٭ 
بدر نايف حمدان علي اجلبيري ٧٨٫٧٥٭ 
بندر ناصر علي محمد ٧٩٫٢٦٭ 
ثامر علي حمد الشمري ٧٢٫١٨٭ 
ثامر مساعد سعد املطيري ٦٦٫٤٧٭ 
جابر فرحان مرضى فرحان ٧١٫٨٩٭ 
حسني سعد عبيد الديحاني ٨٢٫٩٦٭ 
دخيل عبداهللا صباح العدواني ٨٥٫٧٣٭ 
راشد محمد عايض املطيري ٨٦٫٢٧٭ 
زايد حمود خلف الشريف ٨١٫٨٥٭ 
سعد مساعد مجبل املطيري ٨٢٫٨٨٭ 
سعود خلف منور العارضي ٨٢٫٤٧٭ 
سعود علوش دليبح املطيري ٧٩٫٢٧٭ 
صالح صنت عبداهللا البراعصي ٨٠٫٤٢٭ 
طالل نايف حجاج املطيري ٨١٫٦٩٭ 
عبداهللا خالد جاسم ماحسني ٨٠٫٠٧٭ 
عبداهللا محمد عبيد الرشيدي ٨٩٫٩٣٭ 
عبدالرحمن أحمد جازع املطيري ٨٥٫٩٥٭ 
عبدالرحمن عبيد شعيب عبيد ٨٢٫٤٧٭ 
عبدالرحمن فيصل محمد العدواني ٨٤٫٤٦٭ 
عبداهللا انور محمد مرسى ٧٤٫٩٣٭ 
عبيد مطلق عبيد الهاجري ٨٢٫٨١٭ 
عثمان فالح جايز احلودله الديحاني ٧٧٫٢٦٭ 
عذبي بندر ثامر امللفي ٧٧٫٣١٭ 
علي محمد علي أباالقلوب ٨٣٫١٣٭ 
عيسى عبداهللا سعد الفضلي ٧٦٫٢٭ 
غازي نقاء سعد الشالحي ٧٧٫١٢٭ 
فهد عادل مزعل الشمري ٨١٫٤٥٭ 
فواز جمال دبيان املطيري ٧٦٫١٭ 
فيصل سعود طالب بخيت ٨٣٫٣٢٭ 
فيصل عبدالعزيز عبيد الديحاني ٩٠٫١٤٭ 
فيصل محمد ماجد الرشيدي ٧٦٫٨٢٭ 
قتيبة فيصل عبداهللا املطيري ٧١٫٧١٭ 
محمد أحمد محمد الديحاني ٨٠٫١٨٭ 
محمد بدر محمد الرامزي ٨٨٫٢٢٭ 
محمد حسني علي الديحاني ٨٣٫٨٤٭ 
محمد خالد محمد املطيري ٩١٫١٨٭ 
محمد راشد محمد الديحاني ٧٧٫١٧٭ 
محمد عبداهللا غامن الزعبي ٧٦٫٧٥٭ 
محمد مساعد محمد املطيري ٨٨٫٧٥٭ 
مرداس محمد عبيد العازمي ٨٠٫٢٣٭ 
مصعب عبدالعزيز صباح الفضلي ٩١٫٣٥٭ 
ناصر خالد مسلم الوهيدة ٧٨٫١٨٭ 
ناصر منيف ساري نهار ٨٢٫٦٭ 
نايف خالد محمد املطيري ٨٢٫٣٦٭ 
نهار مفرج مدعث املطيري ٧٣٫٧١٭ 
نواف عايد هذال النصافي ٧٨٫٦٧٭ 
وليد خالد فهد العصيمي ٧٧٫٥٭ 
يوسف عبيد مسعود العيبان ٧٦٫٨٢٭ 
يوسف محمد الفي الرشيدي ٧٩٫١ ٭ 

جمانة بنت احلسن الثانوية للبنات 

أحالم جمعان عبيد فهيد العازمي ٨٧٫٣٭ 
أرياف سعود شوميي سالم العازمي ٨٦٫٥٢٭ 
أريام فهد مبارك محمد العجمي ٧٨٫٦٦٭ 
أسرار خالد غزاي مبارك العتيبي ٨٣٫٩٩٭ 
أسماء خالد محسن عزيز العنزي ٨١٫٧١٭ 
أسماء مطلق مفضي سليمان الرشيدي ٭ 

٨٥٫١٣
أصيل ناصر محمد العجمي ٨٠٫٣٥٭ 
أفنان نايف مسفر طلق العتيبي ٨٦٫٢٭ 
آمنة حمد عواض العازمي ٧١٫٠٣٭ 
أنوار ثنيان مرزوق خشــمان الضفيري ٭ 

٩٠٫٠٦
أنوار حسني سالم علي املري ٨٧٫٥٨٭ 
آيات إبراهيم صالح علي البحراني ٨٠٫٧٧٭ 
إســراء محمود عبداهللا محمد الكندري ٭ 

٩٤٫٥٤
أسماء برغش مطلق القحطاني ٨٣٫٢٨٭ 
أسماء بندر محمد ناهي النومسي ٨٧٫١٦٭ 
أسماء محمد طويحن العازمي ٩٥٫٠٦٭ 
البندري فالح محمد راشد العجمي ٧٦٫١٧٭ 
اجلازي رجيان مبــارك هداف الهاجري ٭ 

٩٦٫٤٧
اجلازي سويد عيفان الهاجري ٩٤٫٥٦٭ 
اجلازي موســى مريزيق بنيه العازمي ٭ 

٩٠٫٠١
الرتاج نواف محمود إبراهيم الشويربات ٭ 

٨٩٫٨٥
اماني نايف عبداهللا العازمي ٩٠٫٧٥٭ 
انوار بدير عيد العازمي ٨٣٫٥٨٭ 
بتول محمد مبارك حشر بن كتال ٨١٫٩٭ 
بشاير جعيثن معيض العبداهللا ٩٠٫٣٣٭ 
بشاير سالم جهاد العازمي ٨٨٫٠٨٭ 
جازه حسني فجحان الدوسري ٧٥٫٧٨٭ 
جواهر دخيل اهللا حمود العتيبي ٨٩٫٤١٭ 
جوري فهد عامر العجمي ٨٨٫٨٨٭ 
جورى يوسف فاحان املطيري ٧٨٫٢٨٭ 
جوزه ناصر فالح العجمي ٨٦٫٩٥٭ 
حصة سلطان شافي حمود العجمي ٨٤٫٧٥٭ 
حنان سطام شجاع فراج العتيبي ٨٢٫٣١٭ 
حنان نصار فهد صياح احلربي ٧٨٫٩٤٭ 
حنني عادل شالل خالد الشمري ٨٣٭ 
حنــني محمد عبدالعزيز ابراهي ســبتي ٭ 

٩٤٫٣٣
حــوراء محمد ظاهر رتيبان الدوســري ٭ 

٧٨٫٦٤
حياة إبراهيم صالح علي البحراني ٨٠٫٨٥٭ 
خديجة علي صالح مرزوق ٧٩٫٢٤٭ 
خلود خالد مناحي العازمي ٨٨٫٣٩٭ 
خلود زايد ناصر فالح الهاجري ٧٧٫٦٩٭ 
خلود سعود فالح فهد العازمي ٩٤٫٣٩٭ 
خواطر حمد راشد املري ٨٨٫١٤٭ 
دانة حمد عبداهللا سالم العازمي ٨٠٫٨٦٭ 
دانة خالد عتيق راشد احلمادي ٨١٫٣٥٭ 
دانة محمد قبالن هجاج العازمي ٧٦٫٨٢٭ 
دالل بدر عبدالكرمي محمد املشوطي ٨٠٫٤٤٭ 
دميا بدر ذعار مطلق املطيري ٧٩٫٥٨٭ 
رزان خالد مهدي هويدي العازمي ٧٨٫٤٧٭ 
رغد طالل مرزوق العازمي ٨٨٫٣٢٭ 
رغد هادي نفاع الرشيدي ٧٦٫١٤٭ 
روان ناصر حسن العجمي ٩٦٫٠٦٭ 
رمي جابر هادي الهاجري ٨٨٫٤٥٭ 
رمي جزاء عشبان احلربي ٧٣٫٦٭ 
رمي حمود فهد الهاجري ٩٣٫٩٥٭ 
رمي خير اهللا فجرى مرزوق ٧٩٫٦٢٭ 
رمي سعود مطر العازمي ٧٧٫٥٩٭ 
رمي صالح بشير مطلق الشمري ٧٩٫٨٧٭ 
رمي محمد مانع العجمي ٧٩٫٤٩٭ 
رمي مساعد حسن العجمي ٩٦٫٠١٭ 
رمي مفلح علي طحيشل العازمي ٨٠٫٧٦٭ 
رميا خالد جمعان سعود العتيبي ٩١٫٧٢٭ 
زينب يوسف سالم العازمي ٨٧٫٦٢٭ 
سارة سالم مهنا عبداهللا الهاجري ٨٣٫٩٤٭ 
سارة تركي محمد عبداهللا الهاجري ٩١٫١١٭ 
سارة جمال مطلق العازمي ٨٨٫٣٤٭ 
سارة رميح عبداهللا الهاجري ٨٢٫٤٥٭ 
سارة سلمان عبداهللا راجي املطيري ٧٤٫٨٩٭ 
سارة شهاب أحمد حسن كنكوني ٧٤٫٥٭ 
سارة فالح عيد الهاجري ٨٢٫٠٢٭ 
سارة فراج مبارك العازمي ٧٧٫٣٢٭ 
سارة فيصل حمد العجمي ٨٦٫٠٧٭ 
سارة مبارك سلطان رافع املطيري ٩١٫٧٩٭ 
سارة مشعل زياد حباب احلربي ٩٣٫٣٣٭ 
سارة مشعل عبداهللا مروي العجمي ٧٩٫١٤٭ 
سجى ناصر خالد فرج خميس ٨٠٫٢٤٭ 

شروق عبداهللا سيف خنيفر الرشيدي ٭ 
٨٠٫٤٦

شمايل معن ضيدان الشمري ٩٢٫٧٩٭ 
شهد جاسم صالح الهاجري ٩٠٫٤٢٭ 
شهد سامي محمد عبداهللا الكندري ٨٧٫٦٧٭ 
شــهد ســعد حمود عــواض البطحاني ٭ 

العازمي ٧٠٫٩١
شهد مبارك صالح مبروك الهاجري ٨٧٫٥٤٭ 
شوق زايد حمد الهاجري ٧١٫٩٦٭ 
شوق زيد نايف الدوسري ٨٦٫٠٤٭ 
شوق فهد مران احلربي ٧٩٫٦٢٭ 
صافيه محمد خالد محمد احلجاج ٧٤٫٥١٭ 
صيتة هادي فهاد العجمي ٧٩٫٧٤٭ 
ضحى ناصر خالد فرج خميس ٧٥٫٧١٭ 
ضي ماجد عبود مصيبح العتيبي ٨١٫٢٣٭ 
عائشة حسن أحمد علي خميس ٧٨٫٨٦٭ 
عائشة خالد محسن عزيز العنزي ٧٧٫١٨٭ 
عائشة مشعل بدر العتيبي ٧٩٫٠٤٭ 
عالية طارق سامي العليوى ٨٩٫٨٧٭ 
عايشة ناصر سفر الديحاني ٨٤٫٨٩٭ 
عثمه سعد خالد بداح العذاب ٧٤٫٣٢٭ 
عفرة صالح خالد محمد العجمي ٨٨٫٧١٭ 
عهد عبداهللا محمد حجاب السبيعي ٨٨٫٠٦٭ 
غالية سالم مرضى عوض العازمي ٩٥٫٣٩٭ 
غزالن فهد فراج العازمي ٨٣٫٥١٭ 
فاطمة حسني غلوم عبداهللا حسني ٧٨٫٥١٭ 
فاطمة عبداحملسن حمود العصيمي ٩١٫٨٧٭ 
فاطمة فهيد محمد العازمي ٩٠٫١٢٭ 
فاطمة فيصل حمود مســاعد اخلضاري ٭ 

٩٠٫١١
فاطمة محمد سعد مطلق العازمي ٧٣٫٨٭ 
فايزة محمد حسني حاجي كراشي ٧٧٫٣١٭ 
فجر جابر معيوف الهندال ٩١٫١٢٭ 
فكريه إبراهيم علي ارحمة العجمي ٨١٫٥١٭ 
فلوه علي جابر املري ٧٦٫٩١٭ 
فنر عايد محمد اخلضير ٨٥٫٠٤٭ 
لطيفة اسماعيل فالح األحمد ٩٢٫٨٤٭ 
مرمي صباح حسن أحمد ٩١٫٦٦٭ 
مرمي مبارك سالم فرحان العلي ٨٩٫٣٢٭ 
مرمي محمد فهد املطيري ٨١٫٢١٭ 
مرمي مشعل هادي بنيه العازمي ٧٧٫٦٤٭ 
مشاعل فهد مطلق حمود العازمي ٨١٫٧٩٭ 
مضاوي علي مطلق سعد العازمي ٨٩٫٩١٭ 
مالك عيد سرهيد الهاجري ٩٦٫٢٩٭ 
منار سامي محمد مبارك العازمي ٨٧٫٥٭ 
منار سعد تركي محمد العتيبي ٨٤٫١٧٭ 
منيرة حمد جابر مسلم املري ٨١٫١١٭ 
منيرة عامر سعد مرزوق املطيري ٧٥٫٦٨٭ 
مها عبداهللا عيد العالطي ٨٠٫٦٢٭ 
مها نايف حسني راشد الدوسري ٨٠٫٩٣٭ 
موضي مشعان كميخ فهيد العجمي ٨٧٫٥٣٭ 
نادية وليد علي حسني صالح ٧٧٫٦١٭ 
نوال خالد نابى الهيلم العنزي ٨٠٫٨٭ 
نورة حسني علي مسفر العجمي ٨٤٫٤٧٭ 
نورة حمد عبداهللا املري ٩٠٫٠٥٭ 
نورة حمد مسعود جابر املري ٧٨٫٣٧٭ 
نورة سالم فالح عبدالهادي الهاجري ٨٠٫٨٭ 
نورة سفر محمد الهاجري ٧٨٫٠٤٭ 
نورة صالح خميس العازمي ٧٨٫٩٭ 
نورة صالح علي محمد العجمي ٩٣٫٥٩٭ 
نورة صقر حامد محمد الفي ٩٠٫٧٩٭ 
نورة عبداهللا وحير الهاجري ٨٦٫٩١٭ 
نورة فهيد شبيب نفل العجمي ٧٩٫٣٨٭ 
نورة الفي عواض العازمي ٨٤٫٥٧٭ 
نورة مرزوق محمد مرزوق العجمي ٩٧٫١٭ 
نورة ناشي ساري متعب السبيعي ٩٠٫١١٭ 
نورة ناصر براك البريكى ٨٣٫١١٭ 
نورة ناصر عبداهللا الهاجري ٩٣٫٣٧٭ 
نوف بطي سيف مفرح الهاجري ٧٦٫٧٭ 
نوف هادي محمد سالم مبارك ٩٢٫٢٣٭ 
نوير موسى حاجون ابركة العتيبي ٧٩٫٥٣٭ 
هاجر بادي حسن الدوسري ٧٩٫٧١٭ 
هاجر خالد عبداهللا محمد العنزي ٧٧٫١٥٭ 
هاجر عبداهللا راشــد احلجــاج العازمي ٭ 

٩٣٫٤٨
هاجر فهيد شاجع فياض العجمي ٧٤٭ 
هاجر فيصل شبيب مبارك خدعان ٨٩٫١٩٭ 
هاجر مشعل سودان املطيري ٨٨٫٠٣٭ 
هدى ماجد صقر املطيري ٨٤٫٨٥٭ 
هند محمد حمد العازمي ٧٥٫٥٧٭ 
هنوف فهد كميهان جعيالن العازمي ٩١٫٣٭ 
هيا جاسم محمد ابا الدعيات ٩٣٫٥٭ 
هيا محمد سالم ماجد الدوسري ٨١٫٤١٭ 
وديان خالد مرزوق العازمي ٨٧٫٦١٭ 
ورود حجاب عيد حجاب الدوسري ٧٦٫٦١٭ 
وسمية سعد دهمى فرحان الدوسري ٩١٫٨١٭ 
وضحة بدر علي عبداهللا العتيبي ٨٣٫٥٤٭ 
وضحة مسفر سالم الدوسري ٩٦٫٢٥٭ 
وعد سلطان محمد القحطاني ٨٧٫٧٤٭ 
ولوف احلميدي ضبيب حمدان العتيبي ٭ 

 ٦٦٫٨

جمانة بنت ابى طالب الثانوية للبنات 

أوراد صالح محمد املكيمي ٩١٫٢١٭ 
أوراد عدنان محمد بعركي ٨٨٫٥٦٭ 
إميان عماد خالد البحوه ٧٨٫٤١٭ 
بدرية نايف عبدالكرمي شكر اهللا ٧٧٫٨٥٭ 
جنان عادل حبيب أحمد ٧٩٫٧٢٭ 
جوري عيسى عبداهللا املطر ٩٦٫٤٧٭ 
حصة علي محمد عبداهللا ٧٥٫٧٣٭ 
دانة سلمان ادريس السعد ٩٠٫١٭ 
دانة عبداهللا سرحان حسن ٨١٫٧٣٭ 
دالل حسني عابد أمام الدين ٩١٫١٤٭ 
رجاء جاسم يعقوب الطراروه ٨٨٫٢٭ 
رغد محمد يوسف احلجي ٨٥٫٩٢٭ 
روان اسماعيل حسني اسماعيل ٩١٫٢٧٭ 
رمي أحمد محمد املفرح ٩٤٫١٨٭ 
زينه فيصل يعقوب اخلرافى ٩٦٫٨٢٭ 
شيخة علي عبداهللا الفهد ٩٠٫٠٩٭ 
طيبة عبداللطيف عبداهللا الصالح ٩٥٫١٥٭ 
عائشة عماد جاسم الشمروخ ٩٧٫٢١٭ 
عائشة مشــعل عبداهللا محمد البريدي ٭ 

٩٥٫١٥
غدير طارق صالح بوخمسني ٨٢٫٩٣٭ 
فاطمة عبداهللا أحمد االستاذ ٨٨٫٩٩٭ 
في فيصل عمر الدعيج ٨٩٫٣٥٭ 
جلني مبارك ناصر القعود ٨٦٫٦٧٭ 
مرمي كمال عبداهللا البغلي ٧٧٫٥٧٭ 
منار صالح جاسم األرملى ٩١٫٤٨٭ 
منار عبدالرحمن أحمد االستاذ ٨٩٫٨٥٭ 
نورة عبداهللا ثامر السعيدي ٩٠٫٤٩٭ 
نورة عماد حسن الفارس ٩٣٫٢٦٭ 
نورة مساعد عثمان الهويدي ٩٢٫١٥٭ 
نورة نواف أحمد الصانع ٧٨٫٨٢٭ 
هنوف محمد عبدالرحمن احملارب ٨٦٫٢٩ ٭ 

جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنني 

أحمد محمد عبداللطيف اخلالدي ٨٠٫٥٤٭ 
إبراهيــم صيــوان مهــدي حســني عايد ٭ 

الظفيري ٦٧٫٥٢
إبراهيم علي جاسم العنزي ٦٨٫٧٧٭ 
إبراهيم محسن خنير فحمان ٧٧٫٠٧٭ 
أحمد عواد السوادي ٧٣٫٥٢٭ 
حسن فيصل راهى شنات ٧٦٫٠٤٭ 
حسن محمد عبداهللا سفاح ٦٧٫٩٣٭ 
حسن محمد علي حيدر ٦٧٫٠٧٭ 
حسني حمود محسن مشعان ٧٢٫٤٢٭ 
حسني علي خالد عبداهللا ٨٠٫٣٥٭ 
حسني محمد علي عويد ٦٩٫٩٢٭ 
حسني ناصر عماش حماد ٨٠٫٣٩٭ 
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حيال فارس هالل ظاهر ٨٥٫١٦٭ 
حيدر نهار جبر ٦٧٫٦٣٭ 
سعد طالل سعد ظاهر ٧٣٫٦٤٭ 
سلطان عبداهللا عداي سالم ناصر ٨٣٫٦٩٭ 
صالح عزيز رسن عويد ٧٩٫٩٭ 
ضاري علي مطشر جبر ٧٧٫١٧٭ 
طالل عبدالكرمي ثابت العنزي ٨٤٫٨٩٭ 
عبدالرحمن أشرف حامد منصور ٨٠٫٦٨٭ 
عبداهللا نواف رجاء العدواني ٨١٫٢٦٭ 
عبدالرحمن إبراهيم حمد الفضلي ٧٥٫٠٩٭ 
عبدالرحمن محمد عادل ناصر ٦٨٫١٥٭ 
عبدالرحمن ناصر اجلاسم املطانى ٨١٫٩٦٭ 
عبداهللا خليفة بليدان عماش ٧١٫٤٥٭ 
علي جابر موسى عبيد ٧٥٫٦٩٭ 
علي حسن سليمان عيد ٧٢٫٤٧٭ 
علي سعد بدر شبيب ٧١٫٥٣٭ 
علي سعد هزاع غريب ٧٠٫٧٤٭ 
علي عبداهللا عطية خلف محمد ٧٨٫٠٦٭ 
عمر سعيد محمد احلسني ٦٩٫٧٦٭ 
عويد علي رمضان الرزج ٨٥٫٨٥٭ 
فارس ناصر شهاب ثامر ٧٣٫٣٢٭ 
فهد فيصل نزال العنزي ٦٩٫٧٧٭ 
فهد وائل إبراهيم إبراهيم ٧٦٫٨٢٭ 
فواز جاسم عايش مطير دهله ٨٤٫٠٥٭ 
كرمي مطراوى يوسف اجلزار ٩٣٫٤١٭ 
ماهر علي احملمد ٧٩٫٥٧٭ 
محمد حمد غضبان شاهر ٨٤٫٨٣٭ 
محمد رابح راشد جبر ٧٣٫٤٣٭ 
محمد سعود دغيم عوض ٧٥٫٤٨٭ 
محمد طالل غرقان خماط ٧٢٫٧٣٭ 
محمد عبدالرازق خليف األحمد ٧٤٫٧٩٭ 
محمد عبداهللا موسى جابر ٧٨٫٩٭ 
محمد عبداحملســن محمد السيد صالح ٭ 

٨٢٫٠٣
محمد محسن ناصر سلمان ٧٩٫٣٥٭ 
محمد مسير فيصل الشمري ٧٣٫٤٥٭ 
مزيد غالى مزيد دويده ٧٧٫٥١٭ 
مشاري عبداهللا عطشان صقر ٧١٫٥٥٭ 
ميثم حسني مزبان شطيب ٨٦٫٧ ٭ 

حبيبة بنت شريق األنصارية الثانوية 

أشجان عبداهللا حمدان العنزي ٩٦٫٤٭ 
أفراح سعد صحن الرشيدي ٨٣٫٠٧٭ 
أفنان مشعل عوض املطيري ٧٩٫٧٢٭ 
آالء فيصل حبيب الشمري ٨٢٫٦٩٭ 
أمل خالد علي العلي ٨٩٭ 
أمينة عالء فاضل بوغيث ٦٩٫٧٢٭ 
أمينة مزعل سمير الظفيري ٨٤٫٨٧٭ 
أنوار حسني راشد املطيري ٨٩٫٣٤٭ 
أبرار عبداهللا شمالن العازمي ٨٩٫٦٣٭ 
البندري محمد سعود املطيري ٩٤٫٨٩٭ 
العنود مشعل محمد العتيبي ٨٣٫٠٨٭ 
حصة خالد علي العدواني ٨٥٫٥٣٭ 
دارين عبدالكرمي عديهان الرشيدي ٨٢٫١١٭ 
دانة خالد عبداهللا محمد ٧٦٫١٢٭ 
دانة فارس محسن محمد ٧٣٫٤٭ 
دالل فهيد صنيتان الزعبي ٨٢٫١١٭ 
دالل يوسف سعود العويس ٧٦٫١٣٭ 
رتاج بتال حجرف الهرشاني ٧٨٫٩٩٭ 
رهف أسامة دعيج الفهد ٩٣٫٩٩٭ 
رهف خالد ذياب املطيري ٨٧٫١٭ 
ريف زهيميل عويض الشالحي ٨٤٫٢٧٭ 
رمي بداح علي العجمي ٨٦٫٣٢٭ 
رمي بدر مرجى العنزي ٩٢٫٤٥٭ 
رمي نايف جازي املطيري ٨٥٫٨٭ 
زينب مفرح مفرح الهرشاني ٨٠٫٥٤٭ 
زينه خالد ناصر العجمي ٨٥٫٦٤٭ 
سارة أحمد فرحان الشمري ٨٧٭ 
سارة فيصل دلي العنزي ٨٣٫٤٣٭ 
سارة محمد فالح العنزي ٩١٫٩٣٭ 
سارة نايف عبداهللا الدوخي ٧٧٫٣٤٭ 
سعاد سبع دريع الهرشاني ٩٣٫٠٩٭ 
سعاد غازي شارع الديحاني ٨٤٫٦٤٭ 
شروق مزيد هليل الظفيري ٨٧٫٣٣٭ 
شمه خالد عنيزان الهلفي ٩٧٫٥٥٭ 
شهد خالد فهاد الضفيري ٨٨٫٩٦٭ 
شهد سلطان مطر الشمري ٩١٫٥٢٭ 
شهد مجبل عيد الرشيدي ٧٨٫٢٥٭ 
شهد مشعل فهد سالم ٧٩٫٣٧٭ 
شوق بدر مرجي العنزي ٨٥٫٦٦٭ 
عائشة خالد سلمان الشمري ٩٤٫٥٦٭ 
عائشة فالح راضي الشمري ٨٣٫٤٣٭ 
غدير أنور عبدالرضا اسود ٧٨٫٥٩٭ 
غدير مشاري هادي احلجرف ٧٨٫٠٣٭ 
غزالن سالم جدعان العتيبي ٧٤٫٣٦٭ 
غزالن عدنان سالم الصواغ ٦٨٫٩٦٭ 
فاطمة سرحان عادى الهاجري ٨٤٫٩٢٭ 
فوز طالل مرزوق الصواغ ٨٤٫١٭ 
فيء فارس شبيب السبيعي ٨٧٫٠٧٭ 
ملياء زهيميل عويض الشالحي ٧٨٫٧٩٭ 
مجد بدر بعيجان املاجدي ٧٨٫١٢٭ 
مرح سعد يعقوب العتيبي ٧٢٫٣٤٭ 
مرمي أحمد علي العنزي ٩١٫١٧٭ 
مرمي راضي مجدل املاجدي ٨٨٫٢١٭ 
مشاعل محمد سعود احلربي ٨٣٫٣٨٭ 
مالك أحمد عبدالعزيز اخلضر ٨١٫٨٤٭ 
منيرة فايز عتيج بطحانى ٧٨٫٣٧٭ 
مها راشد خنفر الديحاني ٨٨٫٧٣٭ 
مها مطلق مضحى العازمي ٨٥٫٠٦٭ 
موضي عبداهللا نهار امليمونى ٨٦٫٤٭ 
نور مشعل صنت العدواني ٩٥٫٠٥٭ 
نورة عبيد حميد املطيري ٩٢٫٣٢٭ 
نورة علي خليف العنزي ٨٥٫٧٭ 
نورة فهد محسن املطيري ٨١٫٦٢٭ 
نورة ناصر ضحوي الضفيري ٨٢٫٣٩٭ 
نوف زهيميل عويض الشالحي ٨٢٫٧٭ 
هاجر أحمد صالح احلربي ٧٩٫٥٨٭ 
هاجر ماجد عواض شعيب العنزي ٧٤٫٥٩٭ 
يسرى هاني أحمد احلريجي ٧٥٫٠٤ ٭ 

حمد عيسي الرجيب الثانوية للبنني 

أحمد إبراهيم عبداهللا الشراح ٨٠٫١٦٭ 
أحمد خالد يعقوب العمران ٨٠٫٩٭ 
أحمد طالل عبداللطيف النجدي ٨٢٫٢٩٭ 
أحمد علي عبدالرضا محمد ٨٨٫٨٧٭ 
أحمد ماجد فالح الشمري ٨٣٫٨٩٭ 
أحمد نواف أحمد عبدالرحمن ٧٨٫٩٣٭ 
أسامة جمال أحمد التمار ٧٩٫٨٢٭ 
باسل علي أحمد الهالل ٩١٫٧٣٭ 
بدر محمد أحمد كريديس ٧٢٫٨٧٭ 
تركي عبداهللا طنف املطيري ٨٢٫٠٤٭ 
حسن علي زعالن التراب ٧٤٫٦٧٭ 
حسني علي ناصر عبدالعزيز ٨٢٫٢٧٭ 
حمد خالد قصي املشرى ٨٩٫٥١٭ 
حمد رياض حسن الدوسري ٨٣٫٤١٭ 
حمد فوزان ناصر الناصر ٧٤٫٩٥٭ 
حمد محمد يعقوب املختار ٧٦٫٦٣٭ 
راشد سامي راشد الضمير ٨٧٫٩٦٭ 
سليمان انس سليمان املكيمى ٧٤٫٣٦٭ 
صالح ناصر صالح التنيب ٨٤٫٣٢٭ 
طالل منصور عبداهللا راشد ٨٦٫٨٦٭ 
عبدالرحمن عادل عبداهللا السعيد ٧٤٫٥٤٭ 
عبدالرحمن عبداهللا عبداللطيف الليفان ٭ 

٧٧٫٦١
عبدالرحمن محمد عيسى صالح السعيد ٭ 

٧٥٫٩٤
عبدالرحمن ناصر ســعدون الســبيعي ٭ 

٨٣٫٦٥
عبدالعزيــز عبدالرحمــن عبدالعزيــز ٭ 

العصفور ٨٠٫٤٥

عبدالعزيز فيصل غازي العتيبي ٨٤٫٤٭ 
عبدالعزيز محمد سعود املذن ٨٥٫١٦٭ 
عبدالكرمي رياض عبدالكرمي الشــايجى ٭ 

٧٦٫٣٦
عبداللطيف أحمد عبدالعزيز املسلم ٧٩٫٥٢٭ 
عبداهللا أسعد علي اخلضر ٧٨٫٣٤٭ 
عبداهللا خالد عبدالعزيز بن سلطان ٨٧٫٨٭ 
عبدالوهاب طــالل عبدالوهاب الزمامى ٭ 

٧٧٫١٣
عبدالوهــاب عبــداهللا خميــس البطــي ٭ 

بوطيبان ٧٩٫٧٤
عبدالعزيز عادل مساعد املجرن ٨٩٫٤٧٭ 
علي محمد يوسف البارود ٧٦٫٨٣٭ 
علي وليد سعد العبيدي ٨١٫٢٭ 
فواز ثامر مرزوق املرزوق ٧٣٫٥٥٭ 
محمد ثامر مرزوق املرزوق ٧٩٫٧٥٭ 
محمد خالد عبداهللا الفريج ٨٣٫٧٩٭ 
محمد شريدة متعب الشمري ٨٣٫٠٤٭ 
محمد عبداهللا يوسف العصفور ٧٣٫٣٥٭ 
مساعد خالد مبارك بوقماشه ٧٤٫٠٣٭ 
مشعل نزيه جاسم الضميد ٨٠٫١٦٭ 
ناصر عامر محمد النسيم ٧٥٫٥٢٭ 
يوسف خالد عبدامللك رجب ٧٦٫١٣ ٭ 

حمود اجلابر الصباح الثانوية للبنني 

أسامة بدر عبداهللا عبدالعزيز ٩١٫٠٨٭ 
بدر ناصر بدر املطرود ٨٣٫١٥٭ 
بدر ناصر عبدالرحمن العتيبي ٨٠٫٤٣٭ 
حسن هاني خليل حسني ٨٤٫٨٣٭ 
حمد بدر حمد املريفع ٧٤٫٠٧٭ 
حمد بندر محمد اخلالدي ٧٦٫٤٤٭ 
خالد عطا اهللا قنيطر العنزي ٨٤٫٤٧٭ 
سعود بدر نايف الديحاني ٨٤٫٧٢٭ 
سلمان فيصل سلمان العلي ٨٤٫٠٨٭ 
سليمان ناصر بدر املطرود ٨٣٫٨٢٭ 
ضاري طارق محمد الفضالة ٧٥٫٦٥٭ 
عامر نواف خليفة الشمري ٨٣٫٨٢٭ 
عبدالرحمن فريح حمود الكوح ٧٤٫٧٧٭ 
عبدالرحمن محمد عبداهللا احمليميد ٨١٫٩٭ 
عبدالعزيز براك عبداهللا الوطري ٧٥٫٥٦٭ 
عبدالعزيز بندر سهو العجمي ٧٨٫٧٦٭ 
عبدالعزيز جابر علي بوزبر ٧٧٫٢٣٭ 
العامر ٭  عبداللطيف محمــد عبداللطيف 

٨٢٫٧٦
عبداهللا أحمد حمود اجلبري ٨٢٫٩٭ 
عبداهللا سعد ناصر اجلبري ٩٠٫٠١٭ 
عبداهللا سعود عبداهللا األحمد العبداهللا ٭ 
٨٦
عبداهللا علي منوخ العازمي ٧٨٫٥٦٭ 
عبداهللا فوزي حسني التورة ٧٥٫٥١٭ 
عبداهللا ناصر خالد الرندى ٨٩٫٦١٭ 
عبداحملسن شــليويح عضيب العتيبي ٭ 

٧٥٫٠٥
عبداحملسن مناحي جزا العتيبي ٧٧٫٢٢٭ 
عبدالهادي حمد وادى العنزي ٨٨٫٧٢٭ 
عبدالعزيز فيصل أحمد العوام ٧٣٫٧١٭ 
عثمان طالل شاهني الهاجري ٧٨٫٢٣٭ 
عذبي هادي كريدي العجمي ٧٨٫٤٭ 
علي بدر علي اجلبري ٨٤٫٦٭ 
عمر مرشد الدسم الرشيدي ٧٦٫٩٥٭ 
فهد عبدالعزيز سعد املطيري ٨٧٫٦٣٭ 
فواز أحمد عبداهللا البحيرى ٨٥٫٢٦٭ 
فيصل ذاعر قطيم احلربي ٧٩٫٠٥٭ 
مانع احلميدي مانع الفضلي ٧٩٫٣٦٭ 
محمد ثامر حمد القصار ٨٤٫٣٣٭ 
محمد خالد سعود لذيذ العنزي ٧٥٫٥٧٭ 
مسفر نواف فهد احليان ٨٥٫٦٥٭ 
مسلم ناصر حمد املنشرح ٧٦٫٣٦٭ 
مطلق ضاحي حجي الرشيدي ٧٧٫٥٨٭ 
مهد عبدالفتاح يوسف دعر ٧٦٫٩١٭ 
ناصر بندر علي العتيبي ٧٨٫٥٦٭ 
وليد نايف سلطان العتيبي ٨١٫٨٣٭ 
يوسف راشد محمد املطيري ٨٦٫٠٥ ٭ 

حواء بنت يزيد االنصارية الثانوية للبنات 

أسماء نواف سعد عبداحملسن ٨٤٫٤٧٭ 
أسيل عبداهللا محمد املطيري ٩٧٫٣٣٭ 
أوراد صالح أحمد الكندري ٩٥٫٣٭ 
إسراء غازي طريف عبدالكرمي الشمري ٭ 

٨٧٫٩٣
البتول اسماعيل عقلة القحطاني ٧٣٫٥٭ 
اجلوهره عبداهللا أحمد الشيباني ٧٩٫٢٢٭ 
الزهراء حسني بشير ملك ٩٠٫٣٩٭ 
املاز بدر عوض الدويخ ٨٠٫٨٤٭ 
إميان سليمان إبراهيم الدوسري ٨٦٫٥٨٭ 
بتول مبارك فالح املطيري ٧٣٫٧٥٭ 
بدرية ناصر محمد الغضورى ٨٨٫٥١٭ 
جورى فهد عبدالرحيم حافظ ٨١٫٧٩٭ 
خديجة عبدالهادي عبداحملسن الشمري ٭ 

٨٢٫٩٦
دانة عشبان عايد العنزي ٨٣٫٣٩٭ 
دانة أحمد محمد احلسيني ٨٢٫٠٤٭ 
دانة عبدالعزيز عبدالكرمي خلف ٨٤٫٨٥٭ 
دانة محمد علي املري ٩٧٫٠٦٭ 
دالل علي فيصل املطيري ٨١٫٣٦٭ 
دالل فاضل خالد البندري ٧١٫٨٦٭ 
دميا غازي فالح العدواني ٩٠٫٥٤٭ 
رتاج فيصل مبارك العازمي ٨٧٫٣٩٭ 
رزنه سلطان ناصر الرشيدي ٨٥٫٣٥٭ 
روان جابر زيد السهيل ٨٣٫٥٢٭ 
روان هاني غامن عراك غامن ٧٣٫٩١٭ 
ريتاج محمد نايف الديحاني ٧٤٫٢٣٭ 
زينب حسني عباس حسن ٨٦٫٢٦٭ 
سارة عامر عقلة الظفيري ٧٧٫٥٧٭ 
سارة مطلق فهد الرشيدي ٨١٫٥٢٭ 
سجى فهد مجبل التويس ٧٧٫٩٥٭ 
سلسبيل يوسف محمد أحمد ٨٣٫٤٩٭ 
سلمى عزيز مصلح الديحاني ٨١٫٩٢٭ 
شهد أحمد سعد الشمري ٨٢٫٥٢٭ 
شيخة أحمد سمير السالم ٧٩٫٥٣٭ 
شيخة عزام عبدالكرمي الهلبان ٦٣٫٥٦٭ 
صيتا زيد محمد املطيري ٩١٫٤٭ 
ضحى جابر بالى الشمري ٩٢٫٢٦٭ 
طيبة سعد سلمان اخلرافى ٨٩٫٢٭ 
عائشة محمد مفلح العازمي ٧٧٫٥٢٭ 
علياء فيصل حميد الشمري ٧٢٫٩٣٭ 
غدير طالل سليمان املطيري ٧٤٫٧٢٭ 
غال محمد سهيل املطيري ٨٦٫٤٭ 
كوثر وليد حسن الصميط ٨٦٫٩٣٭ 
لولوة يوسف زايد الشرار ٧٩٫٩٦٭ 
مرمي علي عمر ٨٤٫٨٩٭ 
مزن بندر ناصر الشمري ٨٨٫٧٦٭ 
مضاوي مساعد ساير العنزي ٨٦٫٧٤٭ 
منيرة محمد مبارك الكويران ٧٦٫٣٥٭ 
منيرة وليد فالح املطيري ٦٨٫٦١٭ 
موج بحر فيصل البحر ٨٣٫٢٭ 
جند عمر ناصر الظفيري ٨٩٫٣٦٭ 
جنالء مريخان وليد املطيري ٧٨٭ 
نرجس مسلم حزباوي ٨٨٫٢٭ 
نور عبدالعزيز عريفي الشمري ٧٨٫١٭ 
نور نايف علي العنزي ٨١٫٠٣٭ 
هاجر محمد مهدي املطيري ٧٨٫٩٤٭ 
هند مسلط عبداهللا املهيلب ٨٧٫٢٭ 
هيا سعد عبداهللا السعيد ٨٥٫٢٩٭ 
هيا فهد محمد البراك ٨٠٫٠٣ ٭ 

خالد بن سعيد الثانوية للبنني 

أحمد جابر حسن العصيمي ٨٢٫١٥٭ 
أحمد جزاع عبداهللا الظفيري ٨٢٫٤٩٭ 

أحمد حنيبل رومي الظفيري ٨٥٫٠٨٭ 
أحمد عبداهللا علي العنزي ٨٨٫١٧٭ 
أحمد هادي عبداهللا العتيبي ٨٥٫٥٨٭ 
إبراهيم فيصل عوض العنزي ٨٧٫٥٥٭ 
أحمد سعدون شاهر الشمري ٨٦٫٧٨٭ 
أحمد نايف محمد اجلهنى ٨٤٫٩٩٭ 
الوليد فواز ساير املطيري ٨٣٫٧٥٭ 
بدر حجي جبان العنزي ٨٧٫٩١٭ 
بدر حميد ظاهر العنزي ٨٤٫٨٤٭ 
بدر راكان شطي العجمي ٨٧٫٠٣٭ 
بدر محمد مناور محسن ٨٢٫٥١٭ 
بدر ناصر صلبي العنزي ٩٠٫٧٢٭ 
بندر فالح شطي عواد ٨٤٫٧٨٭ 
بندر ناصر سعود ماجد ٧٣٫٦٢٭ 
بندر نايف هاشم الظفيري ٧٧٫٤٭ 
تركــي غالب محمــد العصيمي العتيبي ٭ 

٩٣٫٦٥
ثنيان سعود محمد العنزي ٨٥٫٧٢٭ 
جراح حامد عبار جبر ٧٨٫٧٦٭ 
حسن علي صياح اخلالدي ٨٥٫٠٤٭ 
حسني مرسال دويش فهد ٨٦٫٣٭ 
حمد خالد تركي العنزي ٨٦٫٣٭ 
حمود نهير عناد الشمري ٩٠٫٧٨٭ 
حميد مناور خلف الظفيري ٨٧٫٠٢٭ 
خالد حميد عيادة الشمري ٨١٫١٦٭ 
خالد سامي نواف الشمري ٧٣٫٨٦٭ 
خالد سعد مرضى العنزي ٨٥٫٦٧٭ 
خالد عبداالله فيحان الهاجري ٨٥٫٤٭ 
خالد عبداهللا خلف العنزي ٩٠٫٨٣٭ 
خالد مد اهللا سعيد الظفيري ٨٥٫٦٤٭ 
ذياب ناصر ذياب اجلبلي ٨٥٫٧٧٭ 
راضي فالح راضي الظفيري ٨٣٫٦٦٭ 
راكان عزيز غنام احلسيني ٨٨٫٣١٭ 
راكان يوسف فراج الظفيري ٨٤٫٢٥٭ 
رجاء عيادة رجاء الشمري ٨٦٫٨٥٭ 
سالم فالح حسن العنزي ٨١٫٥٨٭ 
سالم فهد عصري العنزي ٨٤٫٠٨٭ 
سالم فهد غامن غامن ٧٩٫٩١٭ 
سعود خالد خلف العنزي ٨٩٫٧٤٭ 
سعود فهد مونس خليف سالم ٨٥٫٢٦٭ 
سعود فوزي ساير عبدالعزيز ٦٧٫١٭ 
سيف مبارك سيف العجمي ٨٣٫٨٣٭ 
صالح عبدالرحمن صالح سنافى ٨٣٫٦١٭ 
صالح صباح حليويس الشمري ٨٦٫١١٭ 
طالل فهد دهام احلسيني ٨٦٫٢٣٭ 
طالل منير عبداهللا السبيعي ٨٩٫٧٥٭ 
عبدالرحمــن أحمــد عبــداهللا احلصــم ٭ 

الرشيدي ٧٨
عبدالعزيز عايد مقبل السهلي ٨٤٫٤٦٭ 
عبداهللا عايد ثميل الشمري ٨٦٫٦٢٭ 
عبداهللا فارس راهى الشمري ٨٣٫٧٦٭ 
عبداحملسن خليف ضيف قبيل ٨٥٫٢٭ 
عبدالرحمن بدر ناصر سرحان ٨٣٫٥١٭ 
عبدالرحمن خلف محسن العنزي ٧٥٫٠٩٭ 
عبدالرحمن عواد محمد العنزي ٨٧٫١٥٭ 
عبدالرحمن منصور محمد الفيله ٩٠٫٢٨٭ 
عبدالعزيز سامي سعد خيراهللا العنزي ٭ 

٨١٫٦٧
عبدالعزيز صالح نصيف نخل ٨٤٫١٭ 
عبدالعزيز نواف محمد فراج ٨٨٫٩٥٭ 
عبداهللا ضيدان عواد اخلالدي ٩١٫٩٦٭ 
عبداهللا محمد ذياب املطيري ٧٤٫٦١٭ 
عبداهللا مخلف ضاحي احلسيني ٩١٫٨٥٭ 
عثمان أحمد محسن احلسيني ٧٥٫١٨٭ 
علي نواف عبداهللا الشمري ٧٢٫٢٨٭ 
عمر مطر مفضي الشمري ٧٨٫٨١٭ 
عيد سرور هندى العجمي ٨٤٫٦٣٭ 
فراج يوسف فراج الظفيري ٧٣٫٥١٭ 
فهد بدر فهد العرادة ٨٢٫٤٧٭ 
فهد حمد هزاع احلربي ٧٩٫٩٥٭ 
فهد زايد مطر العنزي ٧٧٫٢٩٭ 
فهد عبداهللا دهش املطيري ٨٦٫٤٧٭ 
فواز سعود حمود الظفيري ٧٨٫٢٣٭ 
فواز عايد وحش الظفيري ٨٦٫٨١٭ 
فواز ماجد مطشر حسني ٩٤٫٣٩٭ 
فيصل عايد محمد معيتش املطيري ٨١٫٨٦٭ 
مبارك محمد مشوح احلسيني ٨٧٫٦٩٭ 
محمد احلميدي خلف العنزي ٧٧٫٢٥٭ 
محمد حمود غليون حبيب ٨٦٫٠٣٭ 
محمد سعود مسفر العنتري ٧٧٫٥٣٭ 
محمد سالمة رمضان الظفيري ٨٥٫٨٥٭ 
محمد سلمان طالع احلربي ٨٥٫٨١٭ 
محمد سليمان موسى دريب ٨٣٫٤٤٭ 
محمد سيار راضي دويش ٨١٫٥٭ 
محمد عبداهللا فرحان عبيان ٨١٫٠٨٭ 
محمد عيد خلف الشمري ٨٤٫٤٤٭ 
محمد فارس مقبل العنزي ٨٧٫١٤٭ 
محمد فالح محمد الظفيري ٩٠٫٠٩٭ 
محمد فهد ضيدان احلسيني ٨٠٫٦٨٭ 
محمد ماجد مطلق املطيري ٧٨٫٩٢٭ 
محمد نايف جليعب العنزي ٨٩٫١٨٭ 
مسلم حمود مسلم الظفيري ٨٦٫٥٭ 
مشاري حسني صبر الشمري ٩٣٫٦٩٭ 
مشعل جزاع حمد الشمري ٨٩٫١٢٭ 
مشعل سعد محمد املطيري ٨٠٫٨٭ 
مشعل ناصر زامل خضر ٩١٫٣٢٭ 
مطر بدر مطر املاجدي ٨٥٫٩٥٭ 
معــاذ عبدالعاطى عبــداهللا عبدالعاطى ٭ 

٩٠٫٣٤
ممدوح نايف فواز العنزي ٨٣٫٧٩٭ 
ميزر أحمد فرحان اخلالدي ٨٤٫٢٩٭ 
ناصر بدر مجنب الشمري ٨٦٭ 
ناصر زيد خلف العنزي ٩٣٫١٥٭ 
ناصر عبداهللا سعد احلربي ٨٩٫٢٣٭ 
ناصر فالح ثجيل فهد ٨٥٫٩٥٭ 
ناصر موسى مناور الرشيدي ٧٧٫٨٢٭ 
نايف مسير بريكان املاجدي ٧٢٫٦٣٭ 
نايف مصلف ضحوي عبيد ٨٠٫٩٤٭ 
نواف محمد جديد العنزي ٨٨٫٠٨٭ 
وليد صالح عبداهللا العنزي ٨٩٫٥٩٭ 
يوسف سالم سحل الشمري ٨٥٫٦٣٭ 
يوسف صباح فرج عثمان ٧٥٫٧٧٭ 
يوسف فرحان ثاني جاعد ثاني ٨١٫٤١٭ 
يوسف مبارك عوض العنزي ٨١٫٢٩ ٭ 

خالد سعود الزيد الثانوية للبنني 

أحمد بدر عبدالعزيز خليل ٧٦٫٠٧٭ 
أحمد علي أحمد رمضان ٧٩٫٠٥٭ 
باسل وليد خالد املسباح ٧٤٫٢٨٭ 
بدر عيد محمد الدوسري ٧٠٫٨٩٭ 
بدر يوسف حجي بوفتني ٧٤٫٧٨٭ 
بندر يوسف شنيفى العجمي ٨١٫٩١٭ 
تركي صباح مذخر العنزي ٧٠٫٥٢٭ 
جاسم سعود محمود مال اهللا ٧٧٫٨٢٭ 
جاسم ناظم محمد احلديبى ٧٥٫٠٨٭ 
حسن عبدالرسول علي اخلليفي ٧١٫٤١٭ 
حسني عدنان يعقوب القالف ٨١٫٤٭ 
حمد وليد خليل العبداهللا ٨١٫١٤٭ 
خالد كامل مجبل العنزي ٨٥٫١٩٭ 
راشد علي فهد العجمي ٧٩٫٠٢٭ 
سالم سعد مقعد الدوسري ٨٠٫١٤٭ 
سالم مطر عبدالرحمن رخيص ٧٤٫٦٤٭ 
سعد نفاع رجاء الرشيدي ٨٠٫٢٣٭ 
سلطان علي محمد اخلشم املطيري ٨٢٫٣٩٭ 
صالح حمد صالح اخلباز ٨٢٫٤٤٭ 
ضاري حسني عبدالوهاب التمار ٧٦٫٥٧٭ 
ضاري خالد محمد العتيبي ٧٧٫٧٣٭ 
ضاوي مطلق زامل العتيبي ٨٧٫٨٦٭ 
عبدالعزيز جمال حسني سند ٧٤٫٧٩٭ 
عبدالعزيز علي حسني سالم ٨٤٫٥٦٭ 

عبدالكرمي محمد خضير التركمانى ٧٢٫٩٭ 
عبداهللا أحمد غالي العنزي ٨٢٫٩٦٭ 
عبداهللا ناصر علي العنزي ٨١٫٠٦٭ 
عبداهللا وسمي شارع الظفيري ٧٤٫٧٧٭ 
عبداهللا يوسف محمود العبدالغفور ٧٨٫٦٣٭ 
عبدالوهاب عادل سامي العبداهللا ٧٣٫٩٦٭ 
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الدوسري ٭ 

٨١٫٨٦
عبداهللا فيصل محمد العضيب ٨٠٫١٤٭ 
عثمان أحمد صالح بوجروه ٧٩٫٧٤٭ 
عثمان خالد يوسف العلي ٨٠٫٦٤٭ 
علي جاسم حسن الشواف ٧٠٫٥٢٭ 
علي خليفة علي احلشاش ٧٦٫٨٦٭ 
عمر عايش ادهم العنزي ٧٤٫٦٩٭ 
عيسى محمود عيدان عبداهللا عيدان ٧١٫٨٦٭ 
فهد جمال خالد الرشيد ٧٦٫٧٤٭ 
فيصل عبدالرزاق ساير الظفيري ٧٧٫٤٨٭ 
قيس محمد زيد الراشد ٧٣٫٨٥٭ 
الفي محمد عبداهللا العتيبي ٧٧٫٢٩٭ 
محسن خالد عبداخلضر اخلباز ٨٧٫٥٩٭ 
محمد انور مهدي القطان ٨٤٫٥٢٭ 
محمد بدر فرج الفرج ٧١٫٧٢٭ 
محمد حسني بنيان اخلالدي ٩١٫٢٭ 
محمد عارف عبداهللا املسباح ٧٢٫٢٧٭ 
محمد عماد سريع السريع ٨٧٫٣٧٭ 
محمد مشاري محمد الشمري ٧٣٫٣٭ 
مرزوق فالح مرزوق العازمي ٧٢٫٠٧٭ 
مشعل سامي إبراهيم بوحيمد ٦٩٫٢٩٭ 
مفرح مسعود مسفر العجمي ٨٠٫٦٭ 
مهدي محمد حسني الناصر ٨٣٫٤٥٭ 
مهنا محمد مهنا املهنا ٨٢٫٤٢٭ 
ناصر بدر حسن املزيدي ٧٥٫٤٭ 
ناصر حمد محمد العجمي ٨١٫٧٦٭ 
ناصر غدفان ناصر الدوسري ٧٤٫٩٭ 
نايف خالد سلطان العجمي ٧٧٫٣٭ 
وليد زعيزع سليم العنزي ٧٥٫٧٢٭ 
يوسف خالد ناصر الهاجري ٧٥٫٠٦ ٭ 

خالده بنت األسود الثانوية للبنات 

أبرار ظاهر مطلق السنافى ٩٤٫٧٧٭ 
أبرار عايش سالم العازمي ٨٥٫٥٢٭ 
أبرار فيصل أحمد اإلبراهيم ٨١٫٦٢٭ 
أبرار مبارك خالد العازمي ٨٩٫٥٩٭ 
أمل عبدالعزيز عبداهللا العازمي ٩٥٫١٤٭ 
أميرة مبارك حمد احلميدي ٨٥٫٢٩٭ 
أنفال فيصل عبداخلضر البلوشي ٩٤٫٢٤٭ 
أنفال محمد ضبيب الضفيري ٨٨٫٧٦٭ 
العنود جمعان عبدالهادي مبارك احلوري ٭ 

٩٠٫١٢
بدور مبارك فالح العازمي ٨٨٫٦٭ 
بسمه فهد سعود املشحني ٨٩٫٣١٭ 
ترف سالم عيد االذينه ٨٦٫٥٦٭ 
ثناء عادل ظاهر التمتام ٨٤٫٨٣٭ 
جنان جاسم إبراهيم علي ٩٥٫٠٥٭ 
حصة سعد راشد اجلويخ ٨٩٫٩٭ 
دانة أحمد براك الشالش ٩٣٫٢٥٭ 
دانة أحمد حسني العجران ٩٠٫٢٢٭ 
دانة سعود سالم الشبو ٨١٫٧٩٭ 
دانة طارق عيد املزرم ٧٨٫٤٨٭ 
دانة نواف خالد الصقعبي ٧٩٫٦٤٭ 
دالل أحمد محمد الشرمي العازمي ٩٠٫١٩٭ 
دالل جابر حمدان العازمي ٨٧٫٥٧٭ 
دميه سعد سالم الصويلح ٨٥٫٨٧٭ 
رباب هاني عبداهللا دعبل ٩٥٫٦٥٭ 
رزان حمد جمعان املصيليت ٧٩٫٠٤٭ 
رغد أحمد علي العازمي ٨٨٫٨٧٭ 
رغد خالد مساعد اخلتالن ٧٨٫٩٧٭ 
رغد فهد خضير األصفر ٩٠٫٠٢٭ 
رغد محمد طاهر العامر ٧٥٫٥٩٭ 
رغد يوسف صالح الصالح ٩١٫٩٤٭ 
رقية مشاري عبداهللا احلريتي ٨٨٫٧٢٭ 
روان عبداهللا شافي بوعجيم ٧٦٫٩٦٭ 
روان مروى خصيوى املطيري ٨١٫٥٭ 
رمي سلمان عجل العازمي ٩٤٫٩٥٭ 
رمي صالح فالح الغريب ٨٨٫١٣٭ 
رمي علي مصبح اخلياط العازمي ٨٨٫٤٢٭ 
زينب علي حسن خشاوي ٨٥٫٢٢٭ 
سارة أحمد محمد العازمي ٩٦٫٢١٭ 
سارة أحمد خليفة العازمي ٩٧٫١٧٭ 
سارة أحمد مجبل الدواي ٩٣٫٦٨٭ 
سارة سامي سعد امليلس ٩٧٫٤٥٭ 
سارة سلمان رجعان عميره ٨٦٫٣٢٭ 
سارة صالح مبارك العازمي ٧٨٫٩٢٭ 
سارة طالل علي البسيس ٨٥٫٠٨٭ 
سارة عادل عيد العليوى ٩١٫٩٩٭ 
سارة عبداهللا عبدالهادي احلوري ٩٤٫١٣٭ 
سارة نواف راشد اجلويسرى ٩١٫٢٨٭ 
ســارة يوســف عبــداهللا أبــا الدعيــات ٭ 

العازمي ٨١٫١١
شمايل بدر محمد العازمي ٨٢٫٧٦٭ 
شهد سعود زيد الصواغ ٨١٫٦٭ 
شوق أحمد علي باكرا ٨٩٫٣٨٭ 
شوق سالم مطلق ريحان العازمي ٨٢٫٢٦٭ 
شوق صالح مرزوق غامن الغوينم ٨٠٫٣٧٭ 
شوق فيصل أحمد املانع ٨٥٫٦٦٭ 
شيخة محمد عبداهللا عبداهللا ٨٠٫٩٤٭ 
شيماء محمد حسن اجليران ٨٣٫٦٩٭ 
طيف أحمد سعد الغريب ٩٤٫١٧٭ 
عائشة فهد عبداهللا العازمي ٨٨٫١٢٭ 
عائشة محمد مبارك الداهوم ٨٨٫٥٨٭ 
علياء أحمد منا الغربه ٩٣٫٣٩٭ 
عهد عبداهللا سالم احلماد ٨٠٫٤٧٭ 
عهد هيثم عبدالعزيز اخلراز ٩٢٫٤٨٭ 
عيدة مشاري سعد مجبل اخلياط ٨٥٫٣١٭ 
غالية سالم حزام االذينه ٩٣٫٦٧٭ 
فاطمة محمد عبداخلضر عبدال ٨٦٫٧٣٭ 
فاطمة أحمد فرج بروق ٩٧٫٤٨٭ 
فاطمة ارشيد محمد البريوج ٨٨٫٩٣٭ 
فاطمة حمود غنيم الصويلح ٩٤٫٣١٭ 
فاطمة فهد سالم العازمي ٩٥٫٤٤٭ 
فاطمة نواف صالح اجلويسري ٩٢٫٨٥٭ 
فجر مبارك عبداهللا احملجان ٩٤٫٩٭ 
فرح أنور راشد اجلويسري ٩٠٫٨٭ 
فرح خالد فالح العازمي ٩٤٫٤٦٭ 
كوثر أحمد مرزوق اجلويسرى ٧٨٫٤٣٭ 
ليلى فيصل شهاب بوفتني ٩١٫٥٧٭ 
ليلى محمد علي عريان ٨٣٫٤٣٭ 
مرمي أحمد مفرح الغريب ٩٢٫٥٩٭ 
مرمي جابر علي العليوي ٨٦٫٥٣٭ 
مرمي خالد محمد السلمان الغربه ٩١٫٥٢٭ 
مرمي علي صادق اسماعيل ٩٦٫٦١٭ 
مرمي علي عايد صويلح ٩٤٫٨٩٭ 
مالك أنور سالم الراشد ٧٩٫٥٤٭ 
منار حبيب مفرح العازمي ٩٠٫٩٢٭ 
منار حسني سعد البطحاني العازمي ٨٨٫١٣٭ 
منار خالد علوش املطيري ٨٠٫٦٨٭ 
مها فايز نزال عومير ٩٤٫٤٦٭ 
نادية عبداهللا محمد العازمي ٨٠٫٤٩٭ 
نهى سالم مطلق السنافى ٩٦٫٧٣٭ 
نورا بدر عبداهللا العازمي ٩٧٫٥٢٭ 
نورة علي بريجان احليص ٩٠٫٧٣٭ 
نورة راشد مرزوق العازمي ٩٢٫٧٢٭ 
نورة سامي سالم الشبو ٨٢٫١٦٭ 
نورة سعود سعد احملجان ٩٦٫٩١٭ 
نورة عبداهللا شافي بوعجيم ٨١٫١٥٭ 
هاجر محمد مجبل الرميضي ٩٣٫٨٭ 
هند أحمد مفرح األسود العازمي ٩٢٫٥٤٭ 
هيا عبداهللا مرزوق العازمي ٨٨٫٣٨٭ 
هيا نواف مبارك العليوى ٩٥٫٤٧٭ 
هيا ياسني عيسى املاجد ٧٩٫٠٣٭ 

ورود عبدالعزيز ارشيد العازمي ٨٨٫٤٣ ٭ 

خديجة بنت الزبير الثانوية للبنات 

أريام فايز نزال الديحاني ٩٥٫٥٥٭ 
أريج خالد فضي الرشيدي ٨٩٫٠٢٭ 
أسيل نايف ضاوي نافل ٨٧٫٤٩٭ 
أفنان ضيف اهللا راشد املطيري ٧٦٫٦٧٭ 
آالء طارق محمد سيد نبهان ٩٨٫٠٢٭ 
أنوار فهد عبداهللا العدواني ٨٢٫٩٨٭ 
بشاير راشد خالد الديحاني ٨٨٫٩٢٭ 
بشاير علي فهد املطيري ٩٤٫٨١٭ 
حنان متعب عيد املطيري ٩١٫٨٦٭ 
دانة مشعل ابداح املطيري ٩٧٫٠٥٭ 
دالل عبدالعزيز عبداهللا السهيل ٨٤٫٥٤٭ 
دالل مطلق عايض الشباك ٩٣٫٣٭ 
دميا أحمد شريدة العدواني ٩٣٫٢٭ 
دميا شوفان محمد املطيري ٨١٫٩٦٭ 
دميا مبارك حمود البغيلي ٨٢٫٨٩٭ 
رتاج مصلح زبن املطيري ٨٥٫٤٢٭ 
رزان سعود ادهيليس املطيري ٨١٫٠٨٭ 
رغد مانع محمد املطيري ٧٨٫٣٢٭ 
رمي سالم عايض الشنفا ٨٧٫٥٧٭ 
رمي سلمان صغير البغيلى ٨٥٫٤٧٭ 
رمي فايز طريد محمد ٩٥٫٦٭ 
رمي يوسف مسلم الراجحى ٨٠٫٥٧٭ 
رميا فواز حميدي املطيري ٨٧٫٤٭ 
زهراء عبداحملسن شباب احلربي ٨٨٫٨١٭ 
سارة أنور سعود الديحاني ٩٢٫٠٤٭ 
سارة محمد مرزوق الرشيدي ٨٠٫٦٥٭ 
سبأ خالد مخلف اجلنفاوي ٨١٫٢٦٭ 
شريفة أحمد محمد الديحاني ٧٩٫٣٨٭ 
شنفه مسعود ذياب العجمي ٨٠٫٦٥٭ 
شهد بندر سعود هديان ٨٥٭ 
شــوق عبدالرحمن عبدالكــرمي العنزي ٭ 

٨٧٫٦٦
شيخة غنيم حمود الهاجري ٨٦٫٨١٭ 
عالية غازي عبداهللا العتيبي ٧٦٫٠٣٭ 
غال محمد سالم املطيري ٨٤٫٩٩٭ 
غال مساعد محمد املطيري ٨٢٫٩١٭ 
فاطمة خالد فالح الرشيدي ٨٧٫٧٧٭ 
فاطمة ناصر هذال العتيبي ٨١٫٣٧٭ 
فرح فواز تركي الظفيري ٩٠٫٩٧٭ 
فوز أحمد حامد املطيري ٧٩٫٤٢٭ 
فوز محمد مطلق املطيري ٩٣٫٢٤٭ 
لولوة عادل أحمد العلي ٧٩٫٩٣٭ 
لولوة عادل سالم اخلضر ٧٥٫٩٦٭ 
مرمي خالد فالح الرشيدي ٨٧٫٨٤٭ 
مرمي ناصر جديع العدواني ٨٣٫٨٦٭ 
منار أحمد محمد الغريبه ٧٩٫٦٦٭ 
منار سلطان عبداهللا املطيري ٧٦٫٨٩٭ 
منال مشعل عبداهللا البراعصى ٨٥٫٧٦٭ 
منى إبراهيم موسى محمد ٧٧٫٣٭ 
مها بدر محمد املطيري ٧٧٫١٭ 
مها خالد ذاير املطيري ٩٠٫٠٧٭ 
نورا عبداهللا كمدان العجمي ٩٠٫٦٭ 
نورة بدر الفي الديحاني ٨٠٫٠٢٭ 
نورة خالد سعد الهليلى ٨٣٫٨٨٭ 
نورة زبن سعيد املطيري ٧٢٫٤٨٭ 
هاجر عبدالعزيز عايض الشباك ٨٣٫٠٣٭ 
هبة عبداهللا صالح مرشد الرشيدي ٧٩٫١٧٭ 
هديل سعد محمد الشمري ٨٥٫٩٧ ٭ 

درة الهاشمية الثانوية للبنات 

أريج مصلط محسن املطيري ٧٦٫٣٦٭ 
أماني عبيد سلطان املطيري ٨٧٫٤٢٭ 
أماني محمد طلق الرشيدي ٨٦٫٩١٭ 
أمل حمود نزال العنزي ٨٦٫٣٦٭ 
أميرة فواز غازي القريفه املطيري ٨٦٫٦٭ 
أنوار علي ناصر الرشيدي ٧٨٫٥٧٭ 
آيه هيثم سعد العنزي ٨١٫٣٢٭ 
ابتهال ماجد جحيش النصافي ٨٤٫٦٨٭ 
أبرار حبيب مناور البطحاني ٦٨٫٩٢٭ 
البندري موسي غايب الرشيدي ٨٧٫٢٨٭ 
الغيد هزاع هزاع املطيري ٩٢٫٢٤٭ 
إميان راشد طالق الرشيدي ٨٣٫٦٩٭ 
إميان سعد فهد النصافى ٧٣٫٠٩٭ 
بتول إبراهيم بدر الوزان ٩١٫٠٩٭ 
بدور مسعود حمود املطيري ٨٤٫٥٩٭ 
بشاير رشيد عياضه الرشيدي ٨٣٫٩٣٭ 
حصة عايض عواض الرشيدي ٨٥٫٥٦٭ 
حصة محمد حمود فهد احلربي ٧٩٫٩٨٭ 
حنني بدر طالع الشالحي ٩١٫٧٤٭ 
حور ناصر سعد الديحاني ٨٨٫١٧٭ 
دانة بندر علي الرشيدي ٧٨٫٢٩٭ 
دانة محمد بدر فزع ٧٣٫٨٧٭ 
دالل صالح طرجم املطيري ٧٩٫٩٭ 
ذكرى راشد طالق الرشيدي ٨٣٫٠١٭ 
رتاج سلطان سند الديحاني ٨٨٫٨٤٭ 
رغد مبارك عبداهللا املطيري ٩٠٫٦١٭ 
رهف عيسى طنف املطيري ٨٧٫٣٤٭ 
رهف مشعل محمد املسيلم ٩١٫٢٧٭ 
روان عوض خفران املطيري ٧٢٫٩٢٭ 
ريان هاجد نواف املطيري ٨٤٫٩١٭ 
ريانه فهد مرضي العنزي ٨٣٫٢٧٭ 
رمي غضبان بشير املطيري ٩٢٫٧٩٭ 
رمياس منصور فرحان القحطاني ٧٩٫٦٨٭ 
سارة خالد سعد السويط ٨٣٭ 
سارة عامر سعد العجمي ٨١٭ 
سارة مشعل مطلق الرشيدي ٧٨٫٩٤٭ 
سارة مشعل هابس العازمي ٨٦٫٠٤٭ 
سلمى حسن ناصر الرشيدي ٧٩٫٠٢٭ 
سهام جزا ذياب املطيري ٧٦٫٨٩٭ 
شروق بندر جري املطيري ٧٥٫٣٧٭ 
شهد ردن حمود املويزري ٧٩٫٢٩٭ 
شهد محمد علي الندى الرشيدي ٧٨٫٨٥٭ 
شهد منيف مطلق الديحاني ٨٧٫٨٤٭ 
شوق علي عايد املطيري ٨٠٫٢٣٭ 
ظي عطية املطيري ٨٦٫١٧٭ 
عائشة حسن فالح املطيري ٨٣٫٩٤٭ 
عالية حمد عيد الديحاني ٨٠٫٨٥٭ 
عالية مبارك عبيد الديحاني ٧٨٫٠٤٭ 
عبير عبداهللا محمد الصانع ٩١٫٤٨٭ 
عنود عبداهللا حجي الرشيدي ٨٦٫١٣٭ 
غالني فهد حميدي املطيري ٧٩٫١٭ 
غالية مبارك عبيد الديحاني ٧٩٫٧٦٭ 
غيوض صنت محمد املطيري ٨١٫٧٭ 
فاطمة عبداهللا سعيد العتيبي ٩٤٫٥٥٭ 
فاطمة مبارك هادي الرشيدي ٧٦٫٠١٭ 
فاطمة مساعد مصطفى حمادي ٧٦٫٤٧٭ 
فايزة ضاحي ضيف اهللا الرشيدي ٨٣٭ 
فرح أحمد مسلم البرعمي ٧٥٫٥٩٭ 
فرح فهد راشد الديحاني ٨٦٫٤٣٭ 
فوز شايع سعود العبدلي ٧٤٫٢٣٭ 
لولوة فيصل ناصر الشقيحى ٨٣٫٧٢٭ 
مرمي حسن هادي صافى ٩٣٫٧٥٭ 
مشاعل سعد شويط العازمي ٧٧٫٩٤٭ 
مشاعل صالح عيد املطيري ٩١٫٦٩٭ 
مالك جابر ناصر محمد ٨٧٫٩٥٭ 
ملك عبدالرحمن شقير الظفيري ٨٤٫٧٢٭ 
منار خالد مبارك النصافي ٩٥٫٠٣٭ 
منار سالم محمد العازمي ٩٣٫٢٧٭ 
منال فرج مجبل ناصر ٧٢٫٩٧٭ 
منى حسام محمد بوقريص ٧٨٫٠٢٭ 
منى طلق حسني الرشيدي ٧٨٫٧١٭ 
منيرة شبيب مسعود الرشيدي ٨٤٫٣٭ 
منيرة عبداهللا يوسف العتيبي ٩٥٫٥٣٭ 
منيرة مرزوق كدموس الديحاني ٩٢٫٨٦٭ 
مها مفلح ظاري املطيري ٨١٫٦٭ 
موضي جمال سعد العازمي ٨٧٫٤٢٭ 
نوال نايف سيف الرشيدي ٨٠٫٢٭ 

نورة فهد ذعار العتيبي ٧٢٫٠٤٭ 
نوف الفي خربوش املطيري ٨٨٫٦٥٭ 
هاجر أحمد عبداهللا الرشيدي ٧٨٫٣٨٭ 
هديل دغمي دويحان الرشيدي ٨٨٫٥١٭ 
هيا محمد عبداهللا فالح بن شوق ٩٢٫٦١٭ 
والء جالل إبراهيم سكيني ٨١٫٨٢ ٭ 

دعيج السلمان الصباح الثانوية للبنني 

أحمد يوسف حسن الكندري ٧٧٫٩٨٭ 
جاسم طالل جاسم اخلباز ٨٥٫٩١٭ 
حسني عبدالهادي مهدي املوسوي ٨٧٫٧٢٭ 
خالد عبدالباسط السمير ٨٩٫٧٢٭ 
خالد فارس متعب املطيري ٧٣٫٨٢٭ 
خالد مانع مهدي العجمي ٧٦٫٧٭ 
خالد مشعل درج الشريعان ٨١٫٩٤٭ 
خليفة سعد مرزوق العجران ٨٢٫٥١٭ 
سالم محمد عبداهللا علي عبداهللا ٨١٫٤٥٭ 
سالم مرزوق دهيليس العازمي ٩١٫٤٭ 
سعود عبدالعزيز عبداهللا التميمي ٨٤٫٣٦٭ 
سعود علي فهيد املطيري ٧٧٫٢٭ 
سلطان مطلق طلق املطيري ٧٥٫٩٤٭ 
سلمان عبيد محمد العتيبي ٧٩٫٢٥٭ 
ضاري إبراهيم صياح الشمري ٨١٫٤٣٭ 
ضاري مساعد حماد العتيبي ٧٦٫٦١٭ 
عامر سالم عامر العازمي ٨٠٫٨٢٭ 
عبدالرحمن طالل حمود صعفاك ٨٧٫٧٦٭ 
عبدالرحمن عبداهللا ماثل العتيبي ٨٠٫٦٤٭ 
عبدالرحمن ناصر فهد الصادر ٧٩٫٩٤٭ 
عبدالعزيز اسحق عبدالرحيم الكندري ٭ 

٧٤٫٥٣
عبدالعزيز جمال محمد كندري ٨٣٫٢٩٭ 
عبدالعزيز حسن طالب شهابى ٨٤٫٢٭ 
عبدالعزيز علي مبارك العازمي ٨٠٫٥٭ 
عبدالعزيز محمد سليمان الرشيدي ٧٥٫٤٭ 
عبداهللا براك فالح العجمي ٧٢٫٨٩٭ 
عبداهللا علي حسني اجلريب ٧١٫٩٩٭ 
عبداهللا علي عبداهللا اجلسمي ٨٢٫٧٨٭ 
عبداهللا محمد عويضه العجمي ٨١٫٤٦٭ 
عبداهللا نواف حمود فهد ٨٤٫٨٦٭ 
عبداهللا حلمي السيد السيد حالوه ٨٣٫٠٢٭ 
علي أحمد عبدالرضا دهراب ٧٢٫٢٨٭ 
علي أحمد علي النعيمي ٧٩٫٦٦٭ 
علي عويهان راشــد العويهــان العنزي ٭ 

٧٦٫٩٤
عمر حسني عبداحملسن الفرج ٧٥٫٤٭ 
عمر خالد محمد ملك آل هيد ٨٣٫٩٢٭ 
عمر سعد حمود املطيري ٧٣٫٥٧٭ 
عمر محمد عبداهللا الديحاني ٩١٫٠٣٭ 
عمر يوسف دغيمان املطيري ٨٠٫٩٤٭ 
عيسى علي حسني ربيع ٨٠٫٣٣٭ 
فهد مبارك بدر الغنام ٨٣٫٥٣٭ 
فهد نايف خالد العتيبي ٧٦٫٥٩٭ 
فيصل راشد فيصل املري ٨١٫٥٢٭ 
الفي إبراهيم الفي السهلي ٨٢٫٥٩٭ 
مانع حمود ناصر العجمي ٧٥٫٨٣٭ 
محمد أحمد حمد العازمي ٨٥٫٧٨٭ 
محمد جمال نبهان العازمي ٨٠٫٦٢٭ 
محمد عبداهللا حشاش العازمي ٧٩٫٤٨٭ 
محمد عمار محمد حسن ٨١٫٧٧٭ 
محمد فيصل خلف الشمري ٧٧٫٠٨٭ 
محمد ياسني عبداهللا املال ٨١٫٠٢٭ 
مراد سمير مراد علي مراد ٨١٫٠٨٭ 
مزعل فالح حمود العازمي ٨٤٫٧٭ 
معاذ خالد جويزى العتيبي ٨٠٫٥٣٭ 
مفرج عبداهللا مفرج العجمي ٧٧٫٢٣٭ 
نايف صالح شعيفان العتيبي ٨٥٫٨٨٭ 
نواف راشد سالم الهاجري ٨٦٫٠٥٭ 
يوسف عيسى دخيل الرشيدي ٨٥٫٢٢ ٭ 

رزينة الثانوية للبنات 

أرياف مزيد عطااهللا املطيري ٧٩٫٥٦٭ 
أريام عبداهللا فهد عبداهللا ٧٩٫٢٤٭ 
أصايل عوض صالح املطيري ٩٦٫٤٤٭ 
أمل لفى سعود املطيري ٨٠٫٥٤٭ 
أميرة وسمي مفرح املطيري ٧٠٫٩١٭ 
أمينة بدر مناور املطيري ٦٠٫٤١٭ 
أنفال خلف ناصر املطيرات ٨٦٫٩٨٭ 
أنوار سعود سلطان املطيري ٦٨٫٤٩٭ 
أنوار محمد فهد الديحاني ٧٧٫٨٣٭ 
استبرق عادل عبداهللا العنزي ٨٠٫٤٥٭ 
اقبال عبداهللا مشوط العجمي ٧٧٫٦٨٭ 
البندري خالد عبداهللا الصواغ العازمي ٭ 

٨٩٫٦٥
اجلازي يوسف عايض الديحاني ٨٥٫٣١٭ 
ألطاف مشعل سعد املطيري ٧٢٭ 
العنود سعد هجاج املطيري ٨٣٫١٣٭ 
العنود عايض عوض املطيري ٦٩٫٧٥٭ 
أمثال محمد هاشم ناصر ٨٢٫١٦٭ 
امل مطر نهار املطيري ٨٩٫٧٨٭ 
انتصار مهال بندر املطيري ٧٩٫٩٧٭ 
إميان متعب فهد املطيري ٨٤٫٦٤٭ 
بتول فهد عواض العازمي ٨٠٫٦٦٭ 
بدور عبداهللا مطر الديحاني ٨٩٫١٤٭ 
بدور منصور ناصر املطيري ٨٦٫٣٨٭ 
بسمه زويد حسني املطيري ٨٩٫٤١٭ 
بشاير راشد علي املطيري ٨١٫٦٧٭ 
تهاني محمد علي املطيري ٩٠٫٨٦٭ 
جمايل فارس بدر املطيري ٨٧٫٦٤٭ 
جميلة مطلق خالد العازمي ٨٩٫٩٥٭ 
جوري عطا اهللا عيد مسعود ٧٨٫٢٩٭ 
جوزه مهدي خلف املطيري ٨٥٫٦٣٭ 
حصة حســني عبدالرحمن الفرحان بن ٭ 

عريعر البني خالد ٩٦٫٢٣
حصة مرداس مطر املطيري ٨٧٫٥٤٭ 
حصة نايف غازي املطيري ٩٢٫٦٨٭ 
حال مهنا شامان املطيري ٩١٫١٧٭ 
حوراء دعيج خلف املوسى ٦٥٫٨٩٭ 
خزنة مجبل مهزع الديحاني ٨٦٫٢١٭ 
خلود خالد دغش املطيري ٨٣٫٥٨٭ 
خلود نواف صالح الضفيري ٨٣٫٣٤٭ 
دانة حسني ظاهر املطيري ٩٣٫٧٨٭ 
دانة حمود مصلح املطيري ٨٥٫٣٤٭ 
دانة عبداهللا فهيد الديحاني ٨٤٫١٢٭ 
دانة مقذل شديد الديحاني ٧٥٫٧٢٭ 
دانة منيف منور املطيري ٩١٫٠٦٭ 
دانة نزال محبوب النون ٨٢٫١١٭ 
دانة يوسف عبداهللا املطيري ٧٥٫٧٥٭ 
دالل مرشد عايض املطيري ٨٢٫٧٢٭ 
دميا عامر هطيل العنزي ٨٧٫١١٭ 
دميه سعود حمد العدواني ٩٥٫٣٤٭ 
دميه فهد هزاع املطيري ٩٣٫٩٧٭ 
رحاب فايز عايد املطيري ٩٢٫١٣٭ 
رزان عبدالرحمن عقاب فهد املطيري ٨١٫٨٧٭ 
رغد جريد درمييح املطيري ٨٠٫٢٨٭ 
رغد سعود فالح املطيري ٨٣٫٧٭ 
رغد عادل عوض املطيري ٩٤٫٩٦٭ 
روان حسني حمود حميدان املطيري ٧٤٫٨٤٭ 
ريان فهد مخلد املطيري ٨٤٫٣٨٭ 
ريانه ضحوي موهج الشالحي ٨٢٫١٢٭ 
رمي أحمد عويض الديحاني ٩١٫٢٥٭ 
رمي جمعان عاطاهللا املطيري ٩٤٫٠٣٭ 
رمي خالد مشل املطيري ٩٥٫٠٣٭ 
رمي علي حمدان الديحاني ٨٩٫٨٢٭ 
رمي ماجد غازي املطيري ٨٨٫٨٤٭ 
رمي مهدي محارب الديحاني ٨٦٫٦٩٭ 
رمي ناصر جازع املطيري ٩٤٫٤٭ 
رمياس ذياب مزيد الشمري ٧١٫٢٥٭ 
سارة بجاد جهاد العازمي ٨٥٫٢٦٭ 
سارة بدر ناشي العدواني ٧٨٫٧٩٭ 
سارة برجس ذاير املطيري ٩٤٫٨٧٭ 

سارة بندر دليبح املطيري ٧٤٫٥٥٭ 
سارة جابر هطيل احلربش العنزي ٨٩٫٦٢٭ 
سارة عبدالعزيز أحمد اخلليفة ٩٢٫٨٤٭ 
سارة مبارك عبداهللا املطيري ٨٢٫٦٢٭ 
سارة محسن دخني املطيري ٧٩٫٦١٭ 
سارة مشعل عويض الديحاني ٨٦٫٩١٭ 
سارة مشعل فهد املطيري ٧٩٫٥١٭ 
سلمى سعود مطلق الديحاني ٩٥٫٢٤٭ 
شريفة فهد خالد املطيري ٨٧٫٩٭ 
شهد حنيف حشف املطيري ٨٤٫١٤٭ 
شهد عايد عبدالرحمن املطيري ٧٩٫١٩٭ 
شيخة أحمد حسني املطيري ٧٥٫٨٭ 
شيخة خالد حزام املطيري ٧٥٫١٩٭ 
شيخة سعود محمد العجمي ٨٣٫٧٩٭ 
شيخة سلطان فهيد الديحاني ٨٥٫٣٢٭ 
ضيا خالد عبيد اهللا الديحاني ٨٠٫٠٢٭ 
ضياء بندر مجاهد املطيري ٧٧٫٣٢٭ 
طيف أحمد سعود الرويجح ٨٥٫٩١٭ 
طيف خالد شبيب املطيري ٧٠٫٩٦٭ 
طيف معيض محمد املطيري ٨٢٫٤١٭ 
عائشة محمد فهد املرد ٨٧٫٧٧٭ 
عائشة منصور علي العتيبي ٨٣٫٩٨٭ 
عالية فيصل محيا الديحاني ٧٨٫٩٣٭ 
عذبيه سلطان محمد املطيري ٨٩٫٥٢٭ 
غالية عويد عميد عقاب ٨٤٫٢٤٭ 
غزوة متعب محمد السبيعي ٨١٫٩٭ 
غال حسن تركي العتيبي ٩٣٫١٣٭ 
غال خالد زويد احلريبى ٨٤٫٩٣٭ 
غنيمة بندر ناصر العدواني ٩٥٫٣٣٭ 
فاطمة جمعان ناصر املطيري ٩٢٫٣٦٭ 
فاطمة سعد محمد العدواني ٧٣٫٧١٭ 
فاطمة سعيد سعود املطيري ٦٩٫٨٭ 
فاطمة عبداهللا محمد الزعبي ٨٩٫٧٦٭ 
فاطمة عياد صقر امليمونى ٨٦٫١١٭ 
فاطمة فالح خالد الفالح ٨٤٫٥٢٭ 
فاطمة مشعل حمد العدواني ٩١٫٧٤٭ 
فرح خالد سلطان املطيري ٧٣٫٦٥٭ 
فنار متعب سعد العازمي ٨٧٫١٣٭ 
فوز عبداهللا اليش العنزي ٩٢٫٣١٭ 
فوز فواز صطام الدويش ٧٣٫٠٨٭ 
في مشل ردن الدويش ٧٦٫٣٩٭ 
كنوز عيد فراج املطيري ٩١٫٩٧٭ 
لورا نواف مجعد املطيري ٨٧٭ 
ليالي راشد علي املطيري ٨٤٫٠٨٭ 
مرام زيد محمد العارضى ٩٤٫١٣٭ 
مرح فالح هالل املطيري ٨٠٫٦٭ 
مرمي علي صنهات احلربي ٨٨٫٤٨٭ 
مرمي عيد هايس املطيري ٨٧٫٩٤٭ 
مرمي فيحان فهد املطيري ٨٥٫٥٧٭ 
مضاوي علي حسني املطيري ٩٤٫٤٩٭ 
معالي بدر محمد املطيري ٩٠٫١٥٭ 
مالك بدر محمد املطيري ٩٥٫٥٢٭ 
منار ردن سعد الديحاني ٨٠٫٠٣٭ 
منار محمد عليان املطيري ٨٥٫٦٩٭ 
منار منيف دعفس السهلي ٨٤٫٨٭ 
مناير مشعل ملفي العنزي ٨٢٫٠٩٭ 
منوه فيصل هويدي املطيري ٨٧٫٢٤٭ 
مها برجس مطلق العدواني ٩٠٫٣٤٭ 
مها ذياب جمعان املطيري ٨٠٫٢٧٭ 
مها سعود سلطان املطيري ٨٣٫٢٧٭ 
مها علي ضيف اهللا املطيري ٩٢٫٧٩٭ 
مها محمد عيد الديحاني ٧٥٫٧٣٭ 
موضي عبدالهادي مجبل املطيري ٨٦٫٣٤٭ 
موضي فهد الفي املطيري ٩٥٫٤٨٭ 
مي محمد عوض الديحاني ٧٧٫٣٧٭ 
نورا دوخي سعد املطيري ٨٨٫٣٩٭ 
نورة حمد عايض املطيري ٧٧٫٣٣٭ 
نورة سند سعود القهيدى ٨٨٫٠٣٭ 
نورة وسمي مفرح املطيري ٨٠٫٣٤٭ 
نوير حمد شبيب العجمي ٨٨٫٠٣٭ 
هاجر غازي خلف املطيري ٩٠٫١٭ 
هاجر مخلف محمد املطيري ٨٢٫١٤٭ 
هبة حمد خلف املطيري ٨٥٫٩١٭ 
هتان هايف عزيز املطيري ٧٩٫٤٧٭ 
هيا مساعد راشد الديحاني ٧٨٫٠٣٭ 
هيا مشعل نداء الديحاني ٧٧٫٦٧٭ 
ود تركي سلطان املطيري ٩١٫٣٭ 
وسام راشد عايش املطيري ٨٩٫٩٦٭ 
وصال جابر علي املري ٨٣٫٧٣٭ 
وضحة أحمد عبيد الديحاني ٧٦٫٧٥٭ 
وضحة مشعل صباح العدواني ٨٨٫٣٣٭ 
وفاء عامر خليفة الشمري ٩٠٫٢١٭ 
وهج خالد نهار املطيري ٨٥٫٩٩ ٭ 

ريطة بنت احلارث الثانوية بنات 

أبرار بركات عبدالرحمن الشمري ٨٠٫٩٭ 
أريام عبداهللا فهيد املطيري ٨٠٫٢٦٭ 
أسماء براك مطر مشرف ٧٨٫٧٧٭ 
أسماء علي عبداهللا العنزي ٨١٫٠٢٭ 
أسماء الفي سعود العنزي ٩٠٫٣٧٭ 
أسيل سالم مهدي العنزي ٨٦٫٥١٭ 
أسيل مرضى سلمان اجلنفاوي ٩٥٫٣٨٭ 
أفنان محمد غربى العنزي ٨٤٫٨٦٭ 
ألطاف نواف مبارك البذالي ٨٢٫٧٩٭ 
آمنة عبداهللا مسامح احلريجي ٧٤٫٤٩٭ 
أميرة عمش فهاد الشمري ٨٧٫٩١٭ 
أوراد جبران محمد العجمي ٨٠٫٥٭ 
أوضاح بدر عقلة العنزي ٧٧٫٩٣٭ 
أوضاح فريح برد العنزي ٩١٫٩٦٭ 
اسيل عبدالعزيز سعود اخلالدي ٨٧٫٠٥٭ 
اضواء نايف برغش احلسيني ٨٥٫٤٭ 
أفراح علي مطر الشمري ٨٩٫٣٥٭ 
أفنان طالل سعيد نصار اخلالدي ٨٣٫٦٭ 
اكابر بندر فهد الشمري ٧٨٫٨٨٭ 
البندري جاسر عذبي احلسيني الظفيري ٭ 

٧٩٫٠١
البندري فالح مبخوت العجمي ٩١٫٦١٭ 
البندري نزال محسن الظفيري ٨٣٫١٧٭ 
اجلازي سالم هليل الظفيري ٧٦٫٦٭ 
اجلازي سعدون مزيد احلسيني ٨٥٫٥٥٭ 
اجلازي محمد احلميدي العجمي ٨١٫٧٥٭ 
اجلازي نايف سعد احلجرف ٨٠٫٤٭ 
اجلوهره ناصر صحن املطيري ٦٩٫٩٧٭ 
الزهراء طالل نهير العنزي ٨٦٫٥٣٭ 
العنود سعود بهلول الضفيري ٨٥٫٦١٭ 
أنفال حسن معلث الرشيدي ٨٤٫٦٩٭ 
انوار هايف راشد املطيري ٨٩٫١٩٭ 
ايالن سعد عشوي السعيدي ٩٠٫٨٩٭ 
إميان غشام عبداهللا اجلنفاوي ٧٤٫٣٨٭ 
بدرية فيصل محمد العنزي ٨٧٫٠٥٭ 
بدور غضبان متعب الشمري ٧٠٫٣٧٭ 
بسمه خالد عذبي الشمري ٨٣٫٢٢٭ 
بلقيس سالم حسني احلسيني ٨٢٫٧٦٭ 
بنادر علي معلث الرشيدي ٨٤٫٢٨٭ 
جواهر مرزوق عزيز السعيدي ٩٤٫١٥٭ 
جورى سامي عناد العنزي ٧٤٫٦٨٭ 
حصة عبدالكرمي مبارك الصليلي ٧٧٫٩٭ 
حال هديب طراد العنزي ٨٣٫٢٤٭ 
حنان مبارك حامد العازمي ٧٥٫٩٧٭ 
حنان محمد عبدالعزيز العازمي ٨٨٫٩٥٭ 
حوراء ثامر غالى العنزي ٨١٫٢٧٭ 
خوله سعود عفيف الشمري ٨٢٫٤٢٭ 
دانة دحيم فهد الرشيدي ٩١٫١٭ 
دانة زويد منور الرشيدي ٨٨٫١٣٭ 
دانة عبدالكرمي ونس العنزي ٨٥٫٧٤٭ 
دانة منيف سعد الشمري ٩٢٫١٥٭ 
دنيا محمد حبيب سوز علي ٧٤٫٠٨٭ 
دميا بندر حمود اخلالدي ٧٤٫٢٦٭ 
دميا محمد حابس السعيد ٨٦٫٣١٭ 
دميا محمد عبداهللا العنزي ٨٥٫١٨٭ 

دميه حامد عواد الشمري ٧٤٫٣٩٭ 
دميه صالح حمد العنزي ٨١٫١٤٭ 
دميه مبارك بجاش الطفالن ٧٥٫٩٦٭ 
دينا عبداهللا عايض املطيري ٦٨٫٩٧٭ 
رحاب سيف عوض املطيري ٧٤٫١٭ 
رزوف عايد داخل الظفيري ٨٥٫٧٩٭ 
رغد منور عليوى العنزي ٩٢٫٩٧٭ 
رهف بدر مناحي العتيبي ٧١٫١٣٭ 
رهف برغش عامر العجمي ٧٦٫٧٩٭ 
رهف خالد حامد محمود سالم ٩٦٫٥٭ 
روابي عجيل صبر الشمري ٨٤٫١٤٭ 
روان جمال نهيتان املطيري ٧٣٫٧٣٭ 
روان سالم محمد احلريجي ٧٧٫٠٣٭ 
روان عبدالعزيز ضمد العنزي ٧٩٫٩٩٭ 
روان عيد محمد املطيري ٧٨٫٦٤٭ 
روان مناور مسير الظفيري ٨٠٫٤٥٭ 
رمي حامد سالم الشمري ٧٥٫٢٥٭ 
رمي خلف بداح املطيري ٧٨٫٥٢٭ 
رمي زيد خليف العنزي ٧٧٫٤٭ 
رمي سالم راهى العنزي ٨٠٫٠٧٭ 
رمي مبارك عودة الرويعى ٨٣٫٢٥٭ 
رمي مفضي مطنى الظفيري ٨٠٫٣٨٭ 
رمياس عويد هاشم العنزي ٨٤٫٨٨٭ 
ريوف سعود الفي الظفيري ٧٣٫٨٩٭ 
سارة خالد علي ارشيد ٦٧٫٨٥٭ 
سارة عامر عبداهللا العجمي ٨١٫٢٨٭ 
سارة عبداحلميد عبيد الرشيدي ٨٧٫٢١٭ 
سارة عبداهللا ضحوي العنزي ٨٧٫١٧٭ 
سارة عبدالرزاق عارف العنزي ٨٤٫٨٣٭ 
سارة فايز سعد العنزي ٨٩٫٤٭ 
سارة فراج ناصر البرازي ٨٧٫٥٣٭ 
سارة محمد ابداح املطيري ٧٦٫٧٢٭ 
سارة ناصر سعد املطيري ٧٧٫٣٣٭ 
سارة هيف راشد املطيري ٧٨٫٥٥٭ 
سجى مسير نواف املطيري ٧٠٫٩٨٭ 
سلمى نافع محمد العنزي ٩٢٫٩٣٭ 
شاهه سعد جاراهللا احلسيني ٨٣٫٢٦٭ 
شروق فراج مانع العجمي ٧٨٫٤٥٭ 
شهد سعود جابر احلجرف ٧٧٫٧٧٭ 
شهد صالح مقامس اخلالدي ٨٩٫٢٥٭ 
شهد علي مناحي العنزي ٩٢٫٣٩٭ 
شهد فرحان عماش العنزي ٨٧٫٧٭ 
شوق ناصر بداح املطيري ٧٦٫٩٣٭ 
شوق نافع جديع شمران ٧٨٫٢١٭ 
شيخة حمود مقيت العجمي ٧٧٫٤٩٭ 
شيخة سلطان صالح احلسيني ٩٠٫٣٧٭ 
شيخة مفرح حجاب العنزي ٧٨٫٢٣٭ 
صافيه سلطان مبارك العجمي ٨٣٫٢٩٭ 
طيف جاســم محمد مضحي السليماني ٭ 

٩١٫٥٦
طيف خالد مناور الصليلي ٨٢٫٢٦٭ 
طيف نايف سوهج الشمري ٩٠٫١٣٭ 
عائشة أحمد باجى العنزي ٩١٫٦٨٭ 
عائشة خالد فهد العجمي ٨٣٫٣٥٭ 
عائشة شليويح دغيم الهاجري ٨٢٫٨٥٭ 
عائشة فرحان مدلول الظفيري ٧٨٫٧٣٭ 
عبير خالد كامل العنزي ٧٣٫٣٦٭ 
عذاري فارس مشعان العازمي ٨١٫٦٤٭ 
عذاري محمد وضيح العنزي ٧٤٫٤٤٭ 
عريب عبداهللا فهيد العنزي ٧١٫٥٨٭ 
عنود خلف علي الشمري ٧٦٫٠٢٭ 
عواطف عيد رخيص املطيري ٨٣٫٥٥٭ 
عيدة فهد مطلق الصليلي ٩١٫٣٣٭ 
عيدة منير فالح العنزي ٩٢٫٢٣٭ 
غريبه مساعد مخلف الصليلي ٧٨٫٣٢٭ 
غزل فوزي مضحي الصليلي ٧٥٫٧٣٭ 
غال حسني علي أحمد عباس ٨٨٫٥٩٭ 
غال سعد عويد العنزي ٩٥٫٣٧٭ 
غال فهد عبداهللا العنزي ٨٧٫٤٢٭ 
فاطمة سعد سالمة العنزي ٨٨٫٦٥٭ 
فاطمة صباح فرحان الديحاني ٨٣٫٧١٭ 
فاطمة عبدالعزيز عصرى العنزي ٨١٫٧١٭ 
فاطمة مبارك صالح العجمي ٨٠٭ 
فاطمة مبارك فهد العجمي ٨٤٫٣١٭ 
فجر أحمد إبراهيم الرخيص ٨٣٫٨٢٭ 
فجر بندر فالح الشمري ٩٢٫٧٣٭ 
فرح سعد مبارك نايف ٨٧٫٦٧٭ 
فرح محمد هالل الشمري ٨٨٫١٩٭ 
فوز عايش منر السعيدي ٩٠٫٦٣٭ 
فوز مساعد صالح املطيري ٩١٫١٨٭ 
فوز مشعل مشاري املطيري ٩٠٫٩٢٭ 
فوز منيف ملعب الظفيري ٨٤٫٥٢٭ 
فى سعد ثجيل جابر الشمري ٦٩٫٣٦٭ 
في مفضي مطني الظفيري ٧٧٫٣٤٭ 
لورا فالح ظاهر العبر ٩٧٫٨٨٭ 
لولوة فهد ابداح املطيري ٨١٫٧٣٭ 
محبوبه محمد جهز الرشيدي ٨٠٫٩٣٭ 
مرمي جابر فهد العجمي ٧٨٫٥٣٭ 
مرمي حامد سليمان املاجدي ٧٩٫٦٣٭ 
مرمي حمد غامن احلسيني ٨٤٫٥١٭ 
مرمي ذياب ضاحي الفضلي ٨٥٫٧١٭ 
مرمي علي عبداهللا السليماني ٧٧٫١٤٭ 
مرمي فالح محسن احبيط العجمي ٩٢٫٩٢٭ 
مضاوي أحمد محمد اخلالدي ٧٦٫٦٣٭ 
مضاوي عبداللطيف علي العيسى ٨٣٫٦٦٭ 
مضاوي فايز علي السعيدي ٨٧٫٤١٭ 
منار فهد سعيد العنزي ٧١٫١٣٭ 
منال محسن محمد املطيري ٧٨٫٨٥٭ 
مناهل فهد غازي الرشيدي ٧٩٫٣٧٭ 
مناير طالل محمد الصليلي ٨٤٫٢٨٭ 
منيرة خالد سعيد املطيري ٧٧٫٦١٭ 
منيرة خالد عبداهللا العجمي ٨٨٫٩٤٭ 
منيرة راشد عبدالكرمي املطيري ٧٩٫٩٣٭ 
منيرة عزيز حمدان العنزي ٧٧٫١٦٭ 
منيرة محسن محمد املطيري ٨٣٫٧٥٭ 
مها ثاني مبارك السعيدي ٨٨٫٣٦٭ 
مها فهد حمدان البذالي ٩٠٫٩٭ 
مها محمد خليف الرشيدي ٨٦٫٧٩٭ 
مها مد اهللا بشير عجيل ٨١٫٨٩٭ 
موضي زبن نواف الشمري ٩٢٫٦٤٭ 
موضي محمد طليحان العنزي ٩٠٫٧٦٭ 
موضي نواف فالح املطيري ٧٨٫٩٨٭ 
مي أحمد سرحان العنزي ٨٠٫٤٣٭ 
نادية عبداهللا دليم احلسيني ٨٤٫٢٭ 
جنالء صياح سرحان الضفيري ٨٦٫٣٧٭ 
نشميه فيصل مسير الضفيري ٧٣٫٩٣٭ 
نوال مبارك زيد الرشيدي ٨٨٫٨١٭ 
نور فيصل جابر احلجرف ٩٠٫٣٨٭ 
نورا خالد ايتيم الفضلي ٨٠٫٧١٭ 
نورة سعود ناصر الشمري ٧٥٫٢٨٭ 
نورة أحمد جديع الضفيري ٨٠٫٣٣٭ 
نورة بندر غازي محمد ٩٢٫١١٭ 
نورة حســن دغيم الصويحه الشــمري ٭ 

٧٩٫١٩
نورة صالح حجيل الشبلى ٨٨٫١٥٭ 
نورة صالح حمدان احلريجي ٨٠٫٤٥٭ 
نورة طالل نزال الشمري ٧٦٫١٦٭ 
نورة عبداهللا عواض مبارك ٨٣٫٨٤٭ 
نورة عبداهللا شداد املطيري ٨٥٫٢٨٭ 
نورة فيصل شايع الشمري ٧٩٫٩٩٭ 
نورة محسن هادي احلسيني ٨٦٫٠٦٭ 
نورة محمد فالح العجمي ٨٣٫٩١٭ 
نورة منصور ناصر الرشيدي ٩٠٫٧٨٭ 
نورة ناهض راكان ظاهر ٨٦٫٩٣٭ 
نورة يوسف خلف احلربي ٦٦٫١٭ 
نوف هزاع محمد الهاملى ٨٥٭ 
نوير عبداهللا دليم احلسيني ٨٢٫٤٣٭ 
هاجر براك حامد العازمي ٧٤٫٣٤٭ 
هاجر خالد عياد الضفيري ٧٨٫٦٧٭ 
هاجر خالد نزهان الشمري ٧٧٫٣٢٭ 
هاجر عبداهللا علي العنزي ٨١٫٤٢٭ 

هاجر محمد قالط الديحاني ٨٩٫٥٩٭ 
هبة نافع عبدالرحمن املطيري ٨١٫٥٤٭ 
هنادي أحمد سلمان احلسيني ٩١٫١٭ 
هنادي منصور ضيدان الشمري ٨١٫٨٨٭ 
هند إبراهيم معلث الرشيدي ٨٠٫٩٨٭ 
هند عبداهللا عايش احلسيني ٨٣٫٤٭ 
هند مشعل نافل املطيري ٧٩٫٧٦٭ 
هنوف محمد سالم الشمري ٨٨٫٢٣٭ 
هنوف نواف مطلق احلربي ٨٧٫٦٭ 
هيا مشعل صالح احلسيني ٨١٫٠١٭ 
وجد خالد عبيد املطيري ٧٨٫٩٥٭ 
وجدان صالح فرحان الشتيوي العنزي ٭ 

٧٨٫١٩
وسمية خالد عبداهللا العجمي ٨٧٫٨٧٭ 
وصايف عبدالعزيز سعود العنزي ٨٥٫١٨٭ 
وضحة جديع عبداهللا العجمي ٧١٫٢٧٭ 
ياسمني راضي فالج الصليلي ٨٧٫٨١ ٭ 

زينب بنت محمد بن عبداهللا الثانوية للبنات 

أريج مزيد حمدان البذالي ٨٥٫٥٦٭ 
أصايل نواف طامي املطيري ٧٨٫٧٥٭ 
آالء مساعد عشوي العنزي ٩٤٫٤٥٭ 
أميرة ناصر مريف احلريجي ٨٦٫٢٥٭ 
احالم وسمي ونس الشمري ٧٦٫٧٭ 
اروي جنم عبداهللا احلسيني ٨٣٫٠٨٭ 
اريوف حامد عبيد الشمري ٨٩٫٨٩٭ 
أسماء ثمر غامن الظفيري ٨٨٫٨١٭ 
أسماء نشمي حمد الشمري ٧٩٫٠٨٭ 
اسيل محمد سعد دالن ٨٩٫١٣٭ 
افكار عوض عبداهللا الرشيدي ٧٩٫٩٩٭ 
البندري مطر حطاب السليماني ٧٩٫٩٩٭ 
اجلوهره مخلد ثويران املاجدي ٧١٫٥٥٭ 
العنود غنام غنمان املاجدي ٨٢٫٥٤٭ 
امل عيد سعد احلريجي ٨٧٫٧٩٭ 
انتظار نايف حليويس الشمري ٨٣٫٣٨٭ 
إميان مهدي عبداهللا البذالي ٨٤٫٢٩٭ 
بشاير أحمد سطم الشمري ٩١٫٥١٭ 
بشاير عبدالعزيز دهام الظفيري ٧٣٫١٦٭ 
بلقيس فهد جابر الظفيري ٨١٫٩٩٭ 
ترف سلمان هزاع املطيري ٨٥٫٤٢٭ 
حال عبداهللا ظاهر العنزي ٩٠٫٨١٭ 
خزنة سهل نايف العتيبي ٨٦٫٩٣٭ 
دانة حمود فالح احلسيني ٨٩٫٦٦٭ 
دانة فالح سعد العازمي ٧٧٫٤٩٭ 
دالل فالح فهيد أبو فاس ٨١٫٠٢٭ 
دميه حمود فالح احلسيني ٩١٫٠٢٭ 
دميه عبيد رشيد احلربي ٧٨٫٩٩٭ 
دميه محمد مقحم الظفيري ٩٢٫٣٦٭ 
رحاب حسني باجيه الشمري ٨٤٫٣٥٭ 
رحاب ذخير سعود اجلبعرى ٧٧٫٨٨٭ 
رغد حمود حمد الفضلي ٨٤٫٤٤٭ 
رغد فهد عايض حوران ٧٨٫٢٩٭ 
رغد محسن عيادة العنزي ٩٠٫٥٧٭ 
رغد نزال عيد املطيري ٩٢٫٦١٭ 
روان سعود بنيان الظفيري ٨٢٫٣٢٭ 
ريانه علي صفوق العنزي ٨٣٫٢١٭ 
رمي عايد مصبح عمار احلريجي ٧٢٫٠١٭ 
رمي فرحان رحيل املهندي ٨٢٫٥٥٭ 
رمي فهد ناصر العدواني ٨٢٫٠٨٭ 
رمي نايف صنيتان الشمري ٩٠٫٢٦٭ 
رمي نايف فالح احلربي ٧٣٫٧٨٭ 
زمزم ثاني مسفر احلريجي ٩٠٫٠٥٭ 
سارة حميد سليمان الشمري ٨٧٫٠٩٭ 
سارة حميد غدير الضويحي ٨٩٫١٦٭ 
سارة غازي ناصر الدريعى ٩٦٫٩١٭ 
سارة نايف جريثم العازمي ٨٢٫٩٢٭ 
سمو مبارك نافع السعيدي ٩٥٫٣١٭ 
شريفة سند محمد الرشيدي ٧٦٫٣١٭ 
شمايل صالح عبداهللا بن سعيد ٨٥٫٦٢٭ 
شهد سليمان دردوح املاجدي ٧٢٫٣٤٭ 
شهد عايد دهلوس العنزي ٨٦٫٦٩٭ 
شهد مشعل مدلول الظفيري ٧٦٫٤٣٭ 
شهد مطلق رغيان احلسيني ٩٠٫٧٩٭ 
شوق براك مهيزع بريكان ٨٠٫٣٢٭ 
ضى صالح نعيم العجمي ٩١٫٠٢٭ 
طيف صالح امهلي مرزوق ٧٤٫٧١٭ 
طيف محمد صالح العنزي ٧٧٫٣٩٭ 
عائشة عويضه مانع العجمي ٨٩٫٣٩٭ 
عايشة صالح محمد بشير ٨٧٫١٩٭ 
عهد خلف عيد احلسيني ٧٨٫٩١٭ 
عهد مساعد سعود جريد ٧٩٫٨٢٭ 
غزالن محمد كاظم العنتري ٨٠٫١٢٭ 
فاطمة عايد زايد احلربي ٧٣٫٣٨٭ 
فاطمة عايد مبارك احلريجي ٨٢٫٢٦٭ 
فاطمة مشعل ضاحي مطلق ٨٠٫٥٨٭ 
فاطمة مطلق ذياب الصليلي ٩٤٫٧٥٭ 
فجر مبارك سعد السليماني ٧٧٫١٦٭ 
فرح حامد عوفى البذالي ٨٩٫١٤٭ 
فرح سالمة دلى الظفيري ٨٥٫٩٩٭ 
فوز عواد مرفوع الفضلي ٩١٫٠٢٭ 
فوزية حمود عبداهللا الشمري ٧٩٫٣٣٭ 
كفايه مفرح خضر العنزي ٧٢٫٥٣٭ 
مرحب غازي مرزوق املطيري ٨٧٫٧٦٭ 
مرزوقه محمد سعود الرشيدي ٧٨٫٧٥٭ 
مروه خالد منر غاطي ٨٠٫٣٢٭ 
مرمي صالح رحيل العنزي ٩٤٫٧٭ 
منيرة خالد فالح الظفيري ٨٥٫١٢٭ 
منيرة سعد محماس املطيري ٩٤٫٤٣٭ 
موضي حماد هديب الرشيدي ٨٤٫٦٤٭ 
ميمونه فرحان عبيد الشمري ٨٧٫٢١٭ 
جند حمدان ساعد احلريجي ٩٥٫٠٣٭ 
جند مصلح سعد احلربي ٨٨٫٨٤٭ 
نورة سالم فالح محمد العجمي ٨٦٫١٣٭ 
نورة جابر محمد احلريجي ٧٩٫١٤٭ 
نورة جراح محمد الشمري ٧٨٫٢٥٭ 
نــورة عبدالعزيز عايض هادي الصانع ٭ 

٧٤٫٢
نورة عبداهللا عبيد الشمري ٩٠٫٥٥٭ 
نورة ناصر صباح الشمري ٧٧٫٧٣٭ 
نوف فواز حماد الشمري ٨٢٫١٥٭ 
هاجر شنوف ناصر الراشد البذالي ٧٤٫١٤٭ 
هنوف يوسف مريخان شالش ٧٩٫٨٤٭ 
هيا خالد صالح احلسيني ٨٥٫٥٥٭ 
وصايف صالح سعد احلربي ٧٠٫١٤٭ 
وضحة نواف فالح فهاد ٩١٫٤٣٭ 
وعود فهد محمد العجمي ٨٨٫٩٭ 
وهج عبدالعزيز عطا اهللا قبالن ٨٥٫٩٧ ٭ 

سالم املبارك الثانوية للبنني 

أسامة محمد جمعان املطيري ٨٢٫١٭ 
إبراهيم ناصر عوض العازمي ٩٢٫١١٭ 
اســامة نور الدين العسكري نور الدين ٭ 

٨٦٫٤٦
أسامة عبدالرزاق طرقي العنزي ٨٤٫٨١٭ 
تركي فهد فالح العنزي ٧٩٫٣٥٭ 
ثامر جابر عبداهللا العازمي ٨٣٫٠٤٭ 
حمد عبدالرزاق هاشم الكندري ٧٦٫٢٦٭ 
خالد حمد هادي العجمي ٨٥٫٥٭ 
خالد سعد عبداهللا العازمي ٧٩٫٧٧٭ 
خالد مساعد خميس العازمي ٨٣٫٣٨٭ 
خير اهللا فيصل خير اهللا عبداهللا ٨٤٫٤٩٭ 
راشد حمد راشد العازمي ٨٧٫٦٣٭ 
راشد زويد راشد املطيري ٨٣٫٨٨٭ 
راشد محمد مطلق العازمي ٧٦٫١٭ 
راكان خالد شليويح العتيبي ٧٦٫٦٦٭ 
زيد أحمد خالد املطيري ٧٥٭ 
سالم عوض عبداهللا العازمي ٨٤٫٦٩٭ 
سعد حمود عبداهللا العبداهللا ٧٢٫٠١٭ 
سعد خالد فرج الشمري ٨٣٫٢٦٭ 
سعود بدر مقعد العتيبي ٧٥٫٧٣٭ 
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سعود سعد سعود عبيد فهد ٧٢٫٨١٭ 
سعود عايد دغمان العازمي ٨٥٫٢٩٭ 
سعود عبدالعزيز ربيع العنزي ٨٥٫٧٨٭ 
سعود فايز فرج العنزي ٨٢٫٢٢٭ 
سلطان ثامر ناجي العازمي ٧٤٫٦٢٭ 
سلطان طالل حمد الشمري ٦٨٫٠١٭ 
صالح فارس صالح املطيري ٧٨٫١٢٭ 
صنيتان مشعل صنيتان املطيري ٨٣٫٠٩٭ 
عبدالرحمن عبداهللا طرقي العنزي ٧٦٫١٢٭ 
عبدالرحمن ماجد صالح العبيدي ٦٧٫٩٢٭ 
عبدالعزيز فهد عبداهللا العبداهللا ٧٦٫٦٦٭ 
عبدالكرمي فهاد فهد العنزي ٨٣٫٨٦٭ 
عبداهللا أحمد حسني العنزي ٧٩٫٩٥٭ 
عبداهللا ساهر راضي العنزي ٨٣٫٢٤٭ 
عبداهللا سيف حسن العجمي ٧٩٫٨٩٭ 
عبداهللا صالح صنيهيت املطيري ٧٧٫٠٦٭ 
عبداهللا نايف محمد الشمري ٨٦٫٤١٭ 
عبدالوهاب عادل خلف سبتي ٧٧٫٠٧٭ 
علي حسن عباس بخش ٧٧٫٦٣٭ 
علي حمد محمد الرشيدي ٨٣٫٥٩٭ 
عيسى فهد خير اهللا عبداهللا ٨١٫٨٧٭ 
فالح سلطان سعد السبيعي ٨٢٫٢٦٭ 
فراج فارس فراج السبيعي ٨٢٫٧١٭ 
فرج منصور فرج الشمري ٧٣٫٧٦٭ 
فهد خالد بريكان العجمي ٧٥٫٠٢٭ 
فهد سند سعد املطيري ٨٣٫٠٤٭ 
فهد عبداهللا صياح الزعبي ٧٧٫٧٤٭ 
فهد عبدالهادي فهيد العجمي ٧٤٫٥٭ 
فهد ماجد جاسر املطيري ٩٠٫٣٧٭ 
فهد هادي سالم العجمي ٨٠٫٤٩٭ 
محمد أحمد حسني العنزي ٨٨٫٨٤٭ 
محمد جابر الفي العازمي ٧٥٫٧٣٭ 
محمد حسني محمد العازمي ٨٧٫٣٩٭ 
محمد شلعان محمد العجمي ٨٦٭ 
محمد فهد براك غره ٧٤٫٠١٭ 
محمد نايف محمد املسما ٧٧٫١٤٭ 
محمد نشمي فهد عيد العازمي ٨١٫٧٣٭ 
مساعد ماجد مساعد املطيري ٦٥٫٢٥٭ 
مشعل ركان خالد العجمي ٦٦٫٨٤٭ 
مطرف علي مطرف العنزي ٧٩٫١٢٭ 
نادر سعود نادر العجمي ٧٥٫٩٨٭ 
ناصر بدر ناصر العازمي ٧٥٫٨٭ 
نواف سعد سالمة العنزي ٨٤٫١٩٭ 
هادي مساعد فرج الشمري ٩٠٫٣١٭ 
يوسف محمد زايد العازمي ٨٤٫٥٥٭ 
يوسف مطلق مبرك العازمي ٨١٫٦٥٭ 
يوسف نواف عبيد الرشيدي ٨٠٫٩٤ ٭ 

سعاد بنت سلمة الثانوية للبنات 

أروى نواف عبدالرحمن احلربي ٨٦٫٤٩٭ 
أسماء أحمد غنمان املاجدي ٧٢٫٢٭ 
أسيل أحمد حامد الشمري ٩٤٫٥١٭ 
أشواق بادي عبيد بادي ٩١٫٩٩٭ 
أفراح ثواب ماجد العنزي ٧٢٫٤٤٭ 
أماني مبارك حجاب العنزي ٧٥٫٥٢٭ 
آيه عبداهللا علي العنزي ٩٠٫٤٤٭ 
ابتسام مشرف زامل الضفيري ٨١٫٣٢٭ 
أبرار صلف عايض املطيري ٧٦٫١٭ 
اقبال يوسف طارش الشمري ٨٥٫٣٭ 
البندري بدر جاعد العنزي ٧٠٫٠٨٭ 
البندري نعير مهل الهاجري ١٨٫٢٩٭ 
الفوز عبداهللا مهدي العنزي ٨٨٫٧٤٭ 
أنفال مسعود عبداهللا املطيري ٨٥٫٩١٭ 
بتول يعقوب غلوم محمد ٧٩٫٧٦٭ 
بدرية بندر يوسف املطيري ٩١٫٢٭ 
حصة طالل مطلق العتيبي ٧٣٫٠٩٭ 
حصة فايز رافع العنزي ٨٨٫٦٧٭ 
حصة منصور فهيد شافي العجمي ٨٧٫٤٣٭ 
حنان سلطان عبداهللا الرشيدي ٨٠٫٨٤٭ 
دانة عايد هاشم العنزي ٩١٫٠٦٭ 
دانة علي فاضل جاسم ٧٥٫٠٦٭ 
دانة فهد ضحوي الشمري ٧٩٫١١٭ 
درة أحمد طرقي العنزي ٢٢٫٤٦٭ 
دالل شامان مزبان السعيدي ٨٣٫٨٦٭ 
دالل صالح محمد الدويلة ٨٣٫٧٩٭ 
دميا فيحان مطلق احلربي ٧٥٫١٢٭ 
دميه عبداهللا حسني العجمي ٧٣٫٤٩٭ 
دميه علي عبداهللا العنزي ٨٨٫٧٨٭ 
رتاج بندر ناصر املطيري ٨٠٫٣٨٭ 
رتاج تركي عبداهللا ضويحي ٧٢٫٣٨٭ 
رتاج مشعل صباح الشمري ٨٨٫٥٭ 
رزان عبداهللا حمود الفضلي ٧٦٫٨١٭ 
رغد دغيم حمود الشمري ٨٣٫٠٥٭ 
رغد قاسم عبداهللا العنزي ٨٨٫٣٩٭ 
رهف خالد فهد العجمي ٧٢٫٩٤٭ 
ريتاج غامن مطلق العنزي ٧٥٫٠٥٭ 
رمي حاكم حمدان املطيري ٨١٫٣٦٭ 
رمي حماد حمدان الشمري ٧٤٫٩٨٭ 
رمي صالح عبداهللا الرشيدي ٨١٫٥٦٭ 
رمياس نواف صحن املطيري ٧٥٫٠٧٭ 
زهراء أحمد حسن الفضلي ٨٤٫٠٩٭ 
سارة عبداهللا محمد اخلالدي ٩٥٫٣٤٭ 
سارة عبداالله تركي املهيد ٧٦٫١٭ 
سارة مشاري ناصر املطيري ٨٧٫٩٥٭ 
سارة نصار منشد اخلالدي ٨١٫٣٥٭ 
شاهه أحمد شاكر جعفر ٨١٫٨٣٭ 
شروق الفي مطلق املطيري ٩١٫٤٨٭ 
شعاع مشعل حمود الهاجري ٧٩٫٠٦٭ 
شمايل علي نايف الفضلي ٧٣٫٥٧٭ 
شموخ غنام ذياب احلربي ٩٠٫٨٤٭ 
شهد حمود فيحان املطيري ٨٠٫٥٢٭ 
شهد مشاري محمد العفاسي ٨١٫٩٣٭ 
شوق صباح سالم فرحان الظفيري ٩٠٫٨٩٭ 
شوق هاني علي املرشاد ٨١٫٥٣٭ 
شيخة صالح عبداهللا العنزي ٩٦٫١٭ 
ضحى علي فريح الشمري ٩٢٫٤٣٭ 
طيف خالد تركي املطيري ٨١٫٢٩٭ 
طيف راضي فالح الضفيري ٦٩٫١٦٭ 
عائشة بدر مطر الرويعى ٩٤٫٣١٭ 
عائشة براك غمالس اخلرينج ٧١٫٥٭ 
عائشة جابر علي الفهد ٨٩٫٧٧٭ 
عائشة راشد عبداهللا الصليلي ٨٥٫٨٤٭ 
عالية محمد سرهيد املطيري ٨٦٫٣٤٭ 
عالية غازي علي املطيري ٧٤٫٩٣٭ 
عذى مشعل عوض العتيبي ٨٨٫٨٤٭ 
عنود عادل شنان العنزي ٨٢٫٤٦٭ 
غالية دوشق سمير الظفيري ٨٥٫٤٭ 
غدير بجاد فضيل ابورمية ٨٦٫٧٩٭ 
غدير جليل غنيم املطيري ٨٨٫١٣٭ 
غدير مطر راشد العنزي ٨١٫٤٩٭ 
فاطمة مساعد نويران الرشيدي ٩٢٫٧٧٭ 
فاطمة ميثم علي بوعباس ٨٤٫٠٣٭ 
فتون عبداهللا شامي الرشيدي ٩٦٫٩١٭ 
فجر خالد كاظم االستاذ ٨٠٫٠٧٭ 
فرح صالح عبداهللا الرشيدي ٧٣٫٩٤٭ 
فوز فهد عويد الصليلي ٨٥٫٤٢٭ 
فوز محمد ظاهر العنزي ٧٨٫٢٨٭ 
لطيفة سعد ثجيل الشمري ٩٤٫٤١٭ 
لولوة عادل علي اجلريوى ٩١٫٣٦٭ 
مراحب عوض عبيد الرشيدي ٨٤٫٤٩٭ 
مرمي أحمد نصار اخلالدي ٩١٫٣٢٭ 
مرمي بدر حميدي اجلدعى ٨٨٫٩١٭ 
مرمي حجاب سعدون الرشيدي ٧٨٫٧٢٭ 
مرمي حمود حمد العنزي ٩٠٫٠٧٭ 
مرمي عايد فهاد العنزي ٩٢٫٥٧٭ 
مرمي فايز اكرمي احمود ٦٦٫٣٨٭ 
مرمي فواز خلف العنزي ٨٧٫٠٥٭ 
مضاوي عياد محمد الشمري ٨٤٫٦٢٭ 
مضاوي عيد حمد الرشيدي ١٩٫٣٤٭ 
معالي حسني نايف املطيري ٩١٫٥٭ 

منار عبدالعزيز زامل الضفيري ١٩٫٢٨٭ 
منال مطلق عبيسان املطيري ٩١٫٤٣٭ 
منى عواد ناصر السعيدي ٧٧٫٠٥٭ 
منيرة عبداهللا نصار الشمري ٨١٫١٥٭ 
مها براك غمالس اخلرينج ٨٤٫٨٦٭ 
مها سابح دهام السعيدي ٨٣٫٩١٭ 
مها نايف محمد العجمي ٦٩٫٤٢٭ 
موضي بدر محمد املطيري ٨٠٫٣١٭ 
موضي خالد دلول مجيدل ٨٣٫١٩٭ 
موضي نايف تركي املطيري ٧٩٫٠٤٭ 
ميراج فايز مشهور العنزي ٨٤٫٨٥٭ 
نادية فهد مناور املطيري ٨٧٫٤٥٭ 
جند مناحي اوخيضر املطيري ٨١٫٩٥٭ 
جند نادر زباران العجمي ٨٢٫٤٩٭ 
جنال غــازي محمد العصيمــي العتيبي ٭ 

٩٠٫٨٤
جنود نيف سالم العالطي ٧٤٫٢١٭ 
نور حمدان فيصل العنزي ٨٨٫٥٭ 
نور سليمان مزيد املطيري ٩٢٫٢١٭ 
نورة بدر ناصر الشمري ٨٧٫٧٥٭ 
نورة عادل عجيل العميري ٨٤٫٢٭ 
نورة محمد حمود الهاجري ٨٨٫٦٩٭ 
نورة محمد خليفة احليص ٨٣٫٤٢٭ 
نوف حمد عبداهللا املطيري ٨٧٫١٨٭ 
هاجر خالد سلطان املطيري ٧٩٫٠٥٭ 
هاجر ضيدان محمد الصليلي ٨٢٫٥١٭ 
هدير عبداهللا مبارك السعيدي ٨٢٫٨٢٭ 
هديل سلمان حمود الرشيدي ٧٤٫٥٦٭ 
هنادي راشد نومان العازمي ٩٢٫٧٢٭ 
هنادي علي معيدى السعيدي ٨٩٫٢٭ 
وجدان عبدالعزيز عايد العنزي ٨٧٫٦٩٭ 
وسمية سالم زباران العجمي ٩٣٫٧٩ ٭ 

سعاد محمد الصباح الثانوية للبنات 

آمنة مجبل عبدالعزيز الرشيدي ٨٣٫٣٭ 
الرتاج إبراهيم محمد االنصاري ٨٩٫٩٧٭ 
بتول سمير عبداهللا القالف ٨٥٫٦٩٭ 
بدور حمود عبداملجيد بوربيع ٨٩٫٩٦٭ 
بيبي عبدالرضا حسني بن مكي ٨١٫٥٩٭ 
تاال سالم أحمد السنان ٧٦٫٢٨٭ 
حور فهد عبداهللا حسني ٨٨٫٦٢٭ 
خديجة ناصر عبداهللا املسرى ٩٠٫٤٥٭ 
دالل خليل خميس البحروه ٨١٫٣٢٭ 
دالل صالح ناصر العثمان ٨٩٫٦٭ 
رتاج سلمان طاهر البناي ٩٣٫١٦٭ 
رقية حسني موسى احلداد ٨٩٫٦٥٭ 
روض وليد حاجي الفيلكاوي ٩٠٫٥٩٭ 
زهراء حبيب خلفي زاده ٨٤٫٦٨٭ 
زينب جاسم عبداهللا احلداد ٨١٫٥٣٭ 
سارة نادر صالح السليمان ٩٠٫٢٨٭ 
سجى فيصل عبداهللا اخلالديه ٩٣٫٥١٭ 
سعاد عدنان محمود جمعة ٨٨٫٥٦٭ 
سلوى عباس درويش الشمالى ٨٤٫٥٦٭ 
عائشة عبدالعزيز البلوشي ٩٣٫٦٦٭ 
عائشة محمد حسن ٧٤٫٥٥٭ 
غدير جنم عبداهللا ناصر احلرز ٩١٫٢٢٭ 
فاطمة خالد الشمري ٨٨٫٨٤٭ 
فاطمة خالد علي املال ٨٢٫٠٣٭ 
فاطمة طالب علي القطان ٧٨٫٠٩٭ 
فاطمة علي عبدالغنى القالف ٨٣٫٨٩٭ 
فاطمة غامن سيد هاشم السيد هاشم ٨٦٫٨٦٭ 
فتون عبدالباسط عبداهللا الرويح ٧٨٫٦١٭ 
مرمي فاضل يوسف القطان ٩٢٫٦١٭ 
مرمي ناصر يوسف الكندري ٩٠٫٦٭ 
منار ضياء إبراهيم أحمد ٧٦٫٢٥٭ 
ندى عبدالرزاق عبدالوهاب املطوع ٧٣٫١٧٭ 
نورة حوقل علي احلوقل ٩٠٫٦٢٭ 
ياسمني أحمد غلوم جعفر ٧٨٫٩٤ ٭ 

سعد بن الربيع األنصاري الثانوية للبنني 

أحمد خير اهللا عايد العنزي ٨٢٫٣٥٭ 
إبراهيم حمود هويدي العصيمي ٨٦٫٩١٭ 
أحمد محمد عبداهللا الضفيري ٧٤٫٤٤٭ 
حسن علي محمد عباس ٧٨٫٢٥٭ 
حسني حسن قبالن العازمي ٧٥٫٤١٭ 
حمد عادل جاسم العنزي ٧٥٫٤٣٭ 
خالد حمود حسني الزايد ٧٤٫٩٥٭ 
راكان محمد مجبل املطوطح ٧٩٫٢٤٭ 
سعود عطية مشنى سعود ٧٨٫٤٥٭ 
سعود فهد سالم صعفاك العازمي ٧٢٫٨٥٭ 
سلمان حايف عنيد دامك الظفيري ٨٨٫٣١٭ 
سليمان مشرف فارس العنزي ٧٩٫٨٧٭ 
صالح صقر غامن العنزي ٧٦٫٦٭ 
صقر فيصل هادي دويك وادي ٧٤٫٤١٭ 
ضاحي حمد سعد العازمي ٧٢٫٤٭ 
طالل امان عطية اجلبعاء ٩٠٫٧٤٭ 
طالل فيصل حبيب الشمري ٧٥٫٢٣٭ 
عبدالعزيز خالد صياح العنزي ٨٠٫٥٭ 
عبداهللا أحمد محمد العازمي ٨٧٫٦١٭ 
عبداهللا حسني سليمان الضعيان ٧٧٫٢٣٭ 
عبداهللا عويد حجي العازمي ٧٩٫٧٥٭ 
عبداهللا قريان عبداهللا الهاجري ٧٩٫٣٥٭ 
عبداهللا وليد خالد السليمان ٨٨٫٣٦٭ 
عبداحملسن حامد حمد العلي ٨٢٫١٤٭ 
عبداحملسن فهد هديبان الرشيدي ٧٣٫٩٩٭ 
عبدالعزيز عبداهللا سعد النويف ٧٥٫٤٭ 
عبداهللا هزاع قويعان الهاجري ٧٨٫٧٭ 
عذبي مهنا فالح العنزي ٨٩٫٠٣٭ 
علي بدر ناصر مزعل ٧٣٫٧٤٭ 
علي خالد علي العازمي ٨٠٫٧٤٭ 
علي زيدان منصور موازى ٨٥٫٤١٭ 
علي عبداخلالق غدنان الشمري ٨٣٫٦١٭ 
علي عبدالرحمن حمد احلوطى ٨٢٫٨٭ 
علي عزام عبداهللا العازمي ٧٥٫٣١٭ 
عمر بدر خضير العازمي ٧٤٫٦٤٭ 
عمر عابد عبداهللا العتيبي ٨٦٫٧٥٭ 
عمر عبداهللا مطلق هندي ٨٠٫٢٢٭ 
عمر يوسف مبرد العازمي ٧٨٫٠٣٭ 
عيسى محمد جنم حمود ٧٤٫٨٢٭ 
فواز أحمد عيد املطيري ٨٦٫١٩٭ 
فيصل فالح مليح العنزي ٨١٫٧٩٭ 
متعب غزاي محسن العنزي ٧٣٫٣٧٭ 
محمد بدر رحيل الشمري ٧٣٫٣٢٭ 
محمد حمدان سعد الرويعى ٧٧٫٨٢٭ 
محمد عادل سالم الضعيان ٨١٫٤٤٭ 
محمد وائل علي القالف ٨٤٫٩٤٭ 
مشاري سمير حاجي العوضي ٨٨٫١٤٭ 
مشعل جالل حجاب العنزي ٦٢٫٢٭ 
مشعل حمود بردي العازمي ٨٠٫٣٩٭ 
مشعل عبداهللا ثنيان الدملاني ٨٢٫٢٧٭ 
مشعل عبدالعالي مزيد العدواني ٢٠٫٠٥٭ 
مشعل فهد بادي صلبوخ ٨١٫٠٣٭ 
ناصر محمد ظاهر الشمري ٧٦٫١١٭ 
ناصر مشرف صباح اخلالدي ٧٩٫٤٢٭ 
هويدي محمد هويدي العصيمي ٧٠٫٣٣٭ 
يوسف فالح مطر العنزي ٧٩٫٨٣ ٭ 

سعيد بن عامر الثانوية للبنني 

بندر محمد محسن املطيري ٧٨٫٥٩٭ 
تركي حسن علي العنزي ٧٦٫٣٨٭ 
تركي خالد عبداهللا احلويله ٧٥٫٦٤٭ 
تركي علي عيد الفضلي ٨٣٫٦٤٭ 
ثامر سعد عقلة العالطي ٨٥٫٦٭ 
حزمى حمود حزمى السهلي ٧٥٫٤١٭ 
حسن محمد حسن يوسف ٨١٫٢٥٭ 
حسني عدنان حسني بن زيد ٧٤٫٢٥٭ 
حسني علي خليل قمبر ٨٤٫٢٭ 
حسني نواف عبداهللا املطيري ٨٣٫٢١٭ 
حسني يعقوب يوسف محمد ٧٧٫٧٢٭ 

حمد طارق منصر العجمي ٨٧٫٧١٭ 
حمود حزمي اجلالل سعود السه ٧٦٫٤٩٭ 
خالد حسن محمد العجمي ٧٤٫٦٨٭ 
خالد عبداهللا سالم مذخر ٧٩٫٣١٭ 
خالد مشعل أحمد عباس ٧٨٫٠٤٭ 
خالد ناصر ماضي القعود ٨٠٫١٤٭ 
خالد وليد عبداهللا الوطيان ٧٦٫٢٦٭ 
خالد وليد محمد الشامري ٧٧٫٤٨٭ 
خلف عبدالعزيز خلف العنزي ٧٦٫٦٩٭ 
راشد بدر صلف املطيري ٨١٫٠٣٭ 
زيد نواف راكان احلربي ٧٢٫٩١٭ 
سالم خالد بداح العجمي ٧٩٫٦٣٭ 
سالم عبداهللا حمد الرشيدي ٨٣٫٠٨٭ 
سالم عبداحملسن محمد فرحان ٧٨٫٨٣٭ 
سامي مبارك فرحان العنزي ٨٦٫٣٭ 
سحمي حسن سحمي العجمي ٨٤٫٧٧٭ 
سعد محمد سعد السهلي ٧٠٫٩٥٭ 
سعد محمد سلطان العجمي ٨٠٫٦٩٭ 
سعود جالل مشبب السهلي ٦٦٫٩٢٭ 
سعود عيد حزام العتيبي ٨٦٫٠٦٭ 
شجاع مبارك شجاع العجمي ٧٥٫٤٣٭ 
صالح حسني صالح احلربي ٨٤٫٣٩٭ 
ضاري طارق ساير الشمري ٨٠٫٨٭ 
ضاري عبدالعزيز كرمي الفضلي ٨٤٫٣٭ 
طالل خالد محمد العجمي ٧٨٫٨٭ 
طالل فارس مبارك القحطاني ٧٢٫٢٭ 
عامر جابر محمد اجلعيدي ٨٣٫٦٭ 
عبدالرحمن إبراهيم القحطاني ٨٤٫٢٦٭ 
عبدالرحمن رائد مزعل الفضلي ٧٧٫٤٭ 
عبدالرحمن طالل عايض املطيري ٧٨٫٨٢٭ 
عبدالرحمن محمود دلف الطرفه ٧٧٫٢٢٭ 
عبدالرحمن منصور الشمري ٨٠٫٥٥٭ 
عبدالرحمن موسى براك العجمي ٨١٫٣٦٭ 
عبدالعزيز أنور سعد السعيد ٧٩٫١٨٭ 
عبدالعزيز عبداحملسن العنزي ٨٥٫١٭ 
عبدالعزيز منيف عبداهللا الشمري ٨٢٫٥٦٭ 
عبداهللا غازي مطلق السهلي ٧٥٫٧٦٭ 
عبداهللا فهد حمد املكراد ٩٠٫٦١٭ 
عبداهللا فهد منصور احلبيني ٧٤٫٢٭ 
عبداهللا منيف عبداهللا الشمري ٧٨٫٢١٭ 
عبداهللا نهار فالح العجمي ٨٢٫٤٣٭ 
عبدالوهاب الفي فارس الشمري ٦٧٫٦٭ 
عبدالعزيز فضل شمخى خلف ٨١٫٦٣٭ 
علي جابر عبدالهادي املري ٦٨٫٦٨٭ 
علي محمد جاسم الشامى ٨٢٫٣٣٭ 
عمر محمد رباح العتيبي ٧٦٫٨٭ 
غامن دعيج جدعان الزهاميل ٨٦٫٤٭ 
غامن طالل مناحي العتيبي ٧٦٫٠٤٭ 
فايز منصور ناصر العتيبي ٧٥٫٢١٭ 
فهد حجرف اكميخ العجمي ٨١٫٣٩٭ 
فهيد راشد فهيد الهاجري ٧٩٫٧٤٭ 
فواز علي سالم ارحمة ٨٥٫٧٧٭ 
فيصل نايف فرج الشمري ٧٣٫٦٦٭ 
مبارك طالل عبدالعزيز الصايغ ٧٩٫١١٭ 
محمد جالل مطلق السهلي ٨٢٫٨٨٭ 
محمد سعد محمد السهلي ٧٣٫٢٥٭ 
محمد سعود حميدي املري ٧٧٫٥٢٭ 
محمد طالل محمد الدوسري ٨٦٫٣٤٭ 
محمد منصور سعيد الهاجري ٧٢٭ 
محمد ناشي مبارك الزيد ٧٤٫٤٣٭ 
محمد نايف عبداهللا العصيمي ٨٣٫٩١٭ 
ناصر بدر صلف املطيري ٨٠٫٥٨٭ 
هيف محمد عبداهللا العجمي ٨٣٫٨٦٭ 
وليد عبداهللا حسن الفيلكاوي ٨٤٫٦١٭ 
يوسف خالد عيد العجمي ٨٢٫٣٢٭ 
يوسف رجا سلطان العتيبي ٧٥٫٠٥ ٭ 

سلمان الفارسي الثانوية للبنني 

أحمد صنهات عبداهللا املطيري ٨٦٫٦٭ 
أحمد محمد أحمد الشطي ٨٧٫٩٢٭ 
أحمد مساعد ساير الشمري ٨٤٫٧٤٭ 
أحمد مشعل نوري الشمري ٩١٫٦٦٭ 
أسامة ماجد عبداهللا املطيري ٨٩٫٩٩٭ 
بندر مشعل بطاح املطيري ٩٣٫٨٭ 
تركي محمد سعد الرشيدي ٧١٫٦٢٭ 
تركي مساعد تركي الفضلي ٧٥٫٧٦٭ 
تركي منر حمد ابو شيبة ٦٩٫٩٢٭ 
حسني مبارك فالح املطيري ٨٦٫٠٧٭ 
حسني منصور محمد الشمري ٨٠٫١٩٭ 
حمود حمد عبداهللا الدوخى ٧٦٫٠٩٭ 
خالد حسني علي غنام ٨٤٫٤٥٭ 
رائد نايف أحمد ضاحي ٧٧٫٨٣٭ 
راشد عبداحلميد أحمد احلمود ٨١٫٧٧٭ 
رشيد نايف مطلق الرشيدي ٧٧٫٦٦٭ 
سلطان مسلط سياف املطيري ٧٨٫٥٩٭ 
سلمان جاسم علي بوزبر ٨٥٫٧٩٭ 
سليمان عادل يوسف احلداد ٧٥٫٠٤٭ 
صالح أسعد صالح محمد ٧٢٫٨٭ 
ضاري عيسى مسلط املطيري ٨٦٫٩٢٭ 
طالل بندر حجاج الشمري ٧٢٫٩٢٭ 
طالل خالد علي وقيت الشمري ٨٨٫٣٦٭ 
طالل مساعد عبداهللا املطيري ٨٨٫٨٣٭ 
عبدالرحمن سالم سلمان اخلالدي ٧٩٫٥٩٭ 
عبدالرحمن فيصل ناصر املطيري ٨٣٫٥٭ 
عبداهللا فهد عبداهللا املطيري ٨٣٫٤٥٭ 
عبداهللا محمد إبراهيم عبداهللا ٧٩٫٢٩٭ 
عبداهللا نايف أحمد ضاحي ٨٩٫٠٤٭ 
عبداحملسن خالد الهياف العدواني ٨٢٫٣٦٭ 
عبدالعزيز سالم شنان الشمري ٦٨٫٢٢٭ 
عبدالعزيز سعد هالل العنزي ٨٢٫٧٨٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا العمير ٧٩٫٣٧٭ 
عثمان أحمد دوشان الشمري ٧٦٫٨٧٭ 
علي حميد منصور الشمري ٨٨٫٤٢٭ 
علي عقاب دحام العنزي ٧٦٫٧٧٭ 
فهد جالل جمعان العدواني ٧٤٫٥٤٭ 
فيصل فارس مشيلح العتيبي ٧٠٫١٨٭ 
ماجد حمد غربى الرحمة ٦٧٫٤١٭ 
متعب طامي دغيم القريفه ٨٢٫٣٨٭ 
مجبل سعود مجبل العازمي ٨٢٫٥٦٭ 
محمد باسم سهيل السهيل ٩٥٫٨١٭ 
محمد جاسم محمد مراد ٨٤٫٥٦٭ 
محمد عادل محمد العلي ٨٨٫٩٤٭ 
محمد عبداحلسني محمود الصفار ٧٥٫٦٭ 
محمد عبداهللا سالم الشمري ٦٧٫١٩٭ 
محمد علي صادق حسني ٩٤٫٦٤٭ 
محمد فايز عبداهللا الهاملي ٧٩٫٩٭ 
محمد منصور محمد الشمري ٧٥٫٦١٭ 
مساعد ناصر حسني البكر ٨٨٫٠٥٭ 
مشاري حجي فرج الراجحي ٧٤٫٠٣٭ 
معاذ فهد علي الشطي ٦٩٫٨٥٭ 
ناصر بدر مشرف العسكر الظفيري ٧٤٫٦٥٭ 
ناصر بدر يعقوب الدشتى ٨٤٫٥٨٭ 
ناصر عبدالوهاب عبدالعزيز ٧٦٫٣٧٭ 
نواف نايف ناصر املطيري ٨٩٫٥٢٭ 
وليد أحمد حمد الشطي ٧٢٫٩٥٭ 
يوسف محمد علي احلشاش ٧٣٫٧١٭ 
يوسف نوري عبدالشمري ٧٧٫٤٧ ٭ 

سلوى الثانوية للبنات 

أرياف يوسف خالد عمار العميره ٨٢٫٨٧٭ 
أسيل عبداهللا علي عبداهللا الدهش ٩٠٫٧٭ 
إسراء علي ابل حسن حسني ٦٨٫٨٦٭ 
اسيل عباس عبدالطيف املري ٩٢٫١٢٭ 
البتول أسامة أحمد صالح تيسير ٨٩٫٩٦٭ 
اجلازي محمد رمضان مشاري ٨٠٫٠٢٭ 
جنان طالب عباس محمد اكبر ٨٢٫٨٧٭ 
حباري فالح منصور سعد العازمي ٩١٫٨٩٭ 
حنان خالد جعفر حجي حجي موســى ٭ 

٨٥٫١٧
حور عبداهللا أكبر حسني ٨١٫٢٣٭ 

دميه غامن صقر مبارك اخلالدي ٨٤٫٠٤٭ 
دينا محمود صادق محمد شبينى ٩٦٫٧٣٭ 
روان أحمد عبدالرحمن أحمد محمد ٨٨٫٨٭ 
زهراء عمار محمد شاهني ٧٤٫٦١٭ 
سارة عبدالعزيز الصايغ ٨٢٫٨٦٭ 
سارة فالح سالم مسلم الشحومى ٧٩٫٨٦٭ 
شجون جاسم سليمان حسني ٨٦٫٨١٭ 
شريفة ناصر بدر العامري ٧٢٫٥٣٭ 
شهد محمد عبدالرحمن محمد البراك ٨١٫٣٧٭ 
شوق منصور جمعة محمد الكعاك ٧٦٫٦٤٭ 
ضحى مختار محمد ناجي محمد ٧٣٫٣٦٭ 
طيف جاسم محمد البعيجان ٩١٫٤٭ 
غال عبدالعزيز أحمد الكندري ٨٤٫٢٣٭ 
فجر فهد صحن فهد الرشيدي ٨١٫٤٩٭ 
فجر نواف خالد الصواغ العازمي ٨٤٫٦٢٭ 
فرح فهد عبدالرحمن محمد القطان ٧٤٫٧١٭ 
ليلى محمد عبدالعزيز البطي ٨٤٫٧٭ 
مضاوي موسى مبارك العبيدان ٨٧٫٨٢٭ 
مالك محمد رجب املعيوف ٨٣٫٢٥٭ 
منار محمود محمد جرخى ٨٧٫٨١٭ 
نورة محمد عبداهللا النفيسه ٧٩٫٥٨٭ 
هاجر محمد عبدالعزيز السليم ٨٤٫٧٩٭ 
هند عيد مطلق سالم بن مطلق ٨٧٫٥٨٭ 
وحش محمد عشوان العنزي ٩٤٫٣٧ ٭ 

سليمان ابو غوش الثانوية للبنني 

أحمد عبداحلميد أحمد الكندري ٧٧٫٧١٭ 
أحمد عبداهللا ابليعيس العتيبي ٩٠٫٦٨٭ 
أسامة خالد خضر الضفيري ٧٥٫٤٥٭ 
أسامة مشعل بويش السعيدي ٨٢٫٣٣٭ 
جاسم محمد مفرح الهاجري ٨٣٫١٥٭ 
خالد فيصل عبداهللا الشريدة ٧٩٫٦٣٭ 
سعود سليمان تركي الصالح ٧٩٫٧٩٭ 
سعود عايض علي العتيبي ٨٢٫٨٣٭ 
سلمان رشيد منور املطيري ٧٧٫١٢٭ 
عبدالعزيز علي عبدالرضا بوحسن ٧٧٭ 
عبداهللا سالم محمد السهلي ٨٢٫٦٧٭ 
عبدالوهاب عجاب سعد الرشيدي ٨١٫٦١٭ 
عبداحملسن سعود عبدالعزيز املعتوق ٭ 

٨٦٫٢٦
عثمان عبداهللا نايف الفضلي ٨٣٫٢١٭ 
عمر حسني علي العتيبي ٧٨٫٤٩٭ 
عمر فالح وبران املعتقه ٨٥٫٠٣٭ 
فهد مشعل فهد املطيري ٨٠٫٢٢٭ 
محمد فهد منصور العتيبي ٨٣٫٩٤٭ 
مشاري مشعل عبداهللا العنزي ٨٦٫٥٤٭ 
مشعل صقر نوح العصيمي ٨٢٫١٧٭ 
ناصر سعد محمد السهلي ٧٩٫٣٩٭ 
يوسف خالد صادق العوض ٨٣٫٣٥ ٭ 

سليمان العدساني الثانوية للبنني 

أحمد خالوى عبداهللا العازمي ٧٨٫٤٨٭ 
أحمد فهد مبارك العازمي ٨٥٫٦٣٭ 
أحمد مشعل أحمد العثمان ٨٦٫٠٨٭ 
أحمد مصبح ناصر العازمي ٧٤٫٨٤٭ 
أحمد ناجي سويد السويد ٨٩٫٠٨٭ 
ثامر صالح سعود العازمي ٧٩٫٩٨٭ 
جراح محمد جابر الصالح ٧٧٫١٭ 
حسني إبراهيم عبدالصمد أحمد ٨١٫٤٩٭ 
حسني ناصر حسني اجلريب ٨٣٫٨٭ 
حمد فيصل عبدالرحمن احملمد ٧٤٫٧٣٭ 
حيدر حسن عبداهللا الصحاف ٩٧٫١٦٭ 
خالد ماجد سعود احلشان ٧٣٫٩٥٭ 
سعد محمد سيف الهاجري ٨٠٫٠٢٭ 
سعد ناصر بدر فرحان ٧٦٫٢١٭ 
سعود ناصر بدر فرحان ٨٠٫٨٥٭ 
سلطان مسفر محمد العليثه ٨٠٫٦٢٭ 
سلمان جنم عبداهللا الرامزي ٨٦٫٢٭ 
عبدالرحمن حمد إبراهيم العنزي ٩٠٫٩٤٭ 
عبدالرحمن علي عبدالرحمن محمد ٨٧٫٠٩٭ 
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن دربي ٧٦٫٣٤٭ 
عبدالرحمن محمد فالح امللعبى ٧٧٫٢٢٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا الكهيلى ٨٦٫٨٦٭ 
عبداهللا خالد محمد مال اهللا ٨٠٫٣٤٭ 
عبداهللا سعد صغير الدوسري ٧١٫٨٨٭ 
عبداهللا محمد إبراهيم األنصاري ٧٧٫٨٤٭ 
عبداهللا محمد سعد الصاهود ٧٨٫٨١٭ 
عبداهللا محمد الفي العازمي ٨١٫٠٥٭ 
عبداهللا محمود غلوم ندوم ٨٩٫٦٥٭ 
عبداهللا مرزوق عوض العازمي ٨٨٫٦٭ 
عبداهللا نادر عبداهللا بوغيث ٩١٫٦٭ 
عبدالهادي جاسم محمد القطان ٨٢٫٨٩٭ 
عبدالوهاب هاشم حميد احلالق ٨٩٫٤٨٭ 
عبدالرحمن أحمد الفيروز ٨٣٫٨٥٭ 
عبداهللا عادل محمد السليمان ٩٢٫٤٥٭ 
علي أحمد حسني دشتى ٨٠٫٠٥٭ 
علي حسني فرحان العازمي ٨١٫٥٦٭ 
فهد سعد محسن الدوسري ٧١٫٣١٭ 
فهد ناصر بدر الطراروه ٨٤٫٧٢٭ 
فواز عبداهللا صايل احلزمي ٨٤٫٦٩٭ 
فواز فيصل مصطفى عباس ٩٣٫٣٧٭ 
فيصل عيد فراج الكفيدى ٨٠٫٠٧٭ 
فيصل مجدي ناصر الطخيم ٧٩٫٦٭ 
قاسم محمد عيسى القالف ٩٠٫٦٥٭ 
مبارك راضي سليم العنزي ٧٧٫٧٥٭ 
محمد براك حرمييس العازمي ٨٦٫٤٤٭ 
محمد حسني فاضل الشمري ٩٠٫٣٧٭ 
محمد خالد مرزوق الصواغ ٧٥٫٤٤٭ 
محمد رضا عبدالرسول القطان ٨٣٫٩٢٭ 
محمد علي محمد العازمي ٧٣٫٤٤٭ 
محمد هاني محمد الغيث ٨٤٫٣٭ 
هاشم جنم عبداهللا حسن ٨٠٫٩٥ ٭ 

شجاع بن األسلم الثانوية للبنني 

أحمد خالد خليفة عبداهللا ٨٠٫٦٩٭ 
أحمد عبداهللا حجي الفرحان ٨٥٫١٥٭ 
أحمد متعب علي العتيبي ٨٠٫٤٧٭ 
أسامة بدر شجاع أبورميه ٧٨٫١٦٭ 
أنس عبدالعزيز عبداهللا الكندري ٧١٫٦٩٭ 
أحمد علي أحمد العوضي ٧٦٫٤٦٭ 
بدر ناصر سهيل العنزي ٧٥٫٦٨٭ 
حسني طارق حسني الشمري ٨٣٫٠٨٭ 
حسني عادل حميد الصفار ٧٨٫١٣٭ 
حسني عبدالعزيز حسني بحروه ٧٦٫٤٥٭ 
حمد أحمد فراج الغنيمي ٨٢٫٤٥٭ 
خالد فرحان عبدالرحمن العنزي ٧٠٫٧٭ 
خالد مجري جزاع الرشيدي ٧٧٫١٤٭ 
راشد سعود راشد احلملى ٧٤٫٥٣٭ 
سعود محمد حمد الرشيدي ٨٥٫٧٥٭ 
سعود مشعل سعود املطيري ٨٠٫٦٤٭ 
سلطان عواد مضحي الفضلي ٨٢٫٦٩٭ 
سلمان داود رمضان الهندال ٨٤٫٣٢٭ 
سلمان عبدالعزيز عبداهللا احلربي ٧٨٫٠٦٭ 
سليمان ناصر نايف املطيري ٨٢٫٤٤٭ 
طالل سليمان عبداخلالق بن رضا ٧١٫٢٥٭ 
عبدالرحمن حمد فالح عصفور ٧٢٫٧٦٭ 
عبدالرحمن صباح عيد املطيري ٧٧٫٤٨٭ 
عبدالعزيز عبداهللا بتاع املطيري ٧٤٫٧٤٭ 
عبدالعزيز عبداهللا محمد الفيلكاوي ٨٣٫٤٨٭ 
عبدالعزيز فالح حمد العازمي ٧٦٫٤٤٭ 
عبدالعزيز محمد اعجمي الهاجري ٨٣٫٤٨٭ 
عبداهللا صالح دوخى الظفيري ٧٩٫٣٢٭ 
عبداهللا صباح عيد املطيري ٧٧٫٦٢٭ 
عبداهللا محمد بجاد الرشيدي ٨٠٫٦٢٭ 
عبداهللا محمد ناصر الرشيدي ٧٩٫٣٢٭ 
عبداهللا منصور عقيل املطيري ٨٢٫٤٤٭ 
عبداهللا نهار علي املطيري ٨٥٫٢٢٭ 
عبدالهادي محمد هادي املطيري ٧٥٫٠٤٭ 
عبدالعزيز داود يوسف اجلليجل ٧٦٫٠٥٭ 

عبداهللا حمود جراح مهنا جراح ٧٨٫٧٨٭ 
عبداهللا يوسف عبداهللا الرشيدي ٨٥٫٠٢٭ 
عثمان وليد عبداهللا احلامت ٨٢٫٥٩٭ 
علي بدر عبدالقادر النبهان ٨١٫٨٣٭ 
علي حسن اسماعيل دشتي ٨٩٫٣٢٭ 
علي حسني جواد حسن ٧٤٫٠١٭ 
علي عبيد علي العتيبي ٨٣٫٦٭ 
علي فوزي قاسم بهبهاني ٨٣٫٨٢٭ 
فهد حسن حماد املطيري ٨٠٫٧٭ 
فهد فايز مبارك بذال الرشيدي ٨٢٫٧٥٭ 
فهد منصور خلف املطيري ٩١٫٢١٭ 
فيصل جراح فيصل املطيري ٨٨٫٧١٭ 
مشعل خالد دبيان املطيري ٨٥٫١٩٭ 
نواف خالد عبداهللا العميري ٧٩٫١٦٭ 
نواف عماش بدر الديحاني ٧٩٫٠٢٭ 
ياسر عماد أحمد الكندري ٨٢٫٥٤٭ 
يحيى أحمد عباس العباسي ٧٨٫٦٣٭ 
يعقوب صالح يوسف العنزي ٩٢٫٦٦٭ 
يعقوب يوسف حسني الشمري ٧٨٫٦٨٭ 
يوسف صقر سعيد هزاع علي ٨٤٫٥٢٭ 
يوسف عبداهللا سعد الرشيدي ٨٩٫٩٩٭ 
يوسف عصام محمد العبيدان ٧٥٫٧٩٭ 
يوسف عواد عون الرشيدي ٨٠٫٢٩٭ 
يوسف مشرف فايح املطيري ٨٢٫٦٩ ٭ 

شريفة العوضي الثانوية للبنات 

أريج محمد عبدالرحمن البريكان ٨٣٫٠٧٭ 
أالء يعقوب أيوب حيدر ٨٩٫٨٢٭ 
داليا صالح وليد السني ٧٥٫٩١٭ 
دانة أحمد حبيب جنم ٨٨٫٨٤٭ 
دالل يوسف يعقوب احلوال ٨٦٫٣٣٭ 
دميه مشاري عبداللطيف النجدي ٨٢٫٥٣٭ 
رؤى نايف غامن االرملى ٨٣٫٣٢٭ 
رغد وليد عبداهللا املسعود ٨٣٫٩٣٭ 
رغداء عيسى عيد الرشيدي ٨٩٫٣٧٭ 
رهف طالل عيسى السلطان ٩٢٫٨٣٭ 
سارة خالد علي احلويس ٨٩٫٤٥٭ 
سارة فهد سعد العرادة ٨٧٫٧١٭ 
سجا محمد أحمد الهالل ٩٢٫٧٭ 
سلوى خالد حمد الصانع ٩٧٫٧٩٭ 
شهد وليد صالح العمر ٨٥٫٣٥٭ 
شيخة عبدالعزيز أحمد الراشد ٩٠٫٩٥٭ 
عالية عادل إبراهيم التركي ٨٢٫٢٭ 
غالية مؤيد موسى العريفي ٩٠٫٣٥٭ 
غدير عبداهللا خليل بشير ٨٨٫٤٦٭ 
غدير فهد علي املال ٩٣٫٥٩٭ 
غال مجدى ناصر الطخيم ٧٩٫٢١٭ 
غنيمة محمد سعود السلطان ٨٤٫٤٢٭ 
فاطمة خالد حمد الصانع ٩٧٫٧٩٭ 
فجر جمال أحمد املضف ٨٨٫٣٥٭ 
لولوة عادل صقر الصقر ٨٥٫٥٦٭ 
مرمي إبراهيم راشد املنصور ٩٥٫٢٧٭ 
مسك جابر عبداهللا الفهد ٩٣٫٧١٭ 
منيرة فهد إبراهيم احلميدي ٩٣٫٠٣٭ 
نورة يوسف محمود العسعوسي ٨١٫٤١٭ 
وضحة خالد أحمد البحريني ٩٣٫٤٥٭ 
وفاء سلطان مبارك السداني ٧٥٫٤٨ ٭ 

صالح شهاب الثانوية للبنني 

أسامة صالح محمد املعيوف ٨١٫٧٨٭ 
أنس بدر عبدالرحيم العوضي ٨٧٫٦٦٭ 
بدر طالل تركي العتيبي ٨٩٫١٦٭ 
جاسم علي عبداهللا جاسم ٧٧٫٩٩٭ 
حسن مهنا حسن املهنا ٨٢٫٣٦٭ 
حسني حامد خليل حسني ٩٣٫٦٢٭ 
حسني شاكر أحمد السلمان ٨٦٫١٨٭ 
حمد محمد إبراهيم عبداهللا ٨٦٫٢٣٭ 
حيدر علي بارون عبدالرحيم ٨٥٫١٩٭ 
خليفة راشد ياقوت الدحملي ٨٢٫٠٨٭ 
زيد يوسف عبداهللا املناعي ٨٤٫٨٨٭ 
سعد طالل سعد الرميضي ٨٥٫٢٩٭ 
سعد عبداحملسن سعد العتيبي ٨٠٫١٩٭ 
سلطان طالل عبداهللا الكندري ٨٣٫٥٦٭ 
سليمان عبدالناصر حمود احلمود ٩٤٫٢٣٭ 
ضاري صالح عبداهللا ابو نتيفه ٧٦٫٥٤٭ 
طالل حسني بدر العتيبي ٨٤٫٢٣٭ 
طالل ناصر حسن العتيبي ٨٧٫٠٣٭ 
عبدالرحمن عباد عوض العازمي ٧٤٫٣٧٭ 
عبدالرحمن يوسف حسني القناعي ٨٧٫٢٨٭ 
عبدالرزاق حسن إبراهيم الفيلكاوي ٧٤٫١٢٭ 
عبدالرزاق محمد احلسينان ٩٠٫٩٦٭ 
عبدالعزيز جاسم عثمان الفيلكاوي ٧٥٫٥٥٭ 
عبداهللا جاسم عبداهللا اجلسمى ٧٦٫١٨٭ 
عبداهللا عادل عباس محسن ٧٤٫٢١٭ 
عبدالعزيز صالح عبداهللا الشطي ٧٣٫٧٣٭ 
عبداهللا صالح يوسف القبندي ٧٧٫٤٣٭ 
عذبي عبداهللا عذبي غريب ٧٩٫٧٢٭ 
علي أحمد عبداهللا الشطي ٧٥٫٣٨٭ 
علي أحمد محمد حسن ٧٣٫٩٢٭ 
علي داود غلوم عبداهللا ٧٦٫٣٭ 
علي سلمان موسى الداود ٨٢٫١٧٭ 
علي عبدالرضا عبداحلميد الشطي ٨٥٫٣١٭ 
علي نواف ندى العتيبي ٨٩٫٨٣٭ 
عمار عدنان محمد حسني غلوم ٧٢٫٨٨٭ 
عمر راشد جابر اجلروان ٨٥٫٠٧٭ 
عمر محمد سالم احلملى ٨٥٫٥٤٭ 
فهد عبدالرحمن أحمد احلماد ٧٤٫٧٤٭ 
فهد عبدالرحمن يوسف العروج ٨١٫٢٦٭ 
فواز بدر مالك املالك ٨٧٫٦٨٭ 
فواز عبدالرحيم محمد الفيلكاوي ٨٣٫٢٨٭ 
فوزان طارق علي الفوزان ٧٩٫٣٧٭ 
فيصل حسني محمد الراشد ٨١٫٦٥٭ 
محمد أحمد عبداهللا املطيري ٨٠٫٤٨٭ 
محمد إبراهيم محمد السبتي ٨١٫٠٦٭ 
محمد جمال عبيد الرشيدي ٨٨٫٠٣٭ 
محمد حافظ ناصر عبدالعزيز ٨٦٫٢٣٭ 
محمد حسني قاسم حسني ٨٧٫٣١٭ 
محمد سعود ليلي مسيعيد ٧٦٫٠٩٭ 
محمد صالح محمد املعيوف ٧٥٫٧٥٭ 
محمد طارق عبدالرحمن الرشدان ٨٥٫٤٩٭ 
محمد عبداهللا علي حسني ٨٥٫٠٣٭ 
محمد عبداحملسن سعد العتيبي ٧٩٫١١٭ 
محمد عيسى أحمد بخش ٩٢٫٤٢٭ 
مشاري أحمد عبداهللا اجلاسم ٨٢٫٢٤٭ 
مشاري صالح عبداهللا العقيل ٨٦٫٤٧٭ 
مصعب فيصل خليفة العيدان ٦١٫٦٣٭ 
معاذ مشاري جمعة الكندري ٨٧٫٤١٭ 
ناصر خالد مطلق اخلرشان ٩٠٭ 
هاشم سامر محمد الشرفاء ٧٢٫٧٭ 
ياسني حسني مهدي القالف ٧٦٫٢٭ 
يوسف جاسم راشد الشمري ٩٠٫٢٥٭ 
يوسف حماد مهنا الزيان ٨١٫١٭ 
يوسف فواز محمد الدمخي ٨٣٫٥٭ 
يوسف ناصر مطلق اخلرشان ٧٨٫٣٣ ٭ 

صباح السالم الثانوية للبنات 

أسماء أحمد محمد العازمي ٧٧٫٢٧٭ 
أسماء حسن سعد العجمي ٩١٫٤٭ 
أسماء فهد علي عتيج ٩٣٫٥٣٭ 
أسيل محمد رشيد املطيري ٧٦٫٣٢٭ 
ألطاف محمد حمدان العازمي ٨٠٫٨٣٭ 
أمجاد هادي محمد املري ٨٥٫٠٥٭ 
أنوار مرزوق دخيل العازمي ٧٩٫٥٤٭ 
آيه راشد عواد االزمع ٨٦٫٢٥٭ 
أسماء فهد محمد العجمي ٩٤٫٩٢٭ 
أسماء مرزوق مفرهد العازمي ٨٦٫٠١٭ 
احلره محسن فراج العجمي ٨٨٫٧٣٭ 
الرتاج عبداهللا جمعان املرجتي ٨١٫٧٭ 
الزهراء عبداهللا سالم الهاجري ٨٦٫٦٩٭ 

العنود محمد غشام العازمي ٧٩٫١٤٭ 
العنود محمد غويزى املطيري ٨٧٫٠٣٭ 
املسك علي شبيب السهلي ٨٨٫٣٨٭ 
بتله فالح عبداهللا البريكي ٩١٫٠٩٭ 
بدرية ياسر عاشور اجلعفر ٩٠٭ 
حنان عيد شبيب العازمي ٨٥٫٦٢٭ 
خلود عبداهللا مجبل العازمي ٩٥٫٧٤٭ 
دانة سالم سعود العازمي ٨١٫١٢٭ 
دانة فالح محمد العازمي ٨١٫٤٤٭ 
دانة فهيد محمد السبيعي ٨٠٫٤١٭ 
دانة محمد شليل املطيري ٧٨٫٩٭ 
دانة محمد عكرش محمد ٨٠٫٢٥٭ 
دانة محمد محسن العتيبي ٧٧٫٣٤٭ 
دميا مشعل غازي العازمي ٨٨٫٥٢٭ 
رتاج مشاري جاسم بن حجي ٩٥٫٨١٭ 
رهف خالد سالم العازمي ٩١٫٤٧٭ 
رهف سعد ارشيد العازمي ٨٢٫٦٥٭ 
روابي ذعار سطام العتيبي ٨٥٫٦٭ 
روان محمد عبيد العازمي ٩٢٫٤٣٭ 
روميه مبارك سيف الهدب ٧٧٫٧٦٭ 
رمي حسن سالم العازمي ٩٠٫٣٧٭ 
رمي مشعل تركي املطيري ٩٠٫٦٥٭ 
سارة أيوب عبداهللا محمد آل علي ٧٦٫٤٤٭ 
سارة عبداهللا عواض العازمي ٨١٫٢٥٭ 
سارة محمد سالم الهاجري ٨٥٫٢٨٭ 
سارة محمد سعود العازمي ٨٠٫٢٦٭ 
سارة مفلح عطا اهللا املطيري ٨٥٫٦٤٭ 
شروق خالد عبداهللا العبيدان ٩٣٫٥٭ 
شهد عبداهللا ماجد العتيبي ٩٣٫٢٭ 
شهد مساعد حسني الغريب ٩٦٫١٭ 
شوق سعيد زايد املطيري ٨٨٫١٧٭ 
شوق عبداهللا محمد عبداهللا محمد ٧٥٫٨٭ 
شوق فارس متعب املطيري ٧٦٫٥٭ 
شوق فهد سعود العازمي ٧٩٫٦٨٭ 
شوق مبارك بدر الغنام ٨٦٫٧٥٭ 
شيخة طالل حسن العتيبي ٩٣٫٦٤٭ 
شيخة علي جابر املري ٨٧٫٧٣٭ 
شيخة علي مشعان العجمي ٨٠٫٥٣٭ 
شيخة فيصل عبدالغفور فهد عبدالغفور ٭ 

٧٦٫٣٧
شيخة منيس سالم الشمري ٧٥٫٢٢٭ 
عائشة مبارك عواد العازمي ٨٧٫٧٭ 
عائشة مرضى سعد العازمي ٨٨٫٨٦٭ 
عالية عايض سلطان العتيبي ٧٧٫٧٤٭ 
علياء مبارك مستور اجلعيد ٨٦٫٥٩٭ 
عمشة سعد مقذل زيد ٩٠٫٠٢٭ 
غدير محمد مانع غليس ٩٢٫٢٢٭ 
فوز حمود مقذل زيد ٧٨٫٣٩٭ 
فوز منصور عسكر العتيبي ٨٠٫٠٣٭ 
لولوة بدر عواد االزمع ٨٢٫١٨٭ 
مرمي سالم حمد املري ٧٧٫٢١٭ 
مرمي سعد هادي الهاجري ٨٣٫٣٩٭ 
مرمي طالل خضير غلوم ٨٩٫٠٣٭ 
مرمي عبداهللا فرج السهلي ٨١٫٥٣٭ 
مرمي فراج هزمي العازمي ٨٠٫٨٥٭ 
مرمي كرمي شامي الهاجري ٨٢٫٤٨٭ 
مرمي محمد خليفة العازمي ٨٦٫٣٤٭ 
منار مساعد مرزوق العازمي ٨٣٫٣١٭ 
منال دهيليس نبزان العازمي ٧٨٫٠١٭ 
مناير بدر سليم البطحاني العازمي ٨٨٫٩٭ 
مها فيصل عبدالهادي العصيمي ٩١٫٧٩٭ 
موضي غنيم قناص املطيري ٨٨٫٧٣٭ 
نرجس خالد إبراهيم البناي ٩٤٫٥٢٭ 
نورة بخيت محسن العجمي ٨٦٫٨٤٭ 
نورة سعيد عبداهللا الدوسري ٨٥٫٣٦٭ 
نورة صقر محمد العتيبي ٩١٫٣١٭ 
نورة ظافر ثامر الدوسري ٩٠٫٩٣٭ 
نوف الفي فالح اخلميلي ٨٥٫١٧٭ 
نوف نايف رحيم الشمري ٨٠٫٤٧٭ 
هاجر سعد سعدون العازمي ٩٥٫٠٧٭ 
هاجر سعود محمد العتيبي ٨٩٫١٩٭ 
هاجر عبداهللا فالح العازمي ٩٠٫٦٣٭ 
هديل علي فالح حجيالن العازمي ٩٠٫٢٨٭ 
هدية محمد حسن العجمي ٨٤٫٢١٭ 
هيا عبدالعزيز محسن العجمي ٨٣٫٩٭ 
وجدان مرزوق فالح العازمي ٨٢٫٣٣٭ 
وضحة عبداهللا معال العتيبي ٩٤٫٥٩ ٭ 

صباح السالم الثانوية للبنني 

أحمد باسل شايع اجليماز ٨٦٫٠٧٭ 
إبراهيم عبداهللا غالم رضا ٧٧٫٦٭ 
أحمد مطلق محمد العتيبي ٨٢٫١١٭ 
بدر فالح ناصر العجمي ٨٧٫٩٥٭ 
حسني أحمد عبدالعزيز حسن ٧٥٫١٦٭ 
حسني انور عبداهللا العباسي ٧٥٫٦٥٭ 
حمد علي عامر املري ٨٢٫٢٧٭ 
حمد نواف علي املفتاح ٧٦٫٦٧٭ 
خليفة خالد مبارك العازمي ٧٣٫٥٣٭ 
سالم سعد ناصر العجمي ٨٢٫٥١٭ 
سعد خالد سعد املشعوف ٨٢٫١٭ 
سعد عيد ظاهر العازمي ٨٧٫١٤٭ 
سعود ثامر سعود السعيد ٨٠٫٤٦٭ 
سعود خالد سعود املطيري ٨٥٫٥٢٭ 
سعود مساعد الفي العازمي ٧٦٫٨٢٭ 
سلطان راشد نادر العجمي ٧٢٫٣٥٭ 
صالح زايد صالح العدواني ٧٩٫٩٭ 
عامر علي عامر املري ٧٩٫٨٦٭ 
عبدالرحمن عبداهللا شالل العتيبي ٨٩٫٠٧٭ 
عبدالعالي علي عبدالعالي الرشيدي ٨٣٫٣٨٭ 
عبدالعزيز صالح عبدالكرمي املكيمى ٨١٫٦٧٭ 
عبدالعزيز فيصل غازي الفودرى ٩٠٫٩٭ 
عبداهللا الهيلم مشعان العجمي ٨٢٫٨٣٭ 
عبداهللا جراح رجعان امليع العازمي ٧٩٫١٭ 
عبداهللا راشد فراج العتيبي ٧٨٫٥٢٭ 
عبداهللا فايز نشمي الدويلة ٨٩٫٣٭ 
عبدالوهاب محمد عبداهللا الوهيب ٧٤٫١٣٭ 
عبداهللا سعد عبداهللا كندري ٧٦٫٤٨٭ 
عبداهللا محمد رياض محمد رياض ٧٩٫٨٭ 
عبداحملسن إبراهيم محسن السبيعي ٨٠٫٩٭ 
علي أحمد علي محمد ٩٤٫٩٥٭ 
علي عادل نوري اجباره ٨٣٫٩١٭ 
علي عبداهللا اسماعيل عوض علي ٧٩٫٢٧٭ 
علي محمود زيد القالف ٧٢٫٣٤٭ 
عمر أحمد فضي الرشيدي ٨٦٫٦٨٭ 
عمر فاروق إبراهيم الكندري ٧٩٫٥١٭ 
فرج برجس فرج السالم ٧٥٫٩٭ 
فهد جمال مناحي العتيبي ٨١٫١٣٭ 
فواز جابر جبر العتيبي ٧٨٫٢٢٭ 
فواز فهد مناحي العتيبي ٧٩٫٥٨٭ 
فيصل أحمد إبراهيم القروى ٨٦٫٤٨٭ 
متعب فارس متعب املطيري ٨١٫٢١٭ 
محمد انور عبداهللا العباسى ٨٣٫٥٤٭ 
محمد خالد سلطان روضان ٨٢٫٠٩٭ 
محمد خالد هاشم العيدان ٨٩٫٤٤٭ 
محمد عبدالرحيم أحمد إبراهيم ٩١٫٤١٭ 
محمد علي عامر املري ٨٢٫٦٭ 
مختار حسني أحمد التجار ٨٦٫٢٦٭ 
مشاري نادر بدر نعمان ٨٦٫٠٢٭ 
ناصر جاسم محمد الكندري ٨٠٫٨٦٭ 
هالل عبداهللا هالل العتيبي ٧٣٫٧٤٭ 
وليد خالد عبدالرضا احلداد ٧١٫٥٧٭ 
وليد خالد نياف العتيبي ٨٨٫٩٤٭ 
وليد طالل وليد العوضي ٨٩٫٩٣٭ 
يوسف مسفر هالل العتيبي ٧٨٫٨٦٭ 
يوسف مهدي صالح الدريع ٧٩٫٢٨ ٭ 

صباح الناصر الصباح الثانوية للبنني 

أحمد عيادة نشمي احلريجي ٧٩٫٦٥٭ 
أحمد مشعل صنت الظفيري ٩١٫٥٩٭ 
إبراهيم عدنان دريول الشمري ٧٦٫٥٧٭ 

أحمد خالد رويشد البذالي ٧٩٫٥٢٭ 
أحمد صالح مهيدى البذالي ٨٢٫٥٦٭ 
أحمد عبداهللا كابد الضفيري ٨٥٫٤٢٭ 
أحمد فهد دحام الضفيري ٧٨٫١٢٭ 
أحمد مطر سالم خبيبان ٧٦٫٠١٭ 
ارشيد عبدالعزيز ارشيد العنزي ٦١٫٦٭ 
احلسني محمد فجرى احلسيني ٧٦٫٨٨٭ 
النشمي سلطان أحمد الشمري ٨٠٫٢٦٭ 
بدر خالد ملعب الظفيري ٨٨٫٧١٭ 
بدر خيري دبيس الظفيري ٨٢٫٢٢٭ 
بدر فهد عايض حوران ٨١٫٥٩٭ 
بدر ناصر غامن الشمري ٨١٫٧١٭ 
بسام عواد سعد القحطاني ٧٩٫٥٤٭ 
بشار نداء مرضى الشمري ٨٧٫٧٢٭ 
بندر حامد سليمان الشمري ٧٥٫٨٦٭ 
بندر حمود منشد اخلالدي ٨٦٫٥٭ 
بندر مهنا بديوى الشمري ٨٣٫٧١٭ 
تركي حارث حاكم عفيصان ٨٩٫٠١٭ 
تركي عيد مرزوق أبوقذيله ٨٥٫٣٭ 
جاسم جمال مرزوق الرشيدي ٨١٫٥٦٭ 
جراح عبداهللا بندر العنزي ٧٩٫٩٢٭ 
جراح مهنا عناد اخلالدي ٩٠٫٥٥٭ 
جزاع ضيف اهللا حمد الشمري ٨٤٫٤١٭ 
حزام مناحي حزام السعيدي ٨٢٫٨٦٭ 
حمد بدر شفاقة الظفيري ٧٧٫٧٣٭ 
حمد حمود بجاد رجيعان ٧٩٫٢٢٭ 
حمد سالم ماطر العازمي ٨٧٫٨٥٭ 
حمد ضيف اهللا حمد الشمري ٨٣٫٧٣٭ 
حمد عبدالعزيز دغيشم الشمري ٧٨٫١٤٭ 
حمد مشوهر عبيد اهللا احلريجي ٨٠٫٦٩٭ 
حمود سعود حمود اجلعيب ٨٧٫٣٩٭ 
خالد غزاي منور السعيدي ٨٧٫٩٨٭ 
خالد مشعل سعد الهدب ٩٢٫٣٢٭ 
داوود فيصل حربي محمد ٨٨٫٤٢٭ 
راكان رخيص دهام الظفيري ٨٠٫٣٤٭ 
سعد فارس سند الظفيري ٧٧٫٥٤٭ 
سعد يوسف سعد الرشيدي ٨٠٫٥٨٭ 
سعود حمود عنيزان السليماني ٨٠٫٣٨٭ 
سعود عبدالعزيز ارشيد العنزي ٨٤٫١٦٭ 
سعود عبدالعزيز نهار احلسيني ٨٧٫٥٣٭ 
سعود فهد قصر الشمري ٧٩٫٩٤٭ 
سعود محمد فهد العنزي ٧٦٫٦١٭ 
سلطان دبوس دليم املاجدي ٧٧٫٠١٭ 
سلطان ضحوي نافع السعيدي ٨٢٫٧٣٭ 
سلطان مشعل حمد الشمري ٨٤٫٦٨٭ 
سلمان عبداهللا خليف الظفيري ٨٩٫٩٧٭ 
سليمان عبيد سليمان املطيري ٨٧٫٣٣٭ 
سهو علي فيحان الشمري ٨٤٫٩٤٭ 
صالح عايد صالح الشمري ٨٣٫١٢٭ 
صباح ناصر صباح الشمري ٧٧٫٤٩٭ 
ضاري غازي حمود الظفيري ٨٥٫١٣٭ 
ضاري محمد سوباط الفضلي ٨٣٫١٭ 
طالل مشعل حمد الشمري ٧٨٫٠٤٭ 
طالل مطلق عودة اجلميلي ٨٧٫٤٥٭ 
ظاهر أحمد ظاهر الفضلي ٨٩٫٤٨٭ 
عامر غربى خلف العازمي ٨٠٫٨٦٭ 
عايد عبدالهادي عايد الشمري ٧٩٫٣٥٭ 
عايض محمد سالم العجمي ٨١٫٥٧٭ 
عايف مفلح عايف العازمي ٨٢٫٤٤٭ 
عبدالرحمن حسني عبداهللا الصليلي ٨٢٫٥٢٭ 
عبدالعزيز سعد مياح العركي ٨٣٫٣٭ 
عبداهللا الفي دليم احلربي ٧٣٫٦٥٭ 
عبدالوهــاب عبداهللا نشــمي الضفيري ٭ 

٨٥٫٦٢
عبدالرحمن دخيل ناصر السعيدي ٨٣٫٥٧٭ 
عبدالرحمن سليمان دهيمان السليماني ٭ 

٧٦٫٧٧
عبدالرحمن صالح محمد العنزي ٧٩٫٠٦٭ 
عبدالرحمن ضحوي نافع السعيدي ٨٤٫٧٣٭ 
عبدالرحمن علي ناجي الرشيدي ٧٦٫٢٨٭ 
عبدالرحمن عواد صحن املطيري ٨٧٫٩٣٭ 
عبدالرحمن محمد عجيل الشمري ٨٥٫٦٣٭ 
عبدالرحمن مسير مساعد البناقى ٧٩٫٨٭ 
عبدالعزيز خالد سعود الظفيري ٧٦٫٨٨٭ 
عبدالعزيز سالم دريول الشمري ٨١٫٠٣٭ 
عبدالعزيز عبيد مطلق الهاجري ٧٥٫٨٧٭ 
عبدالعزيز عواد سعد القحطاني ٧٦٫٥٩٭ 
عبدالعزيز فهد عبيد العجمي ٧٨٫٤٧٭ 
عبداهللا حسني باجيه الشمري ٨٢٫٦٩٭ 
عبداهللا حمد طويرش بخيتان ٨٩٫١٣٭ 
عبداهللا زيد فارس املطيري ٨٣٫٧٢٭ 
عبداهللا سليمان سعيد السليماني ٨٣٫٤٭ 
عبداهللا عادل فارس اخلالدي ٨٢٭ 
عبداهللا عواد صحن عساف ٧٤٫١٥٭ 
عبداهللا محمد فياض الفضلي ٨٠٫٧٧٭ 
عبداهللا مرجع عزاره الضفيري ٨١٫٣٧٭ 
عبداهللا مضحي مصبح الصلبي ٧٧٫١٢٭ 
عبدالوهاب فاضل جبار مجيدل ٨٠٫٥٧٭ 
عبيد عبداهللا فرج املطيري ٨١٫٨٩٭ 
عثمان صالح فريح العنزي ٧٩٫٦٨٭ 
عثمان عبداهللا سعد العنزي ٨٤٫١٤٭ 
عثمان مبارك ضاري العنزي ٧٧٫٩٢٭ 
عثمان مطلق ادغفك الشمري ٨٠٫٣٨٭ 
عثمان مطلق مفلح احلربي ٨٦٫٨٩٭ 
عثمان جنم عبيد الشمري ٧٧٫٦٨٭ 
عذبي محمد هليل الطواله ٧٧٫٣٧٭ 
علي حميد نومان الفليج ٨٣٫٣٨٭ 
علي رغيالن سعيد السليماني ٨٢٫٥٭ 
علي محمد عوض املطيري ٧٥٫٩٦٭ 
عمر مبارك هاجد العازمي ٧٨٫٠٦٭ 
عمر مساعد محمد احلربي ٨٤٫٥٢٭ 
عيد يوسف عيد الذايدى ٨٣٫٩٥٭ 
عيسى محمد سفاح املطيري ٧٦٫٧٭ 
غامن أحمد غامن املطيري ٨٠٫٩٢٭ 
غنام محمد غنام احلسيني ٨٧٫٥٩٭ 
فارس عبداهللا جليدان الشمري ٨٢٫٢٭ 
فايز عياد فايز الظفيري ٧٦٫٩٨٭ 
فايز نوران صنيتان العنزي ٧٨٫٨٣٭ 
فالح عامر هدروس الظفيري ٧٨٫٦٣٭ 
فالح محمد فالح العجمي ٩٠٫٨٣٭ 
فهد سالم محسن احلربي ٨٣٫٩٤٭ 
فهد عبدالعزيز فهد الضفيري ٨٧٫١٣٭ 
فهد عبدالعزيز مريخان شالش ٨٥٫٠٧٭ 
فهد فهاد طرقي الظفيري ٨٩٫٣٦٭ 
فهد كاتب صالح الرشيدي ٨٢٫٦٩٭ 
فهد مبارك فراج العازمي ٨٢٫٥٣٭ 
فهد ناصر صباح الشمري ٧٨٫٥٩٭ 
فواز حبيب غليون رومي ٨٤٫٩١٭ 
فواز خالد صنهات املطيري ٧٩٫٥١٭ 
فيصل عبداهللا عايض السعيدي ٨٨٫٠٩٭ 
فيصل عراك عنتر الظفيري ٨٣٫٦٥٭ 
فيصل فايز ثروى حافظ ٧٢٫٤١٭ 
قتيبة فهد فالح العجمي ٩٢٫٩١٭ 
الفي مشعل مطر الشمري ٧٧٫٨٭ 
مبارك عبداهللا مبارك الظفيري ٨٣٫٢٣٭ 
مبارك محمد بشيت اجلميلي ٨٨٫٨٢٭ 
متعب عواد صحن عساف ٧٩٫٦٧٭ 
محسن فراج حرير الظفيري ٨٤٫٤٤٭ 
محمد جمعان سعيدان السليماني ٨١٫٢٢٭ 
محمد حامد حصينى الشمري ٨٥٫٢٧٭ 
محمد خالد محمد احلسيني ٨٤٫٣٣٭ 
محمد سلطان ضحوي الضفيري ٨٠٫٧٨٭ 
محمد عبداهللا قريان سعدان ٩٢٫٩٥٭ 
محمد علي أحمد اخللف ٨٥٫٤٥٭ 
محمد فرحان محمد الشمري ٨١٫٨٥٭ 
محمد فالح شخير الصليلي ٧٩٫٨٧٭ 
محمد فهد بشير النومس ٧٩٫٠٧٭ 
محمد مجزع نقا الضفيري ٨٨٫٠٣٭ 
محمد وسام علي العازمي ٧٩٫٠٦٭ 
محمود حمد أحمد اخللف ٨٠٫٥٥٭ 
مزيد خلف سلمان احلسيني ٨٢٫٤٨٭ 

مشاري أحمد سطم الشمري ٧٨٫٠٤٭ 
مشاري سعد معاشى احلسيني ٨١٫٢٣٭ 
مشعان عارف فرحان العنزي ٨٧٫٠٤٭ 
مشعل جريس سفر العتيبي ٨١٫٢٦٭ 
مشعل محمد مطلق الشليمى ٧٦٫٨٦٭ 
مطر فضيل مطر الشمري ٧٨٫٠٢٭ 
معاذ فايز عبداهللا الشمري ٨٤٫٦٤٭ 
معاذ فهد فالح العجمي ٩٣٫٧٤٭ 
منصور ناصر مشلش العجمي ٩٠٫٦٨٭ 
مهنا مشعل مطر الشمري ٧٨٫٠٧٭ 
مهنا ناصر ماضي الشمري ٨٥٫٢٣٭ 
موسى احلميدي ريكان الظفيري ٨٧٫٧٣٭ 
ناصر محمد طميش الظفيري ٩٢٫٠١٭ 
نافع ضحوي نافع السعيدي ٨٣٫٢٢٭ 
نهار شنار نهار املطيري ٨٣٫٦٤٭ 
يعقوب فاضل سعيد العنزي ٨٦٫٥٨٭ 
يعقوب محمد عواد احلسيني ٩١٫٢٣٭ 
يوسف جمال الدين محمد اجلدي ٩٣٫٩٦٭ 
يوسف حسني سعد عبداملولى ٩٨٫٣٣٭ 
يوسف سالم ماطر العازمي ٨٥٫٦٥٭ 
يوسف سويد وردى العنزي ٧٧٫٥٧٭ 
يوسف عبدالهادي مناور املطيري ٨٣٫٥٤ ٭ 

صفية بنت عبداملطلب الثانوية للبنات 

آمال عبدالقادر عبدالرسول الرمضان ٨٣٫٠١٭ 
أمل ناصر محمد الرقيب ٩٤٫٣٤٭ 
اروى فارس فيحان العتيبي ٩٣٫٢٦٭ 
اسيل عبداهللا فالح العجمي ٧٩٫٨٩٭ 
البندري أحمد حمد العنزي ٨٧٫٠٧٭ 
اجلود وليد سمير الكعبي ٨٣٫٥٥٭ 
انوار أحمد شهاب املطيري ٧٨٫٩٭ 
بدور ناصر سعيد ناصر ٨١٫١٧٭ 
جمانة خلف ظاهر العدواني ٧٧٫٦٣٭ 
جنان رمضان عبدالرضا روضان ٨٦٫٥٭ 
دانة محمد مزعل العتيبي ٨٩٫٨٨٭ 
دميه عمر عبداهللا العجمي ٩٢٫٢٣٭ 
ربا سالم سيار العنزي ٨٦٫٢١٭ 
رتاج سالم مبارك اجلوير ٧٥٫٤٨٭ 
رغد سالم محسن العنزي ٨١٫٨١٭ 
رمي راشد محمد العجمي ٧٨٫٢٧٭ 
رمي طالل سلطان الهزاع ٧٣٫٠٤٭ 
زينب أحمد محمد ميرزا ٨٨٫٢٢٭ 
سارة أحمد إبراهيم بكر ٩٤٫٦٦٭ 
سارة حسني علي الهاجري ٨٠٫٥٤٭ 
سارة سعد ناشي العازمي ٧٨٫٨٦٭ 
سارة متعب مهنا اخلالدي ٨٩٫٨٢٭ 
عالية راشد سيف الزيد ٨٧٫٤١٭ 
عذاري إبراهيم براك العازمي ٨٧٫٦٭ 
عهود حمد راشد العويهان العنزي ٧٨٫٨٦٭ 
غادة فهد عبدالرحمن العجمي ٨٦٫٢٦٭ 
فاطمة سالم خالد الصباح ٨٩٫٤٧٭ 
فوز بندر صحن امليع ٨٧٫٧٧٭ 
لطيفة ناجع محمد العجمي ٩٣٫١١٭ 
مرمي أحمد حسني املال ٨٩٫٦١٭ 
مشاعل محسن محمد الشامري ٩٠٫٤٦٭ 
منار تركي علي العنزي ٨٢٫٠٢٭ 
منار محسن صالح محمد ٩٤٫٩٧٭ 
منوه علي مطلق امليع العازمي ٧٩٫٧٨٭ 
مها محمد مزيد املطيري ٨٨٫٤٦٭ 
موضي علي غازي العازمي ٨٣٫٢٥٭ 
مي محمد عبيد العجمي ٩٢٫٠٤٭ 
مي محمد فالح الهمالن ٨٦٫٣٧٭ 
ميرا جورج ملعى جاد ٩٨٫٠٧٭ 
جنالء فجرى نصار العازمي ٨٢٫١٤٭ 
نور ناهى سعيد العنزي ٨٧٫٠٣٭ 
نورا بتال خويران الدوسري ٨٣٫٧٭ 
نورة سمير خالد سريع ٩٢٫٠٧٭ 
نورة وليد مرزوق الغريب ٨٥٫١٭ 
نوف راشد فالح العازمي ٨٧٫١٧٭ 
نوف عبداهللا فهد العجمي ٩٠٫٢٭ 
هيا فهد سعد السبوق العجمي ٩٧٫١٭ 
هيا مشاري فالح النويعم ٩٧٫٧٩٭ 
هيا مشعل شبيب العجمي ٨٨٫٢٨٭ 
ورود فالح محمد العجمي ٩٣٫٤٣ ٭ 

صالح الدين الثانوية للبنني 

أحمد ماجد جاسم املنصور ٨٩٫٠٩٭ 
أحمد محمد أحمد الضامر ٨٠٫٤٣٭ 
أنس صالح حمود الصاحلي ٨٣٫١٣٭ 
أنس هاني سعد املياس ٧٩٫٧٢٭ 
بدر حسن علي الفيلي ٨١٫٤١٭ 
بدر عماد جنم مشاري السيف ٨٢٫٨٥٭ 
برهان عدنان جمعة هاشم ٧٤٫٥٤٭ 
تركي خالد عبداهللا الدمخي ٨٠٫٣٨٭ 
جعفر صادق محمد بوخلف ٧٤٫٨٭ 
حسني أحمد حميد أخند ٨٢٫٥٤٭ 
حسني أحمد نعمان املتروك ٧٩٫٥٩٭ 
حسني جهاد علي املال ٧٩٫٢٦٭ 
حسني رضا إبراهيمى نزاد ٨٧٫٣١٭ 
حسني منصور نظر الشطي ٩١٫٣٦٭ 
حمد إبراهيم حمد الراشد ٧٦٫٠٥٭ 
حمد إبراهيم حمد الوحير ٧٨٫٧٢٭ 
حمد عادل يوسف العمران ٨٤٫٢٥٭ 
حمد فيصل عبدالعزيز الهاجري ٨٠٫١٥٭ 
حمود حمد عبدالعزيز الهدلق ٨٥٫٤٩٭ 
خالد عبداهللا سعود العتيبي ٨٤٫٧٨٭ 
راشد طالل راشد الشراح ٧٩٫٩٦٭ 
راشد علي مبارك العجمي ٨٨٫٦٦٭ 
سالم علي غامن الرشود ٧٤٫٨١٭ 
سعد مشعل سعد العلبان ٧٢٫١٢٭ 
سعود عبدالعزيز سعود العجمي ٧٧٫٧٨٭ 
سليمان إبراهيم سليمان العبيد ٧٢٫٨٣٭ 
سليمان جمال سليمان املصري ٩٠٫٩٧٭ 
سليمان مبارك راشد املاص ٨٨٫٣٭ 
سليمان مفيد خليفة الدغيشم ٨٠٫٦٥٭ 
سيد هاشم سيد عقيل حسني احلداد ٨٠٫٥٥٭ 
شهاب مشعل شهاب الفضلي ٧٩٫٩٦٭ 
صالح سيد محمد أحمد الرفاعي ٨٠٫٤٩٭ 
صقر سالم فرحان الرومي ٨١٫٦٥٭ 
ضاري فهد عبدالرحمن اجلحيل ٨٣٫٢٣٭ 
طالل عاطف فؤاد الدوسري ٧١٫٧٣٭ 
عبدالعزيز حسن علي البهاويد ٧٥٫٦٭ 
عبدالعزيز خالد عبداهللا السعيد ٨٥٫٢١٭ 
عبدالعزيز مساعد احلشاش ٧٦٫١٢٭ 
عبداهللا عبدالعزيز عبداهللا التركي ٨٩٫٨٥٭ 
عبداهللا مطلق حمود املطيري ٨٥٫٢٦٭ 
عبداحملسن عادل يعقوب الربيعان ٧٨٫١٦٭ 
عبدالوهاب سهيل سليمان اسماعيل ٧١٫٨٧٭ 
عبدالوهاب فيصل محمد العوضي ٨٨٫٧١٭ 
عبدالوهــاب وليد عبدالكرمي القلوشــى ٭ 

٨٢٫٥٦
عبدالرحمن نواف علي العنزي ٨٤٫٥٨٭ 
عبداهللا صعب عبداهللا الالفي ٨٢٫٤١٭ 
عبداهللا طالل عبداهللا احلمود املطلق ٨١٫١٩٭ 
عبداهللا عبدالعزيز محمد الرباح ٧٠٫٧٥٭ 
عبداهللا فيصل عبداهللا الفودري ٩٦٫٥٩٭ 
عبداحملسن خالد يعقوب اجلابر ٨٦٫٧٥٭ 
عثمان تيسير خليل الدوسري ٩١٫٤٤٭ 
علي حسني أحمد الفيلكاوي ٩٣٫١٧٭ 
علي عبدالرزاق عبداهللا بلوشي ٨٧٫٤٩٭ 
علي يعقوب علي محمد ٧٩٫٨٥٭ 
عمر علي محمد الفودري ٨٦٫٧٭ 
عمر مبارك فهد العتيبي ٨٥٫٩٧٭ 
عمر محمد عثمان الكوح ٨٨٫٩٣٭ 
عمر جنم يوسف النجم ٧٠٫٥٨٭ 
فهد عبداهللا فهد بن حسني ٧٦٫٠٤٭ 
فيصل يحيى علي البحر ٨٣٫٤٢٭ 
محمد أحمد صالح البصرى ٨٣٫٦٨٭ 
محمد طارق فرحان مبارك ٧٤٫٨٤٭ 
محمد عبدالعزيز محمد الرميح ٨٢٫١٥٭ 

محمد عبداهللا صالح احلبيل ٧٩٫٣١٭ 
محمد علي مؤيد ماجد املزيدي ٨٠٫٦٢٭ 
محمد ماجد عبدالرضا عبداهللا ٧٨٫٢٭ 
محمد مشعل محمد احلسون ٨١٫٠١٭ 
محمد مشعل محمد الصويالن ٧٦٫٧٣٭ 
مشعل سمير محمد حوترى ٨٣٫٧٦٭ 
مهدي طارق عباس قمبر ٧٧٫٠٩٭ 
ناصر بدر موسى العطار ٨٥٫٧٨٭ 
ناصر عبداللطيف املقهوى ٨٠٫٥٧٭ 
وليد خالد صالح البخيت ٨٤٫٥٤٭ 
يعقوب يوسف حسن قمبر ٨٠٫١٦٭ 
يوسف خالد حسني العمر ٧٩٫٣٩٭ 
يوسف محمد مصطفى علي ٨٧٫٦١٭ 
يوسف ناصر محمد الشريف ٧٤٫٢١ ٭ 

طلحة بن عبيد الثانوية للبنني 

أسامة هادي محمد الدوسري ٧٧٫٥٥٭ 
بدر محمد فهد العازمي ٧٨٫١٢٭ 
بندر فالح محمد العجمي ٧٢٫٥٩٭ 
حسن راشد حسن الدوسري ٨٤٫٥٤٭ 
حسن عبدالهادي حسن العجمي ٧٨٫٦٢٭ 
حسني عادل محمد سبتي ٨٧٭ 
حسني محمد حسني العجمي ٨٣٫٧٭ 
حمد بدر حسن علي ٧٥٫٧٣٭ 
خالد أحمد خالد العازمي ٨٥٫٩٤٭ 
خالد نواف حمود القريافي ٨١٫٥٦٭ 
سالم خلف عبداجلليل خلف ٨١٫٦٣٭ 
سالم سعد سالم العازمي ٦٧٫٣٨٭ 
سعد خالد سعد ارتيبان العازمي ٧٢٫٣٩٭ 
سعد عبداهللا حمود القريافى ٧٨٫٠٢٭ 
سعد هادي سعيد الهاجري ٧٢٫٠١٭ 
سلطان عبدالرحمن دليم العتيبي ٧٩٫٣٥٭ 
سلطان علي غنيم العازمي ٧٨٫٣٤٭ 
سليمان جمعة فرحان خلف ٧٢٫٠٣٭ 
عبدالرحمن حسني فاضل الكندري ٨٥٫١١٭ 
عبدالرحمن ناصر مهدي احملرول ٧٠٫١٦٭ 
عبدالعزيز راشد مرزوق العازمي ٧٧٭ 
عبدالعزيز مبارك مريزيق الرشيدي ٧٨٫٩٥٭ 
عبداهللا حمدان حمد العازمي ٦٩٫٦٢٭ 
عبداهللا فهيد بني العجمي ٨٠٫٢٦٭ 
عبداهللا مبارك حمود العجمي ٨١٫٩٨٭ 
عبداهللا محمد حبيني العازمي ٧٤٫٨٭ 
عبدالهادي محمد شوميى العجمي ٨٢٫٩٦٭ 
عبدالعزيز مفلح هرماس العازمي ٧٥٫٩٭ 
عبداهللا سالم عبداهللا املري ٧٤٫٥٢٭ 
عجب نواف مبرك العازمي ٧٤٫٨٤٭ 
عذبي خالد مرزوق العازمي ٧٨٫٥٧٭ 
عذبي نواف مبرك العازمي ٧٣٫٠٣٭ 
علي سعد حمود زيد ٨١٫٩٩٭ 
علي غنيم عايض الوجهان ٨٢٫١٨٭ 
علي محمد علي الشطي ٩٠٫٠٥٭ 
عمر حامد حمود العازمي ٨٠٫٢٧٭ 
عيسى محمد شريف مالح كنكى ٨١٫٤٣٭ 
فايز نصار مبروك العازمي ٧٢٫١١٭ 
فواز جابر ناصر الشمري ٨٨٫١٧٭ 
مبارك سيف عيد العازمي ٧٦٫١١٭ 
مبارك فرج مبارك العازمي ٧٨٫٠٧٭ 
محسن راشد حسن الدوسري ٧٩٫٣٧٭ 
محمد حمد راشد املري ٨٠٫٦٥٭ 
محمد خالد محمد العازمي ٧٦٫٩٩٭ 
محمد عايد محمد مبارك ٦٩٫٠٢٭ 
محمد مبارك محمد الهاجري ٧٣٫٠٨٭ 
محمد مشعل منيخر العازمي ٨٢٫٥٤٭ 
محمد منصور محمد العجمي ٧٧٫٢٤٭ 
مشعل طالل رجعان العازمي ٧٦٫٧٨٭ 
مطلق علي مطلق العازمي ٧٢٫٦٣٭ 
مناحي نواف مناحي احلربي ٧٦٫٤٧٭ 
منيف راشد فالح الهاجري ٦٩٫٩٤٭ 
نايف مطلق سالم العازمي ٨٤٫٠٢ ٭ 

طليطله الثانوية للبنات 

أريج مطلق مناحي العتيبي ٨٤٫١٥٭ 
أماني دعيج خليفة العربيد ٧٦٫٢٣٭ 
اجلورى خالد ضيدان السبيعي ٩٠٫٠٨٭ 
الشيخة فالح فراج الهاجري ٨٨٫٧٨٭ 
الهنوف درزى علي العازمي ٨٨٫٥١٭ 
أنفال علي حسن العجمي ٧٩٫٥٤٭ 
بدور راشد عبدالهادي الدوسري ٨٢٫٠٢٭ 
بلقيس سالم بور موسي ٨٠٫٠٨٭ 
جمانة عيسى أحمد حسن ٩٣٫٠٧٭ 
جود عبدالعزيز محمد العجمي ٩١٫٥٢٭ 
جينان محمد فهيد العجمي ٨٦٫٦٩٭ 
دانة سالم ناصر الشامري العجمي ٩٤٫١٤٭ 
دميه هادي عيد العازمي ٩٤٫٦٥٭ 
ريزه محمد مبارك العجمي ٨٢٫١٩٭ 
رمي حمد راشد املري ٨٥٫٤٧٭ 
زهرة سالم علي زنكي ٨٥٫٢٥٭ 
سارة سعد ناصر العجمي ٧٣٫٧٢٭ 
سارة فالح سعد الطعان ٨١٫٦٣٭ 
سحر جار اهللا عبداهللا فالح ٧٩٫٦٧٭ 
شاهه سلطان سعد الديثان ٩٠٫٨٦٭ 
شهد طالل مساعد العازمي ٩٠٫٢٭ 
شهد محمد مبارك الكدادى ٨٥٫٦٨٭ 
شيخة نبيل جوهر أحمد ٨٠٫٢٢٭ 
شيمايل زعيزع سليم العنزي ٩٣٫٨٥٭ 
عبير فالح راشد العازمي ٨٤٫٧٢٭ 
عنود فهد عيد الرشيدي ٨٢٫٨٥٭ 
عيدة عيد ماطر العازمي ٦٧٫٩٤٭ 
فاطمة فواز حمد ٨٣٫٤١٭ 
فاطمة أحمد محمود الطويل ٧٤٫٥٭ 
فاطمة رائد حسن حسني ٨٣٫٤٧٭ 
فاطمة عبداهللا عبدالرحمن املال ٨٠٫٢٨٭ 
فاطمة محمد سطام اجلويسري العازمي ٭ 

٩٢٫٢٨
فرح نواف نايف املطيري ٨٥٫٩١٭ 
فوز دايس صغير الدوسري ٩٢٫٤٭ 
فوز فهد غربي الشمري ٧٧٫١١٭ 
جلني خالد ضيدان السبيعي ٨٦٫٥٢٭ 
لطيفة عبداهللا محمد املطيري ٨٥٫٩٦٭ 
لولوة نبيل جوهر أحمد ٨٩٫٥٦٭ 
ماريا محمود خضير إبراهيم ٩٨٫١٧٭ 
مرمي مبارك محمد العجمي ٧٤٫٢٩٭ 
مرمي مبارك محمد هادي العجمي ٩٦٫٣٭ 
مرمي نايف مبارك العازمي ٨٢٫٠٣٭ 
مضاوي محمد فهد العجمي ٨٤٫٩٤٭ 
ملحه مسعود مسفر العجمي ٨٦٫٨٧٭ 
منال مشاري جابر السعيدي ٩٢٫٤٣٭ 
منيرة أحمد مرزوق الشحومى ٨٧٫٥٣٭ 
منيرة عبداهللا محمد العجمي ٧٥٫٠٩٭ 
منيرة محمد فهد العجمي ٩٧٫٦٦٭ 
مها حمد جابر املري ٨٧٫٣٦٭ 
مها صالح فرحان الشمري ٨٥٫٦٭ 
موزه فهد غنام العازمي ٨٣٫٣٧٭ 
نعمة محمد ذيب العجمي ٩٣٫٣٨٭ 
نورة هزاع عيد العتيبي ٧٧٫٧٧٭ 
هاجر مبارك رجا حسني ٩٤٫١٦٭ 
هديل محمد صباح ضيون ٨٧٫٨٣٭ 
وداد سعد سمران املطيري ٨٣٫٣١٭ 
وضحة ناصر عبدالرحمن العبودى ٨٠٫٢٤ ٭ 

عبداللطيف ثنيان الغامن الثانوية للبنني 

أحمد عبداهللا مساعد الشنفاء ٧١٫٦٭ 
أحمد محمد علي الهاجري ٧٧٫٣٭ 
أحمد هادي حمدان العنزي ٧٧٫٨٥٭ 
إبراهيم حمدان ثامر اجلمهور ٨١٫٦٣٭ 
أحمد حمدان نداء الظفيري ٧٥٫٩٥٭ 
أحمد مشعل عودة العودة ٨٦٫٤٩٭ 
باسل حجي عبداهللا ابوصليب املطيري ٭ 

٧٩٫٠٩
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باسل نواف بجاد املطيري ٨٣٫٠٦٭ 
بدر جميل علي الرشيدي ٧٧٫٣٨٭ 
بدر سعد إبراهيم الرشيدي ٨٦٫٥٦٭ 
بدر عبداهللا بدر املنيع ٧٤٫٥٦٭ 
بدر فهد علي الفضلي ٧٠٫٧٧٭ 
بدر ناصر بدر املطيري ٧٨٫٦٢٭ 
براك بركات شديد الديحاني ٧٦٫٣٧٭ 
بندر مزبن دعسان املطيري ٧٩٫٨٤٭ 
تركي محمد عوض الضفيري ٧٤٫٤١٭ 
تركي مناحي صنهات شرار ٧٤٫٤٨٭ 
ثنيان جمال مطلق الوهيدة ٨٨٫٠٩٭ 
جمال بندر شعف الرشيدي ٧٦٫٠٥٭ 
حسن ربعيسعود الرشيدي ٧٩٫٥٨٭ 
حسني أنور مفلح العنزي ٨١٫٨٣٭ 
حسني فواز رشيد الرشيدي ٨٥٫٥٨٭ 
حمد فهد عثمان البحيرى ٨٤٫٤٧٭ 
حمد فيصل مساعد املجاوب فهران ٨٤٫٨٤٭ 
حمد الفي مرزوق العازمي ٧٠٫٤١٭ 
حمود سعد محمد الرشيدي ٧٥٫٢٧٭ 
حمود فالح حمود املطيري ٧١٫٧٤٭ 
حمود ناصر صويان العدواني ٨٠٫٦١٭ 
حميد نايل حميد الرشيدي ٨٣٫٠١٭ 
خالد جمال شعف الرشيدي ٨٧٫١٢٭ 
خالد راشد مبارك الرشيدي ٧٤٫١٨٭ 
خالد ضيف اهللا راشد املطيري ٧٧٫٥٩٭ 
خالد طالل خالد الرشيدي ٨٥٫٠٥٭ 
خالد فيصل علي الرشيدي ٧٢٫٧١٭ 
خالد ناصر مجبل الرشيدي ٧٩٫٣١٭ 
خالد هزاع محمد العنزي ٨٩٫٦٭ 
زيد فهد محسن املطيري ٧٨٫٤٦٭ 
زيد محمد زيد الزعبي ٧٧٫٣٦٭ 
سالم شعف سليمان الرشيدي ٨٤٫٥٢٭ 
سعد رفاعي سعد العازمي ٧٥٫٤٤٭ 
سعد طالل مطلق الديحاني ٨٣٫٨٥٭ 
سعد محمد حامد العنزي ٨١٫٧٦٭ 
سعود بدر سعد املطيري ٩١٭ 
سلمان سالم محمد اخلالدي ٧٨٫٣٭ 
سلمان ناصر ارشيد الرشيدي ٧٧٫٥١٭ 
سلمان ناصر عبداهللا الرشيدي ٧٩٫٢٭ 
سليمان بتال سليمان الديحاني ٧٩٫٩٩٭ 
شمالن خالد عوض العنزي ٨٩٫١٢٭ 
شهاب أحمد يعقوب درباس ٧٧٫١٭ 
ضاري فالح بدر الوهف املطيري ٧٨٫٤٧٭ 
طالل مشعل جرمان جرمان ٧٨٫٧٢٭ 
عبدالرحمن ماجد صالح الديحاني ٨٢٫٣١٭ 
عبدالرحمن ماجد مرزوق العنزي ٨٩٫٠٣٭ 
عبدالعزيز بدر ناصر بارون ٧٥٫١٥٭ 
عبدالعزيز حسني مجبل املطيري ٧٥٫٠٥٭ 
عبدالعزيز سند حميدي السند ٧٨٫٣١٭ 
عبداهللا خالد عياد العصيمي ٨٥٫٦٣٭ 
عبداهللا خالد مطر املطيري ٨١٫٤١٭ 
عبداهللا عقاب محمد الشمري ٨١٫٣٣٭ 
عبداهللا فيصل مطر املطيري ٨٣٫١٩٭ 
عبداهللا مبارك سعيد املطيري ٩١٫٦٭ 
عبداهللا محمد أحمد السند ٨٢٫٧٭ 
عبداحملسن فراج شبيب العجمي ٧٧٫٠١٭ 
عبدالرحمن ذياب محمد ذياب الراجحي ٭ 

٧٣٫٢٥
عبدالرحمن طالل عبداهللا املسيلم ٨٤٫٢٧٭ 
عبدالعزيز حسني راكب الرشيدي ٩٠٫٤٥٭ 
عثمان فهد علي احلربي ٨٢٫٥٢٭ 
عثمان يوسف فالح العنزي ٨٠٫٣٢٭ 
عذبي مسلم عنيزان الرشيدي ٧٧٫٧٢٭ 
عطا اهللا صالل عطا اهللا الهاجري ٨٣٫٧٨٭ 
علي أحمد محمد عمر ذياب الراجحي ٧٢٫٠٥٭ 
علي حسن حمود املطيري ٧٨٫٠٧٭ 
علي حسني محمد أحمد محمد ٨١٫٩٢٭ 
علي عبدالعزيز عبداهللا الرشيدي ٩٢٫٦٧٭ 
عمر حامد دغيم الرشيدي ٩٢٫١٨٭ 
عمر صالح حمد الشبال ٨٥٫٧٦٭ 
عمر عبدالهادي عبدالرزاق راشد ٨٠٫٨٭ 
عمر فهد علي املطيري ٨٤٫٥٩٭ 
عمر محمد امهدي الرشيدي ٧٨٫٤٨٭ 
عمر منصور منيف منيف ٨٥٫٠٥٭ 
عيد يوسف نايف الديحاني ٨٠٫٠٢٭ 
غازي فيصل محمد املطيري ٨١٫٣١٭ 
فايز سلطان عوض املطيري ٧٧٫١٦٭ 
فراج مرجي سمير العنزي ٧٢٫٩١٭ 
فرحان محسن خليف العنزي ٨٨٫١٩٭ 
فالح فواز فالح املطيري ٨٨٫٣٤٭ 
فالح محمد فالح الرشيدي ٨٠٫٤٢٭ 
فهد ذاير شويط املطيري ٨٥٫٩١٭ 
فهد فالح هايف السويط الضفيري ٧٦٫٠٨٭ 
فواز خالد سطام العتيبي ٨٥٫٢٥٭ 
فواز محمد بركة املطيري ٨٢٫٢٨٭ 
فيصل خالد سرور الديحاني ٧٦٫٥٨٭ 
فيصل خالد مرشد العازمي ٧٤٫٥٩٭ 
فيصل شامخ عايض الرشيدي ٨٣٫٨٩٭ 
فيصل فرحان سالمة العنزي ٨٢٫٦٨٭ 
مبارك أحمد مطلق الرشيدي ٨٨٫١٢٭ 
مبارك خالد منصور بذال الرشيدي ٧٣٫٧٩٭ 
مبارك مساعد مبارك الرشيدي ٨٤٫٥٨٭ 
مبارك موسى عوض املهمل ٨٥٫٤٢٭ 
محسن محمد محسن السبيعي ٨٣٫٨٨٭ 
محمد احلميدي بطيحان املطيري ٨١٫٥٦٭ 
محمد بجاد محمد املطيري ٨٠٫٩٧٭ 
محمد جاسم محمد اللهيدى ٨٣٫٢٨٭ 
محمد حسن راكب الرشيدي ٨٤٫٨٦٭ 
محمد حسني أحمد االمير ١٧٫٢٦٭ 
محمد خالد عدهان الرشيدي ٨٢٫٢٥٭ 
محمد سعد محمد الشيتان ٧٧٫٩٢٭ 
محمد سعد محمد املطيري ٧٩٫٠٢٭ 
محمد سلطان محمد العنزي ٨٧٫٦٦٭ 
محمد شافي حمد الشمري ٧٤٫١٤٭ 
محمد طالل عبداهللا املسيلم ٧٧٫٧٣٭ 
محمد طالل محمد العنزي ٨١٫٦٥٭ 
محمد علي براك البراك ٧٩٫٠٤٭ 
محمد عواض عوض الرشيدي ٨١٫٧٢٭ 
محمد فالح حمدان الرشيدي ٧٦٫٩٧٭ 
محمد فهد فرحان العنزي ٨٠٫٦٣٭ 
محمد ناصر عامر املطيري ٧٤٫٨٤٭ 
محمد يوسف محمد الرشيدي ٨١٫٩٨٭ 
محمد يوسف منصور الرشيدي ٨١٫٧٭ 
مساعد عبداهللا مساعد الرشيدي ٨٣٫٥٭ 
مشاري فهد دعيج حبيب ٧٧٭ 
مشعل سعد عياد اجلنفاوي ٨٧٫٩٨٭ 
مشعل سعيد عواد العتيبي ٨٢٫٥٨٭ 
مشعل عبدالعزيز خليفة املطيري ٧٧٫٧٥٭ 
مشعل مشاري مرشد املرشاد ٧٥٫٥٤٭ 
مهدي حسني مهدي طاهر ٦٨٫٥٧٭ 
ناصر بدر جري املطيري ٧٩٫٤٧٭ 
ناصر فايز بدر الديحاني ٧٩٫٨٧٭ 
نايف مشاري سلطان العتيبي ٨٠٫٧٥٭ 
نواف انور مفلح العنزي ٧٩٫٢٣٭ 
نواف حسني عبدالرحمن املطيري ٧٤٫١٭ 
نواف نداء سعيد الرشيدي ٨٣٫٦٤٭ 
هويدي فالح هادي الرشيدي ٧٨٫٢٦٭ 
وليد خالد زيد الغضورى ٧٧٫٧٦٭ 
يوسف بدر صالح العنزي ٨٢٫٨٥٭ 
يوسف عبدالرحمن سعد املطيري ٧٥٫٩٩٭ 
يوسف محمد يوسف الشراح ٨٤٫٨٧ ٭ 

عبداهللا األحمد الصباح الثانوية للبنني 

أحمد غالى عايض العازمي ٨٧٫٤٭ 
بدر أحمد شبيب العازمي ٨١٫٤٥٭ 
بندر أحمد فالح السكران ٨٧٫٥٥٭ 
ثامر محمد هجاج الدوسري ٧٤٫٨٩٭ 
حسن محمد عبداهللا النومس ٨٢٫٦٣٭ 
حسني علي ارشيد العازمي ٨٢٫٨٦٭ 
حسني هادي خلف الفضلي ٨٦٫٩٭ 

حمد سالم فهيد العويهان العنزي ٨٥٫٨٣٭ 
حمد عبدالسالم حمد املسباح ٩٢٫٣٭ 
خالد حمد غريب العجمي ٨٠٫٦٨٭ 
خالد مشعل محمد العازمي ٨٥٫٣٦٭ 
راشد عبداهللا عيد العازمي ٨٣٫٨٤٭ 
راشد عبداهللا فليفل الداهوم ٨٢٫٠٨٭ 
راشد محمد راشد العازمي ٨١٫٩٨٭ 
راشد نواف راشد فالح العازمي ٧٨٫٨٦٭ 
زايد محمد زايد العازمي ٧٦٫٣٤٭ 
سالم عبداهللا مجبل العازمي ٨٥٫١٧٭ 
سالم فيصل محمد الهاجري ٧٧٫٢٨٭ 
سعد خالد سعد العازمي ٨٢٫٥٣٭ 
سعود خالد سعود خالد السبيعي ٧٦٫١٤٭ 
سعود فايز سعود الرشيدي ٨٢٫٥٢٭ 
سعود فهد راشد العازمي ٨١٫٢٤٭ 
سعود فيصل عبدالوهاب العيدان ٧٢٫٨٧٭ 
سلمان فهد فالح العازمي ٧٧٫٠٣٭ 
سيف فالح سيف امللعبى ٧٨٫٥٨٭ 
طامي مبارك محمد الدوسري ٧٣٫١٧٭ 
طالل جابر مضحى العازمي ٧٤٫٨٢٭ 
طالل مشعل فرحان العازمي ٧٦٫٨١٭ 
عبدالرحمن علي أحمد عبدالرحيم ٨١٫٠٧٭ 
عبدالعزيز حسني فهاد العازمي ٧٧٫١٦٭ 
عبدالعزيز علي أحمد عبدالرحيم ٧٨٫٣٧٭ 
عبداهللا أحمد يونس علي ٧٥٫٥٣٭ 
عبداهللا صبحى محى الدين سلمان ٨١٫٧٥٭ 
عبدالهــادي عفــاس عبدالهــادي جابــر ٭ 

املري ٧٨٫٦٩
عبدالوهاب فيصل عبدالوهاب العيدان ٭ 

٧٣٫٥٣
عبدالوهاب محمد عبداهللا النومس ٨٠٫٢٤٭ 
عبداللطيف محمد رجعان البحيرى ٧٥٫٧٩٭ 
عقيل عبداملجيد عبدالكرمي علي ٨٥٫٦٦٭ 
علي حمد سالم املري ٧٥٫٥٭ 
علي سلمان علي السليمان ٧٩٫٧٤٭ 
علي صالح محمد العجمي ٧٩٫٧٤٭ 
علي يونس محمد باقر ٨٥٫٢٩٭ 
عمر فهد مناور العازمي ٨٠٫٧٥٭ 
غامن محمد غامن السبيعي ٧٦٫٥٭ 
فالح فيصل نصار العازمي ٨٧٫١٢٭ 
فهد حربي مهدي العازمي ٨٠٫٤٧٭ 
فهد حسني رشيد الضرباح ٨٢٫٥٩٭ 
فهد عايض شافي الهاجري ٨٦٫٥٥٭ 
فواز حمود شريدة الشريدة ٧٨٫٦٣٭ 
فواز خلف مخلد املطيري ٨٧٫٥٣٭ 
فيصل حمد غريب العجمي ٨٤٫٩١٭ 
فيصل حمود فالح جار اهللا ٨٥٫٣٦٭ 
ماجد صقر عبداهللا املاجد الغامن ٨٠٫٣٢٭ 
مبارك ناصر غزاي العتيبي ٨٠٫٣٥٭ 
محمد خالد شليويح املطيري ٨٧٫٧٨٭ 
محمد عبداهللا قنعص العازمي ٨٦٫٥٤٭ 
محمد عبيد خلف الرشيدي ٧٩٫٩٣٭ 
محمد عوض عبداهللا املطيري ٨٠٫٧٤٭ 
محمد فيصل الفي العازمي ٨٠٫٨٤٭ 
مسلم فهد مسلم الصواغ ٧٨٫٩٨٭ 
مشاري راشد مبارك الروق ٨٧٫١٦٭ 
مشاري يوسف شخير العازمي ٨٢٫١٩٭ 
مصطفى علي محمد النقى ٧٩٫٤٢٭ 
مفرح محمد رجا العازمي ٨١٫٤٨٭ 
مهدي سويرح فايز الرشيدي ٧٨٫٣٥٭ 
ناصر جلوي مبارك العازمي ٨٣٫٥٥٭ 
ناصر جمعان ناصر العازمي ٧٦٫٧٥٭ 
نايف مساعد صالح العتيبي ٨٠٫٤٣٭ 
هويج جابر محمد العجمي ٧٦٫٧٥٭ 
يوسف اسماعيل محمد مراد ٧٧٫٩٨٭ 
يوسف عادل مانع صالح اجلمعة ٩٤٫٠٨ ٭ 
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أحمد خالد محمد النشمي ٧٢٫٨٣٭ 
أحمد دخيل أحمد الدخيل ٨٣٫٨٭ 
أحمد سليمان حبيب الفرج ٨١٫٥٧٭ 
أحمد فهد سالم الطبيخ ٩٣٫٧٭ 
أحمد نواف أحمد الفهد ٨١٫١٭ 
إبراهيم علي إبراهيم امليان ٨٢٫٦٣٭ 
براك أحمد عبدالعزيز الفيروز ٩٠٫٥٦٭ 
حمزة مشعل حسن الفضلي ٨٠٫٦٣٭ 
خالد وليد حسن عبداهللا ٨٦٫٦٥٭ 
راشد أنور أحمد علي ٨٦٫٢٧٭ 
سالم يوسف علي الشراح ٧٢٫٩٦٭ 
سامي محمد سامي الصالح ٨٧٫٨٥٭ 
سعود سالم محمد بن ناصر ٨٤٫٩١٭ 
سعود عامر فوزان السيف ٨٣٫٥٧٭ 
سليمان طارق سليمان بوقريص ٧٨٫٤٤٭ 
صقر محمد عبداهللا الشمري ٨٥٫٧٭ 
ضاري مشاري أحمد محمد ٧٨٫٠٦٭ 
طالل عدنان أحمد العوسي ٩١٫٦٦٭ 
عبدالرحمن جاسم محمد اخلشاب ٨٣٫٥٦٭ 
عبدالعزيز عادل عبدالعزيز الغامن ٨٨٫١٨٭ 
عبدالعزيز عبداهللا يوسف النجم ٨٥٫٧٦٭ 
عبدالعزيز فالح حسن العجمي ٨٠٫٩٢٭ 
عبدالعزيز محمد سعد الرخيص ٨٤٫٤٤٭ 
عبداهللا أمين أحمد العبيد ٧٦٫٠١٭ 
عبداهللا سعد أحمد البالول ٧٥٫٣٨٭ 
عبداهللا محمد اسماعيل حسن الكندري ٭ 

٧٩٫٣٣
عبداهللا ناصر ناصر بورسلى ٨٤٫٨٤٭ 
عبدالوهاب فيصل انور العوضي ٨٢٫٨٨٭ 
عبدالرحمــن عبدالكــرمي عبدالعزيــز ٭ 

بوعزوز ٧٦٫٢٦
عبدالعزيز أحمد محمود اسماعيل ٨٤٫٣١٭ 
عبداهللا إبراهيم عبداهللا املهنا ٧٩٫٩٭ 
علي فواز علي الشطي ٩٢٫١٩٭ 
عمر أحمد عبداهللا الشرف ٧٧٫٥٣٭ 
فهد أنور صالح السهلي ٧٨٫١٭ 
فهد طارق عبداللطيف الناصر ٨١٭ 
ليث عامر محمود عبدالرازق ٨٧٫٣٨٭ 
مبارك عبدالعزيز سعد املسفر ٧٨٫٧٤٭ 
محمد جمال فرحان مبارك ٧٥٫٦٢٭ 
محمد عبدالرحمن خضير اخلميس ٧٤٫٣٦٭ 
محمد عبدالعزيز علي احلمادي ٨١٫٣٥٭ 
محمد مضر عبداحلميد االربش ٨٠٫٩٢٭ 
وليد مبارك خادم بخيت ٨١٫٠٩٭ 
يوسف أحمد محمد املسباح ٧٥٫١٥٭ 
يوسف بدر عبدالكرمي السالم ٧٥٫٤٩٭ 
يوسف عماد علي العبيد ٧٤٫٨٥ ٭ 
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أحمد انور أحمد الناصر ٨٤٫٩٭ 
أسامة ناصر زيدان الذايدي العنزي ٨٧٫٥٦٭ 
احلارث هشام سعود السنعوسي ٩٠٫٤٩٭ 
بدر سامي بدر الشايجى ٧٤٫٩٭ 
بدر سمير عبداللطيف بورسلى ٧٦٫٧١٭ 
براك سالم نافل الهيفى ٨٣٫٩٥٭ 
تركي فواز تركي الناصر السعيدي ٩٠٫٧٦٭ 
ثامر توفيق راشد املسعودى ٧٨٫٩١٭ 
حسن هشام املصرى ٧٢٫٠٨٭ 
حمد صالح عبدالنبي مرزوق ٩٠٫٢٨٭ 
حمد عمر خليفة الشايجى ٨٧٫٨٨٭ 
خالد أحمد ناصر املقيط ٧٨٫١٩٭ 
خالد عواد محمد املطيري ٨٩٫٣٧٭ 
خالد فوزي إبراهيم بوقريص ٨٠٫٤٭ 
خالد فيصل خالد البندري ٧٦٫٤٨٭ 
خليفة خالد محمود األنصاري ٨٧٫٤٣٭ 
سعود عبدالعزيز دخيل احلميدان ٨٣٫٦٦٭ 
سفر حسني قاسم القطيش ٨٤٫٤٣٭ 
سلطان ناصر ليل العنزي ٨٦٫٤١٭ 
سليمان خالد حسن احلربي ٨٧٫٥٣٭ 
صالح حمود صالح اخلشاب ٨٩٫٧٤٭ 
طالل فراج خليفة اخلليفة ٨٥٫٤٨٭ 
عادل أحمد محمد عبدروز ٧٦٫٢٭ 

عادل فهد طحيشل اخلشاب ٧٦٫٠٣٭ 
عادل مساعد مطر الشمري ٧٩٫٥٧٭ 
عبداحلميد عذبي عبداحلميد املؤمن ٨٧٫٩٧٭ 
عبدالرحمن جابر ظافر العنزي ٨٨٫٨٭ 
عبدالعزيز جمال غامن الغامن ٧٢٫٢٧٭ 
عبدالعزيز عبداهللا راشد عبداهللا ٨٣٫٩٨٭ 
عبداللطيف خالد يوسف اخلميس ٨٨٫٦٢٭ 
عبداهللا خالد علي الهاجري ٨٥٫٢٭ 
عبداهللا محمد غضبان مشاري ٨٠٫٥٭ 
عبداهللا نواف عبداهللا الطراروه ٨٢٫٢٧٭ 
عبدالرحمن مشعل عجمي الظفيري ٨٣٫٥٧٭ 
عبداحملسن خالد أحمد االنصاري ٩٠٫٧٩٭ 
عبيد طالل عبيد العنزي ٨٤٫٣٢٭ 
عثمان محمد عبداحملسن العمران ٨٠٫١٩٭ 
علي حمد عبدالعزيز احلميميدي ٧٨٫٦٤٭ 
علي سلمان علي الهيفي ٨٧٫٦٣٭ 
علي محمد عبداهللا املقاطع ٨٨٫٤٣٭ 
عمر سعود دخيل احلياني ٨٥٫٢٧٭ 
فهد نواف فرج احليان ٨٧٫٤١٭ 
فواز جمال عبدالوهاب املهينى ٨٥٫٧٨٭ 
فواز عبداهللا غازي املطيري ٩١٫٣٩٭ 
فواز فهد فالح البصمان ٨٧٫٥٨٭ 
فواز وليد رمضان اخلليفة ٧٩٫٣٤٭ 
فيصل محمد عبداهللا الرشيدي ٧٦٫٢٢٭ 
فيصل نواف عقاب املطيري ٨١٭ 
مبارك جمال مبارك املليفي النصافي ٧٨٫٩٣٭ 
محمد جاسم محمد الكندري ٨٩٫٠٨٭ 
محمد مشاري عبداللطيف الهويدي ٩٢٫٨٭ 
مشاري أحمد إبراهيم السليم ٨٢٫١٥٭ 
مشاري محمد علي صبحان ٧٤٫١٦٭ 
مضحي متعب فالح البصمان ٩٢٫٩٦٭ 
مطر مساعد مطر الشمري ٨١٫٩٧٭ 
مهدي محمد صالح احلداد ٨٠٫٧٥٭ 
ناصر بدر مسعود ساملني ٨١٫٨٥٭ 
ناصر طالل ناصر العصيمي ٨٩٫٦٨٭ 
ناصر مشعل مزيد املزيد ٨٣٫٢٣٭ 
هنيدي عبدالعزيز صالح الهنيدي ٧٨٫٩٧٭ 
يوسف أحمد فياض العنزي ٨١٫٣٤٭ 
يوسف امجد منصور اإلبراهيم ٨٨٫٧٧٭ 
يوسف جاسم يوسف العمانى ٩٣٫٩٩٭ 
يوسف طالل نايف الشمري ٨١٫٤٦٭ 
يوسف عيسى عبداهللا بوغيث ٩١٫٣٤ ٭ 
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أحمد سامح محمد أحمد طلبه ٩٣٫١٢٭ 
أنور عبداهللا راشد العازمي ٧٦٫٠٥٭ 
أحمد سعيد عبداهللا بطيق ٨٥٫٥٩٭ 
ادهم طارق محمد اسماعيل ٨٩٫١٢٭ 
احلسني رضا محمد بسيوني جمعة ٩٧٫٤١٭ 
باسل نبيل عبداهللا بوشهري ٨٢٫٧٤٭ 
ثنيان ثامر مفرح احلميدي ٨٧٫٣٦٭ 
حسني ناصر صالح النجاده ٨٥٫١٦٭ 
حمد عبدالعزيز عبداهللا اخلالد ٧٩٫٣٤٭ 
حمد ناصر سالم السالم ٨٩٫١٭ 
داود محمد داود الزامل ٨٧٫٣١٭ 
سالم عبداهللا محمد جابر جاسر ٨٣٫٥١٭ 
سعد فارس سعد األحمد ٨٣٫٦٨٭ 
طارق عبداهللا راشد العازمي ٧٨٫١٩٭ 
طالل محمد جمعة الشطي ٧٥٫٦١٭ 
عباس طالب علي اجلدى ٨٠٫٨٨٭ 
عبدالرحمن مشــعل عبداجلبار الداللى ٭ 

٨٦٫٤٩
عبدالعزيز اسماعيل تركي جعفر ٨٢٫٨٦٭ 
عبدالعزيز سعود أحمد النجاده ٨٤٫٨١٭ 
عبداهللا عيسى علي غريب ٧٠٫٤٩٭ 
عبدالوهاب علي سعيد محمود ٨٨٫٩٩٭ 
عبدالعزيز جالل محمد دشتي ٨٠٫٦٥٭ 
عبدالعزيز حسام محمد كتانه ٨٤٫٣١٭ 
عصام امين عصام الدين عباس ٨٧٫١٧٭ 
عقيل صالح حسني عبداهللا ٧٩٫٢٣٭ 
عقيل فاضل عباس حسني ٧٦٫٢٦٭ 
علي خالد أحمد املضحى ٨١٫٢٣٭ 
علي محمد باكير ٩٠٫١٦٭ 
علي محمد عيسى حسن ٨٩٫٣٭ 
عمر عصام الدين ســيف اهللا طه بدوي ٭ 

٩٤٫١٢
عمرو محمد أحمد احلسيني علي ٨٦٫٦٧٭ 
فارس عثمان جمعة الفارسي ٨٦٫٤١٭ 
فهد جاسم يوسف الفهد ٨٨٫٧٦٭ 
فهد صباح فاخر أحمد ٨٧٫٧٦٭ 
محمد أحمد شفيق صقر ٨٧٫٤٦٭ 
محمد حسني مانع السريحي ٧٧٫٩٧٭ 
محمد طارق عبدالعزيز املاص ٨٤٫٠٢٭ 
محمد علي عبداهللا تقي ٧٥٫٩٧٭ 
مهند لؤى خالد ست ابوها ٩١٫٨٢٭ 
يوسف أحمد يوسف احلسن ٨٤٫٧٤٭ 
يوسف عالء الدين لطفي اسماعيل ٨٧٫٤٣ ٭ 

عبداهللا املبارك الصباح الثانوية للبنني 

أحمد محمد علي األنصاري ٨٨٫٣٢٭ 
أنس أحمد حسني الكندري ٨٨٫٤٦٭ 
أحمد خالد صالح العجيمان ٨١٫٨٨٭ 
أحمد عبداهللا عبدالرحمن سلمان ٦٦٫٠٤٭ 
ثامر ناصر منير العجمي ٨٤٫٠١٭ 
جاسم محمد حسن علي ٧٨٫٩٩٭ 
حامد براك سريع العازمي ٧٧٫٠٩٭ 
حمود عواد علي احلبيني ٧٧٫٦١٭ 
سالم فرحان سالم العجمي ٨٤٫٨٧٭ 
سلطان خالد محمد املري ٧٢٫٨٭ 
سلطان صالح سالم العجمي ٨٠٫٠٤٭ 
طالل سعد محمد الشويعى ٧٤٫٥٥٭ 
عبدالرحمن محمود يعقوب الشطي ٧٣٫٧١٭ 
عبدالعزيز سالم فهد الصالل ٧٩٫٧٩٭ 
عبدالعزيز وليد سالم البريكي ٨٠٫٨١٭ 
عبداهللا سمير ناصر الفريح ٧٥٫٠٨٭ 
عبداهللا فهد سعيد العجمي ٧٧٫٦٤٭ 
عبداهللا ناشي فهد الشبعان ٩٢٫١٭ 
عبدالوهاب أنور عبدالوهاب عبداحلسني ٭ 

٧٤٫٩٦
عبدالوهاب خلف محمد الفيلكاوي ٧٧٫٦٤٭ 
عبداهللا بدر محمد العبداهللا ٨٦٫٩٧٭ 
عبداهللا راشد بطيحان العازمي ٧٢٫٥٩٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا النفيسه ٦٧٫٨٢٭ 
علي عبدالواحد محمد جاسم ٧٧٫٤٭ 
عمر حمد مطلق السهلي ٧٥٫٧٨٭ 
عمر فيصل عثمان الشهاب ٦٨٫٠٦٭ 
فاضل وليد فاضل الفارسي ٧٥٭ 
فهد ناصر مبخوت الدوسري ٧٥٫٥٨٭ 
مبارك خالد مبارك الظفيري ٧٨٫٢٤٭ 
متعب فهيد علي املري ٨٢٫٦١٭ 
محمد بدر زهير عبداهللا ٨٢٫٦١٭ 
محمد حسني علي محمد ٩٢٫٣٭ 
محمد فهد سعيد العجمي ٨١٫٩٣٭ 
ناصر أحمد سليمان العازمي ٨٤٫١٦٭ 
نايف عبداهللا غازي العتيبي ٧٨٫٣١٭ 
هشام مرسل فالح العجمي ٨٦٫١٧٭ 
يوسف أحمد علي العنزي ٨٦٫٤٤٭ 
يوسف غامن علي العطار ٧٤٫٧٥٭ 
يوسف محمد عبداهللا الهاشمي ٧٦٫٤٢ ٭ 

عبداهللا بن عباس الثانوية للبنني 

بدر زياد خضير الشمري ٧٤٫٦٨٭ 
حمد صالح علي املري ٧٠٫٨٨٭ 
عبدالعزيز محمد أحمد السماك ٧٢٫١٭ 
علي أمير فاضل داود ٧١٫٨٤٭ 
علي عبداهللا حسني حمزاوي ٨٣٫٥٩٭ 
عمر أحمد فالح العازمي ٧٤٫٠٦٭ 
عمير سلمان عمير العازمي ٨٠٫٠١٭ 
عيد مجبل عويد الرشيدي ٦٨٫٠٨٭ 

فرحان مشعان عبداهللا الفضلي ٧٩٫٢٧٭ 
محمد فيصل محمد العويدي ٦٩٫٤١٭ 
ناصر محمسن مبارك احلشار ٧٦٫٦٣٭ 
يوسف فالح ضيف اهللا العتيبي ٧٣٫٨٤ ٭ 

عبداهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنني 

أسامة عدنان محمد السعدون البدر ٧٨٫٧١٭ 
أسامة وليد يعقوب اجلناع ٨٨٫٩٩٭ 
بدر عبدالوهاب بدر أحمد ٨٣٫١٦٭ 
بدر فهد خالد السدره ٨٥٫٤٥٭ 
بدر يوسف بدر خضر ٨٢٫٠١٭ 
جاسم محمد جاسم املطوع ٨٢٫٦٨٭ 
جعفر أحمد جواد االشوك ٧٦٫١٢٭ 
حسن عبداهللا حسن الغضبان ٨٩٫٥٭ 
حسن علي أحمد القطان ٧٤٫٤٨٭ 
حسن علي حمزة العوض ٩٣٫٣٭ 
حسن وائل عبداللطيف البعنون ٨٠٫٥٤٭ 
حسني خالد سعد عبداهللا سعد ٩٦٫٨٩٭ 
حسني علي إبراهيم البلوشي ٨٢٫١٥٭ 
حسني جنم عبداهللا األستاد ٨٤٫٢٨٭ 
حمد أحمد حمد املريفع ٨٤٫٧٦٭ 
حمد محمود عبدالكرمي البالم ٧٦٫٠٦٭ 
حمد ناصر علي االمير ٧٦٫٢٩٭ 
حمود ناصر ناصر املسند ٨١٫٥٦٭ 
حميدي فهد حميدي الشمري ٨٥٫١٩٭ 
خالد ناجي ادريس البندر ٩٣٫٣٥٭ 
خالد ناظم محمد املسباح ٨٠٫٢٭ 
رضا عالء حسني احلواج ٨٧٫٥٩٭ 
سعد بشار سعد الرميح ٨١٫٥٦٭ 
سليمان وليد عبدالعزيز النهام ٧٨٫٦٥٭ 
شمالن طارق عبدالعزيز احلساوي ٧٩٫٥٧٭ 
شهاب فيصل حسن شهاب ٨١٫٥٤٭ 
صالح سليمان صالح الدخيل ٨١٫٨٣٭ 
طالل عبداهللا زايد الصادر ٧٥٫٧٤٭ 
عبدالرحمن أحمد يوسف احلماد ٧٩٫٦٣٭ 
عبدالرحمن عبداهللا عباس خدادا ٧٦٫١١٭ 
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز احلرز ٨٨٫٣٧٭ 
عبدالعزيز عبداهللا طالب املال ٨٧٫٤٭ 
عبدالعزيز علي حيدر علي خان ٧٣٫٠٤٭ 
عبداهللا حامد يعقوب عبداهللا ٧٩٫٣٤٭ 
عبداهللا حمود يوسف أمان ٨٠٫٥٦٭ 
عبداهللا عبدالوهاب عبداهللا الهندى ٨٩٫٥٧٭ 
عبدالسالم فيصل عباس علي ٧٩٫٦٩٭ 
عثمان راشد حمد اجليماز ٩١٫٢٢٭ 
عصام عبدامللك قاسم حميد ٨٤٫١٧٭ 
علي بسام حسن املزيدي ٩٠٫٩٧٭ 
علي حسني ياسني عباس ٧٨٫٨١٭ 
علي كرمي حسن القالف ٨٤٫٢٭ 
علي وسام فاضل العطار ٧٨٫٨٦٭ 
عيسى اسماعيل عيسى البلوشي ٧٢٫٧١٭ 
فالح توفيق فالح جبر ٨١٫٦٩٭ 
فهد أسامة عيسى الدوسري ٨٥٭ 
فهد سلمان سالم العنزي ٧٢٫٨٥٭ 
فواز سعد محمد الهاجري ٩٠٫٦٥٭ 
كيرلس عاطف وديع مسعد ٧٦٫١٣٭ 
محمد أحمد محمد اخلميس ٩٤٫١٤٭ 
محمد بدر اسماعيل حسني ٧٤٫٠٣٭ 
محمد جاسم محمد اخلضري ٨٥٫٢١٭ 
محمد سعدون صالح العتيبي ٧٢٭ 
محمد فاضل عباس عيدى ٨٧٫٦٥٭ 
محمد مؤيد سلطان عبداهللا ٧٣٫١٩٭ 
محمد مجاهد فيصل الناصر ٨٤٫٣٤٭ 
محمد هاني حسن حسني ٨٨٫٠٧٭ 
مصطفى علي محمود دشتى ٧٩٫٠٩٭ 
منصور فهد عامر العجمي ٨٢٫٥٢٭ 
مهدي سالم مندني محمد ٨٣٫٥٣٭ 
مهدي صالح منصور مسافر ٧٩٫١٩٭ 
مهدي قاسم عباس النداف ٧٨٫٢٢٭ 
ناصر سبت مسعود املسعود ٨٦٫٧٣٭ 
هاشم أحمد إبراهيم محمد ٩٠٫٠٩٭ 
هود صالح محمد دشتى ٩٢٫٤٤٭ 
يوسف بشار محمد علي الرشيد ٩٤٫٨٨ ٭ 

عروة بن الزبيرالثانوية بنني 

أحمد حميدي حمدان السعيد ٨٥٫٧٣٭ 
أحمد علي سعد احملينى العنزي ٨٣٫٥٦٭ 
أحمد فراج محمد املطيري ٩٣٫٣٭ 
أحمد مزعل مطيران العاردى ٨٩٫٣٨٭ 
أحمد يوسف محمد العنزي ٨٥٫١٦٭ 
أسامة إبراهيم فالح الراجحي ٩٠٫٥٨٭ 
أسامة فيصل مريخان شالش ٧٣٫٢٣٭ 
إبراهيم أحمد غالي العنزي ٧٤٫٩٧٭ 
إبراهيم بركات عبدالعزيز الشمري ٧٤٫٦٢٭ 
إبراهيم خالد خليفة الذايدى ٧٦٫٩٭ 
إبراهيم عابر فالح الضفيري ٧٥٫٥٣٭ 
إبراهيم مبارك ناصر السعيدي ٩٣٫٤٢٭ 
أحمد عوض خنيفر الرشيدي ٧٩٫٨٣٭ 
أحمد ناصر عقلة العنزي ٨٠٫٦٩٭ 
باسل وائل زامل العنزي ٨٢٫٩٢٭ 
بجاش طارق عبداهللا العجمي ٩١٫٨٩٭ 
بدر خالد محمد العنزي ٨٧٫٧٩٭ 
بدر عبداهللا غالب اخلالدي ٧٩٫٥١٭ 
بدر مبارك دبوس العنزي ٧٧٫٠٤٭ 
بدر محمد فالح الهرشاني ٨٤٫١٧٭ 
بدر محمد فيصل سعود الدويش ٨٥٫٥٤٭ 
بندر رفاع مزيد الزعبوط ٨٢٫٥٨٭ 
بندر يوسف حامد الشمري ٩٣٫٤٣٭ 
تركي عبداهللا محمد املطيري ٧٨٫٦١٭ 
تركي عجيل محسن الشمري ٧٦٫٩٧٭ 
تركي مبارك خالد السعيدي ٨١٫٧٣٭ 
تركي نايف تركي احلربي ٨٠٫٧١٭ 
ثامر فهد غدير الشمري ٨٥٫١٥٭ 
جابر أحمد عايض الرشيدي ٧٥٫١٢٭ 
جاسم خالد ثاني اجلنيدى ٨٧٫٤٣٭ 
جديع برجس فالح العجمي ٧٢٫٨٦٭ 
جديع محمد عبداهللا العجمي ٧٩٫٥٭ 
حمد فهد دويبى املطيري ٧٧٫٦٢٭ 
حمد محمد عبدالوهاب احلليل ٨٣٫٠٢٭ 
حمدان خلف حمدان احلريجي ٨١٫٣٩٭ 
حمود حمد خلف الشمري ٨٣٫٤٩٭ 
خالد خلف نوران الرشيدي ٧٧٫٧٨٭ 
خالد سعيد محمد املطيري ٧٢٫٩٨٭ 
خالد عايد مزهر الشمري ٨٢٫٨٭ 
خالد فهد محمد املطيري ٧٨٫٤١٭ 
خالد محمد نايف املجالد ٧٦٫٥٣٭ 
خالد مطر غازي الشمري ٨٨٫٧٢٭ 
خالد ناصر مياح احلربي ٩٠٫٣٥٭ 
خالد وسمي عواد العنزي ٨٨٫٨٤٭ 
راشد حواس الهيلم الظفيري ٧٨٫٩٥٭ 
راشد سالم راشد العجمي ٨٧٫٥١٭ 
راشد سعيد مزيد املطيري ٨٥٫٥٭ 
راكان هديب طراد العنزي ٧٧٫٩٦٭ 
سالم معيكل ناصر العجمي ٨٩٫٧٤٭ 
سامي خليف مطلق العنزي ٨٦٫٠٥٭ 
ساير فهد حاشوش اخلالدي ٨٤٫٦٩٭ 
سعد شايع سعد الصليلي ٧٧٫٢٢٭ 
سعد صالح سعد العازمي ٨٤٫٣٦٭ 
سعود سالم عبداهللا احلميدي ٧١٫٦٦٭ 
سعود ضاحي حمود ابوشيبة ٨٨٫٣٩٭ 
سعود عتيق طراد الشمري ٧٩٫٦٤٭ 
سلطان فيصل ملفي العارضى ٨٣٫٩٤٭ 
سلطان محمد عبداهللا العجمي ٨٣٫٦٥٭ 
سلمان علي فهد حشه ٧٧٫٨٥٭ 
سيف ردينى خميس الشمري ٨١٫٤٭ 
سيف سعدي محمد الشبلى ٨٧٫٢٦٭ 
شاهني ماجد رحيل الضفيري ٧٩٫٥٭ 
صالح ناصر صالح احلذيفى احلسيني ٭ 

٨٨٫١١
ضاري سعود شرشاب احلسيني ٨٥٫٦٧٭ 
ضاري طالل حجي الشمري ٨٢٫٧١٭ 

ضاري ناصر علي العتيبي ٨٣٫٤٨٭ 
طالل براك سعيدان الظفيري ٨٠٫٧٢٭ 
طالل سعد جعيثن الشمري ٨٣٫١٢٭ 
طالل عبداهللا فجري العجمي ٧٧٫١٦٭ 
طالل محمد إبراهيم املطيري ٧٥٫٠٧٭ 
طالل مشعل عيد الشمري ٨٩٫٨٣٭ 
عبداالله طالل دهيمان الشمري ٨٠٫٦٥٭ 
عبدالرحمن عارف محمد العجمي ٧٣٫٣٢٭ 
عبدالرحمن عبداهللا أحمد العنزي ٨٣٫٤١٭ 
عبدالرحمن فرحان مطني اخلالدي ٧٧٫٤٦٭ 
عبدالعزيز براك سعيدان الظفيري ٧٥٫٢٦٭ 
عبدالعزيز خالد سهيل العنزي ٧٤٫٢١٭ 
عبدالعزيز شافي عويد الصليلي ٨٦٫٦٢٭ 
عبدالعزيز عماش سعد الرشيدي ٧٦٫٦٢٭ 
عبدالعزيز فهيد سعود العازمي ٨٠٫٤٥٭ 
عبدالعزيز مبارك غنام احلسيني ٨٢٫٥٦٭ 
عبدالعزيز مطلق جهز العتيبي ٨٠٫١٣٭ 
عبداهللا أحمد بادي الرشيدي ٨٥٫٦٣٭ 
عبداهللا علي محمد العجمي ٧٧٫٠٦٭ 
عبداهللا فالح صعفك الشمري ٨٤٫٧٦٭ 
عبداهللا فهاد حمد العجمي ٨٧٫٦٤٭ 
عبداهللا مانع شرشاب احلسيني ٨٣٫٨٣٭ 
عبداهللا محمد مبارك العجمي ٧٨٫٢٢٭ 
عبداهللا مساعد سعيد املاجدي ٧٩٫٣٦٭ 
عبداهللا مفلح فالح الرشيدي ٧٦٫٩٦٭ 
عبداهللا ناصر شبيب العجمي ٧٨٫٢١٭ 
عبداهللا ناصر مبارك الهطالني ٧٥٫١١٭ 
عبدالوهاب ضاري دهام احلربي ٧٨٫٢٧٭ 
عبدالوهاب عبداهللا هيكل الظفيري ٨٢٫٣٤٭ 
عبدالوهاب محمد مغثى العنزي ٨٢٫١١٭ 
عبداالله علي دحام الرحيلى ٧٩٫٠٢٭ 
عبدالرحمن بدر حسني احلسيني ٧٣٫٣٭ 
عبدالرحمن نايف ملبس العنزي ٨٠٫٤٣٭ 
عبدالرحمن نواف ملعب الظفيري ٨٢٫٦٭ 
عبدالعزيز بدر حسني احلسيني ٧٣٫١٥٭ 
عبدالعزيز حامد محمد املاجدي ٨٢٫٨٦٭ 
عبدالعزيز خالد علي احلربي ٧٦٫٠١٭ 
عبدالعزيز مطلق هدينى الظفيري ٧٤٫٧٧٭ 
عبداهللا الهيلم محمد اجلعيب ٧٩٫٨٭ 
عبداهللا حسني علي الرشيدي ٨٥٫٥١٭ 
عبداهللا حمد ليلى السعيدي ٨٥٫٩١٭ 
عبداهللا خلف غتار املطيري ٨٠٫٥٧٭ 
عبداهللا عواد العنزي ٧٩٫٤٥٭ 
عبداهللا فرحان مطنى اخلالدي ٨٤٫٣٤٭ 
عبداهللا كرمي فالح الضفيري ٧٨٫٥٥٭ 
عبداهللا محمد مانع العجمي ٧٧٫٩٭ 
عبداهللا مشرف متعب الشمري ٧٥٫٨٧٭ 
عبداهللا منيف محمد الشمري ٧٨٫٢٦٭ 
عبداهللا نواف صقر السعيدي ٨٠٫٥٣٭ 
عبداحملسن بجاش عبداهللا العجمي ٨٥٫٧١٭ 
عبدالهادي فهد كرمي مثقال حربي ٨٥٫٧٩٭ 
عثمان علي طعمة الظاهر ٨١٫٤٥٭ 
عثمان فهد شحاذ الصليلي ٨٣٫٥٧٭ 
عدنان سعود منالن الظفيري ٨٣٫٧٩٭ 
علي حسني جليعيد العنزي ٨٦٫٤٣٭ 
علي حسني علي املطيري ٧٩٫٧٥٭ 
علي سلطان محمد العنزي ٧٨٫٤٦٭ 
علي نوري حسني السالمة الفضلي ٧٨٫٣٢٭ 
عمر شطي عقيل الظفيري ٨٦٫٥٧٭ 
عمر عاصي عبداهللا العنزي ٨٥٫٤٢٭ 
عمر محمد عزاره السعيدي ٨٣٫٤٧٭ 
عمر محمد مياح العركى ٨٢٫٠٣٭ 
عمر منيف رجا احلربي ٧٨٫١٨٭ 
عمر ناصر عماش الشمري ٧٥٫٠١٭ 
عمر ناصر عياد العازمي ٨٥٫٧١٭ 
عيد محمد مانع العجمي ٧٣٫٨٥٭ 
عيسى أحمد سعد العنزي ٨٠٫٧٧٭ 
عيسى عيد مشلح العنزي ٨٢٫٥٧٭ 
عيسى محمد رحيل العنزي ٧٦٫٣٥٭ 
غنيم غنام غنيم املطيري ٧٤٫٧٦٭ 
فايز محمد شعف احلربي ٨٣٫١٩٭ 
فايز نصار ابنيه السعيدي ٧٨٫٣١٭ 
فهاد محمد شبيب العجمي ٨٠٫٢٩٭ 
فهد راشد فهيد العجمي ٨١٫٦٥٭ 
فهد فيحان مشعان رويشد ٧٩٫٢٥٭ 
فهد ناصر مبارك العجمي ٧٤٫٢٤٭ 
فهيد برجس فهيد العجمي ٧٩٫١٣٭ 
فواز سعد عايد املطيري ٨٨٫٧٨٭ 
فيصل خيراهللا مدلول الشمري ٨٨٫٤٥٭ 
فيصل سالم طالع الصليلي ٨٨٫٣٦٭ 
فيصل سلطان سعود الرشيدي ٧٥٫٤٧٭ 
فيصل عادل امصبح التيسي ٨١٫٤٣٭ 
فيصل نواف مشهور العنزي ٨٧٫٢٥٭ 
قتيبة مبارك دخيل اهللا الهاجري ٨٣٫٥٭ 
كمال كامل سعود الضفيري ٧٩٫١٨٭ 
ماجد حماد فهد املطيري ٨٣٫١٨٭ 
مبارك بدر حسني جاراهللا ٧٠٫٠٢٭ 
متعب فوزي حمد الشمري ٧٩٫٨٦٭ 
محمد أحمد سالم األحمد ٧٧٫٩٦٭ 
محمد برجس فالح العجمي ٧٨٫١٧٭ 
محمد حمران محمد خشمان ٨٣٫٥٣٭ 
محمد خالد نايف الشمري ٩٠٫٦٩٭ 
محمد ذعار فرحان الرشيدي ٧٥٫٩٤٭ 
محمد سالم عايد اخلالدي ٧٥٫٩٩٭ 
محمد عباس سعود الشمري ٨٢٫١٭ 
محمد عبداهللا محمد العجمي ٩٥٫١٣٭ 
محمد عبداهللا نايف املتلقم ٨٠٫٨٭ 
محمد عبدالرحمن مهيدي البذالي ٧٥٫٩٭ 
محمد عبداهللا مجبل العازمي ٨٧٫٣٦٭ 
محمد علي حمود الهوله ٧٩٫٨٢٭ 
محمد فالح مرزوق املطيري ٧٩٫٨٣٭ 
محمد فهاد عبداهللا العازمي ٧٩٫٨٦٭ 
محمد فهد ليلى السعيدي ٧٨٫٢١٭ 
محمد فهد محيا الديحاني ٩٣٫٤٤٭ 
محمد فيصل سعود اخلالدي ٦٩٫٧٧٭ 
محمد ناجي جيران الصليلي ٧٧٫٥٨٭ 
محمد ناصر حمد العنزي ٧٣٫٠٣٭ 
محمد هزاع رماح أبا اخليل املطيري ٩٠٫٧٩٭ 
مشاري سعد خلف احلزمي الشمري ٨٤٫٧٦٭ 
مشعل إبراهيم حمود اللميع ٧٨٭ 
مشعل حميد سلمان احلسيني ٩١٫٧٩٭ 
مشعل سعد شعوي املطيري ٧٥٫٨٦٭ 
مشعل علي عيا املطيري ٨٧٫٩١٭ 
مشعل فهد رمضان الدسم ٨١٫٧٢٭ 
مشعل ياسني نفاع العنزي ٧٧٫٨٨٭ 
مطر خليف مطر الشمري ٧٣٫٦٧٭ 
مفرح عيسى فهد العتيبي ٨٨٫٢٩٭ 
منذر سعد منديل القحص العنزي ٧٤٭ 
منصور عبيد جديع الضفيري ٧٣٫٨٩٭ 
منصور مبارك مانع العجمي ٧٦٫٦٩٭ 
موسى سعيد محسن الشمري ٧٨٫٣٥٭ 
ناصر راشد مانع مانع ٧٣٫٥٩٭ 
ناصر عبداهللا منصور السبيعي ٨٢٫٧١٭ 
ناصر فهد حاشوش اخلالدي ٧٤٫١٢٭ 
ناصر محمد راشد فهد حجرف ٧٥٫٩٢٭ 
ناصر محمد فالح العنزي ٧٩٫٣٭ 
ناصر منيف فاضل الشمري ٧٨٫٤٩٭ 
نايف سعود خميس العنزي ٧٤٫٠٢٭ 
نهار أحمد نهار املطيري ٨٥٫٩٦٭ 
نهار فهد سعود املتلقم ٨٤٫١٨٭ 
نواف عزيز عطية شالش ٨٥٫٦٥٭ 
نواف عيد محمد العنزي ٧٥٫٨٣٭ 
هذال يوسف يعقوب الصليلي ٨٤٫١٩٭ 
هزاع فايز هزاع العنزي ٨١٫٨٤٭ 
يوسف جزاع سرحان الضفيري ٨٢٫١٦٭ 
يوسف حمد فياض العنزي ٧٢٫٨٨٭ 
يوسف خالد خليفة الذايدى ٧٩٫٣٣ ٭ 

عقاب اخلطيب الثانوية بنني 

أحمد مبارك منيف السهلي ٨٢٫٥٦٭ 

إبراهيم أحمد سعد العازمي ٨٢٫٠٤٭ 
إبراهيم خالد إبراهيم السعد ٧٩٫٦٥٭ 
بخيت مبارك بخيت العجمي ٨٥٫٧٨٭ 
بدر راشد رزق اهللا اخلالدي ٧٨٫٩٤٭ 
بدر سامي مسلم الرشيدي ٨٥٫٧٣٭ 
بدر سهو ماطر العازمي ٨٢٫٠٩٭ 
بدر ناصر عطية الشمري ٨٥٫٧٧٭ 
تركي حسني حسن الدسم ٨٢٭ 
حبيب أحمد حبيب املهنا ٩٤٫٢١٭ 
حسني أحمد أسد علي ٨٤٫٦٩٭ 
حمد محمد بركات سعيد عبداهللا ٧٩٫٦١٭ 
راشد عبداهللا سعد العتيبي ٨٠٫٤٥٭ 
سعد فواز حمدان العازمي ٩٤٫٢٦٭ 
سعود فواز محمد الظفيري ٧٦٫٧٢٭ 
سلمان أحمد اسماعيل عبدالكرمي ٨٠٫٤٦٭ 
عبدالرحمن طالل سلمان اخلرافى ٧٣٫٨٢٭ 
عبدالرحمن وليد مساعد العتيبي ٧٩٫١٥٭ 
عبدالرزاق حسام علي الباطني ٧٦٫٨٥٭ 
عبداللطيف عبداهللا سليمان سالم ٨٣٫٩٧٭ 
عبداهللا صادق ثجيل سالم ٨٠٫٩٩٭ 
عبداهللا عيسى نعمان العمر ٨٦٫٧٨٭ 
عبداهللا فهد راشد العازمي ٨١٫٢٨٭ 
عبداهللا فيصل مخلف العازمي ٨٤٫٥٦٭ 
عبداهللا محمد عثمان اخلضاري ٦٨٫٤٢٭ 
عبداهللا محمد مثيب العتيبي ٧٧٫٣٨٭ 
عبدالعزيز أحمد جاســم خلف اجلاسم ٭ 

٨٣٫٨٣
عبداهللا حسني حمود اخلالدي ٨١٫٦٧٭ 
علي صالح ابداح العدواني ٨٣٫٠١٭ 
علي محمود بدر القالف ٨٤٫٩٥٭ 
علي وليد أحمد الطليحي ٨٧٫٣٥٭ 
غالب عذبي حسني العنزي ٧٨٫٠٧٭ 
فارس ناصر فالح العطيفه ٨٤٫٩٧٭ 
فهد حسني علي الفيلكاوي ٧٧٫٧٥٭ 
فيصل سعد خالد العدواني ٨٥٫٩٧٭ 
محمد خالد خلف وقيت الشمري ٨٩٫١٤٭ 
محمد خليفة عواد املطيري ٧٤٫١٣٭ 
محمد طالب حمزة العوض ٨٥٫٤٤٭ 
محمد عيد راشد العازمي ٩٢٫١٢٭ 
محمد مصطفى محمد الزيد ٧٥٫٨٭ 
مشعل فالح صقر املطيري ٨١٫٩٢٭ 
معاذ عبدالعزيز محمد محمود ٨٩٫٨٥٭ 
موسى سهيل موسى العريفى ٨٠٫١٥٭ 
يوسف ضيدان فالح املطيري ٩٤٫٩٩ ٭ 

عمر بن اخلطاب الثانوية للبنني 

أحمد راشد نومان العازمي ٨١٫٨٢٭ 
أحمد فالح محمد العجمي ٧٣٫٩٧٭ 
إبراهيم محمد نافل العازمي ٧٣٫٦٩٭ 
احلميدي ملفي سعود العتيبي ٨٥٫١٩٭ 
بدر علي حمود املشحن ٨٤٫١٩٭ 
بدر علي عابد عبدو ٧٤٫٩٭ 
بدر ماطر ناشي العازمي ٨٣٫٦٣٭ 
تركي سلمان محسن العجمي ٧٨٫١٣٭ 
تركي هايف تركي الشويب ٧٤٫١٥٭ 
جراح جابر مجرش العتيبي ٨٠٫١١٭ 
جراح فيصل ناصر العتيبي ٧٤٫٣٨٭ 
حامد الفي حمدان العازمي ٧٤٫٨٩٭ 
حبيب محمد فالح العازمي ٧٤٫٩٣٭ 
حزام محمد راشد املري ٧٨٫٩٩٭ 
حمد صالح مسعود الهمالن ٧٢٫٤٭ 
حمود أحمد علي العازمي ٧٦٫٨١٭ 
حمود حمد براك البريكى ٧٥٫٤٢٭ 
حمود خالد حمود العواد ٧٢٫٣٩٭ 
خالد محمد حسن العجمي ٧٧٫٥٭ 
خميس فهيد محمد املري ٧٥٫٥٩٭ 
خميس نصار خميس العجمي ٨١٫٠٦٭ 
ذهيبان عسيم محمد العجمي ٧٧٫٩٣٭ 
راشد أحمد راشد العازمي ٧٦٫٢٣٭ 
راشد علي سالم املري ٧٤٫٨٨٭ 
راشد منصور ناصر الهاجري ٧٥٫٨٤٭ 
سالم سالمة صالح الشمري ٧١٫٥٭ 
سالم مضاى سالم العجمي ٧٣٫٣٤٭ 
سعد بدر مبارك العازمي ٧٨٫٦٦٭ 
سعد راشد عبداهللا العجمي ٧٢٫٩٤٭ 
سعد محمد سعود العازمي ٧٤٫٩٢٭ 
سعود أحمد شبيب العازمي ٧٧٫٨٭ 
سعود حمود سعود العازمي ٩٠٫٤٢٭ 
سعود فالح سعد العازمي ٧٥٫٩٩٭ 
سعيد محمد العجمي ٧٢٫٩٭ 
سلطان جابر مناحي العجمي ٦٩٫٨٥٭ 
سلطان داود سلمان العود ٧٦٫٢٭ 
سلمان منصور فقعان العازمي ٧٣٫٣٢٭ 
سليمان نادر محمد الرشيدي ٦٣٫٦٩٭ 
سيف رجا ناصر الهاجري ٧٦٫٢٢٭ 
شافي فالح شافي العازمي ٧٦٫٤٥٭ 
ضاري ماجد هايف العازمي ٧٤٫٥١٭ 
عالي حمد عشق العجمي ٧٨٫٧٧٭ 
عايض فهد شبيب العازمي ٧٨٫٨٧٭ 
عبدالرحمن علي عبداهللا يعقوب ٨٧٫٩٭ 
عبدالرحمن فريح مضيان عقال ٧٧٫٦١٭ 
عبدالرحمن محمد خالد العازمي ٨٠٫٣٨٭ 
عبدالرحمن محمد قطيان عقيدى ٨٩٫٥٭ 
عبدالعزيز حمود نهار املطيري ٧٨٫٠٨٭ 
عبداهللا حسني مسفر العجمي ٧٨٫٦٦٭ 
عبداهللا رغيان نومان العازمي ٧٥٫٣٥٭ 
عبداهللا علي جمعان املرزوق ٧٨٫٤١٭ 
عبداهللا نافل عايض العجمي ٧٧٫٣١٭ 
عبداهللا هادي محسن العجمي ٧٣٫٣٦٭ 
عبداحملسن سالم غشام العازمي ٨٠٫٥٭ 
عبدالهادي جمال فهد اجلفني ٧٧٫٨١٭ 
عبدالوهاب عماد يوسف احلنيف ٨٣٫٣٤٭ 
عبدالرحمن حسني سلمي املطيري ٨٥٫٤٣٭ 
عبدالرحمن فهد إبراهيم الدوسري ٧٧٫٤٨٭ 
عبدالعزيز مهدي فالح الدوسري ٧٥٫٢٩٭ 
عبداهللا خلف نافع العدواني ٧١٫٢٧٭ 
عبداهللا سعد محسن العجمي ٧٣٫٢٥٭ 
عبيد ناصر عبيد العجمي ٧٦٫٩٦٭ 
علي حمد محمد العجمي ٧١٫٦٩٭ 
علي ناصر علي الشريع ٨٣٫٦٭ 
عمر فارس عمر العنزي ٧٨٫٧٢٭ 
عمر مساعد عمر العازمي ٧٤٫١٣٭ 
عيد مريس عايد العازمي ٧٤٫٧١٭ 
فالح منصور فارس السبيعي ٧٢٫٢٤٭ 
فالح طلق فالح العازمي ٧٠٫٢٢٭ 
فالح فهاد فهيد العجمي ٧٩٫٦٢٭ 
فهاد سالم فهاد العجمي ٧٠٫٥٨٭ 
فهد بدر عايض الرشيدي ٧٩٫٨٭ 
فهد عايد مصبح العازمي ٨٠٫١٥٭ 
فهد هادي فهد العجمي ٧٤٫٣٣٭ 
فواز خالد عايض العجمي ٧٣٫٩٦٭ 
فواز عيد مناحي الدماك ٦٨٫٨١٭ 
فواز فالح محمد الدوسري ٧٠٫٥٭ 
فواز فايز نايف العتيبي ٧٧٫٢٥٭ 
فواز محمد عوض العازمي ٧٨٫٩٧٭ 
فيصل عايض فهد العازمي ٧٧٫٨٥٭ 
فيصل فواز عيد العازمي ٨٠٫١٧٭ 
الفي فواز الفي العازمي ٧٨٫٧٦٭ 
مبارك أحمد جاسم العنزي ٧٥٫٣٥٭ 
مبارك حمود سالم العازمي ٧٠٫٣٦٭ 
مبارك سعد فهاد العازمي ٧٦٫٠١٭ 
مبارك شقران جسار السبيعي ٧٦٫٢٩٭ 
متعب نايف هايف العازمي ٧٢٫٦٨٭ 
محمد أنور فهد اجلفني ٨٢٫٢٥٭ 
محمد أحمد محمد العازمي ٨١٫٢٤٭ 
محمد بدر سعد العازمي ٧٤٫٧١٭ 
محمد جالل محمد الشمري ٧٣٫١٦٭ 
محمد خميس محمد العازمي ٧٥٫٥١٭ 
محمد راشد مطلق الزعبي ٧٣٫١٩٭ 
محمد سعيد دليم العجمي ٨٢٫٧٩٭ 

محمد فراج خالص الهاجري ٨٥٫٤٥٭ 
محمد فراج فهيد الصلف ٧٤٫٦١٭ 
محمد فالح فقعان العازمي ٧٠٫٣٧٭ 
محمد فهاد سالم الدوسري ٨٢٫٩٣٭ 
محمد فهد علي املري ٧٦٫٧٣٭ 
محمد فهيد عبداهللا العجمي ٧٢٫١١٭ 
محمد فيصل ثابت العتيبي ٧٢٫١٢٭ 
محمد مبارك عبداهللا جري العجمي ٧٧٫٢٩٭ 
محمد مبارك محمد الهاجري ٧٩٫٤٧٭ 
محمد مساعد مطلق العازمي ٧٦٫٦٦٭ 
محمد منصور عايض العجمي ٨٧٫٢٨٭ 
محمد ناصر سعود العجمي ٨٤٫٧٭ 
محمد ناصر محمد الشطي ٧٨٫٦٩٭ 
مسفر فالح هادي العجمي ٨٦٫٦٥٭ 
مشعل فهد طامي الهاجري ٧٢٫٩٧٭ 
مهنا سعد مهنا العازمي ٨٠٫٣٨٭ 
ناجي خالد مهدي العجمي ٧٨٫٩٥٭ 
نادر محمد سالم اجلرمان ٨١٫١٧٭ 
ناصر سعيد محمد بن سلطان ٧١٫٨٥٭ 
ناصر صالح محمد املري ٧٧٫٧٩٭ 
ناصر مهدي سالم العازمي ٧٥٫٤٥٭ 
نايف مشعان رخيص البرازي ٧٤٫٧٧٭ 
نواف فيصل علي ناصر ٧٤٫٥٥٭ 
هادي حامد هادي العازمي ٧٦٫١٤٭ 
هادي فواز عيد العازمي ٨٠٫١٤٭ 
وليد محمد عيد فجرى ٨٨٫٥٣٭ 
يوسف سعد مطر العازمي ٧٦٫٥٥٭ 
يوسف سند سالم الرشيدي ٧٦٫٨٧٭ 
يوسف عبدالهادي عبيد املطيري ٧٨٫٩٨٭ 
يوسف محمد عوض العازمي ٧٤٫٥١ ٭ 

عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات 

أريام عبداهللا شريدة العنزي ٩٠٫٣٦٭ 
أريج نواف ايوار عواد ٧٧٫٠٧٭ 
اروى اسعد عامر ابوقذيله ٩٦٫٣٦٭ 
إسراء أحمد محمد غريب محمد علي ٧٦٫٨٥٭ 
أسماء حمد طارش الرويعى ٨٣٫٩٤٭ 
أسماء فهيد نايف املتلقم ٩٥٫٠٦٭ 
اضواء سالمة شمروخ الشمري ٨٤٫٦٦٭ 
البندري فيحان علي املطيري ٨٣٫١٦٭ 
انوار ناصر مركز العنزي ٧٩٫٠٨٭ 
بتول عبداحملسن شالش حسن ٨٨٫٥٭ 
بدور نايف مساعد العنزي ٨٣٫٦٤٭ 
بشاير رباح مياح احلربي ٨٠٫٥٣٭ 
حنان عبدالرزاق مبرد سويد ٨٠٫٨٣٭ 
دانة خالد عبداهللا العنزي ٨٩٭ 
دميا علي مياح العركى ٨١٫١٥٭ 
رتاج خالد مريغ العنزي ٩٣٫٠٧٭ 
رتاج سالم خميس العنزي ٧٧٫١٤٭ 
رتاج فواز محمد الدسم ٨٣٫٦٩٭ 
رتاج فوزي ساير الشمري ٨٢٫٩١٭ 
رغد ماجد مسلط العتيبي ٨٤٫٠٦٭ 
رهف حسن علي الشمري ٨٦٫٣٦٭ 
روان مفلح هذال املطيري ٨٨٫٠٨٭ 
رمي راشد وسمي العازمي ٨٥٫٠٤٭ 
سارة عبداهللا حسن العنزي ٧٨٫٩٥٭ 
سارة يوسف ثويني الظفيري ٨٣٫٣٦٭ 
سعدة مطلج بريكان املاجدي ٨٠٫٢٭ 
سلسبيل مبارك محمد راضي ٨٨٫٨٤٭ 
شهد نواف هليل العنزي ٨٧٫٤٧٭ 
شوق سالم صبيح احلريجي ٩١٫٤٨٭ 
شوق هايف محمد املطيري ٧٤٫٢١٭ 
شيخة عبدالعزيز سعود اخلالدي ٩١٫٨٤٭ 
شيهانه تركي مطر الشمري ٩١٫٤٨٭ 
عائشة منصور حمد العنزي ٨٣٫٧٨٭ 
عائشة نايف عواد عساف ٨٩٫٤٧٭ 
عزيزة هاجد عايد العتيبي ٩٣٫١٥٭ 
عليا جماش دحل الشمري ٧٩٫٠٧٭ 
غالية خالد نافل احلربي ٩١٫٣٣٭ 
غدير عيد عيدان الظفيري ٧٧٫٩٥٭ 
غدير نواف ناصر املطيري ٨٢٫٢٢٭ 
غزالن بدر خلف الهرشاني ٨٣٫٣٦٭ 
فرح علي حسن احلصينان ٩٠٫٨٧٭ 
في سرور فرج السبيعي ٧٧٫٥٨٭ 
في معاشى حامد احلسيني ٨٧٫٢١٭ 
ملى مساعد محسن عمر ٨٨٫٠٣٭ 
ماجدة خالد إبراهيم القحطاني ٨٦٫٣٦٭ 
مثايل سعود غالى الظفيري ٧٨٫٧٤٭ 
مرمي خليفة مبارك الصليلي ٨٧٫٦٢٭ 
مرمي عبدالعزيز عبيد الشمري ٨٧٫٩٩٭ 
مرمي عطااهللا علي العنزي ٧٨٫٦٦٭ 
مضاوي عرفى لزام جدران ٧٦٫٢٢٭ 
مناير براك عقال الظفيري ٨١٫٤٣٭ 
موضي اسعد محسن عمر ٨٢٫٢٭ 
موضي مطلق مخلف الشمري ٨٢٫٥٭ 
جنالء سعدون مشجر السعيدي ٨١٫٢٧٭ 
نوال عبيد ثايب املطيري ٧٧٫٥٢٭ 
نورة جديع حمد املخيال ٧٩٫٢٩٭ 
هاجر علي مسير الظفيري ٨٢٫٤٢٭ 
وضحة فراج شالش احلجرف ٨٢٫٦٧٭ 
وهج نايف سالم احلربي ٨٠٫٦٢ ٭ 

عواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية للبنات 

أحالم فالح سعد العازمي ٨٦٫٠٣٭ 
أريج سعود عبدالعزيز صرام ٨٢٫٠٤٭ 
أسرار حمود فالح الصويلح ٩١٫٦١٭ 
أسماء أحمد محمد العازمي ٩٠٫٧٥٭ 
أسيل باسل علي العازمي ٩٠٫٩٦٭ 
أسيل عويض عيد الرشيدي ٨٨٫٥٭ 
أفراح محمد مبارك العازمي ٧٩٫١٦٭ 
أفنان سعد محمد العازمي ٩١٫٠١٭ 
أماني غامن علي العازمي ٩١٫٠٥٭ 
أمل محمد حسني الدوسري ٧٨٫٥٥٭ 
أنوار وليد صالح الدماك ٩٣٫٤٢٭ 
أسماء أحمد حجي العازمي ٨٨٫٤٩٭ 
البندري عبداهللا حمد العازمي ٨٢٫٥٥٭ 
الريان سعد ناصر السهلي ٧٦٫٩٭ 
ألطاف عبداهللا محمد العازمي ٨٨٫٣٣٭ 
بدرية علي رجا الهاجري ٨٧٫٩٦٭ 
بدور فالح مبارك العجمي ٨٠٫٤٭ 
تهاني راشد عطشان العازمي ٧٩٫٧٦٭ 
حسنة سلطان ضويحي العجمي ٩٢٫٠٢٭ 
حمسه محمد حمد املري ٧٨٫٥١٭ 
حنان نزال مناحي العازمي ٧٨٫٠٢٭ 
حورية االسود النغيص العازمي ٨٩٫٧٧٭ 
خلود حامد شبيب العازمي ٨٧٫٨٨٭ 
دانة بدر دغيم العازمي ٨٦٫٠٤٭ 
دانة عايض سعود الدوسري ٨٣٫٠٢٭ 
دالل بدر ناصر العازمي ٨٨٭ 
دالل عادل مبارك العازمي ٨٦٫٢٨٭ 
دالل مرزوق مطلق العازمي ٨٢٫٣٢٭ 
دميا سالم سعيد الهاجري ٨٧٫٤١٭ 
دميا ماجد فالح السكران ٧٤٫٥٦٭ 
دميا محمد عبداهللا سلطان ٨٦٫١٭ 
دميه عايد سعيد العازمي ٩٧٫٦٣٭ 
دينا عبداهللا محمد العجمي ٨٢٫٨٩٭ 
رتاج سعود عبدالعزيز صرام ٧٤٫٣١٭ 
رحمة راشد عطشان العازمي ٨٣٫١٤٭ 
رزان عبدالعزيز تركي الوزان ٩٦٫٩٭ 
رغد مشعل محمد العازمي ٩٠٫٨٨٭ 
رهف سعود حمد الرشيدي ٧٧٫٧٥٭ 
رهف فهد محماس العازمي ٩٠٫٥٦٭ 
رهف فيصل مزيد العازمي ٩١٫٠٩٭ 
ريان هادي الفي العازمي ٨٤٫٠٧٭ 
ريتاج عادل سماح الرشيدي ٨٦٫١٨٭ 
رمي خالد مسلم الصواغ ٨٣٫٩٥٭ 
رمي راشد عيد العازمي ٩٠٫١٭ 
رمي مشعان مجبل العازمي ٧٤٫٨٢٭ 
رمي مهدي زعال العازمي ٩٢٫١٨٭ 
سارة رومي الفي العازمي ٨٩٫١١٭ 

سارة صقر محمد اخلشم ٨١٫٦١٭ 
سارة عايد زايد العازمي ٨٧٫٩٤٭ 
سارة فهد مرزوق العازمي ٧٤٫٢٭ 
سارة محمد عبداهللا العارضي املطيري ٭ 

٨٦٫٢٥
سارة محمد منران الهاجري ٨٤٫٧٢٭ 
سندس مشعل حمد احلمدان ٨٥٫٩٤٭ 
شهد بدر علي بريوج ٧٩٫٠١٭ 
شهد سعود حمد الرشيدي ٨٦٫٠٨٭ 
شوق أحمد مسحل دغيليب ٨٩٫٩٣٭ 
شوق طارق فالح العازمي ٨٢٫١٢٭ 
شوق فهد غازي العازمي ٨٤٫٥٨٭ 
شوق ناصر محمد العازمي ٨٠٫٠٢٭ 
شيخة عايض ردعان العازمي ٧٥٫١٧٭ 
شيخة فهد محارب العازمي ٨٦٫٢٧٭ 
ضحى سعد راشد العازمي ٨٦٫٣٢٭ 
عائشة محمد ناصر الهاجري ٩٠٫٣٢٭ 
عائشة هليل محمد العازمي ٨٣٫٠٩٭ 
علياء محمد مبارك اجلميعة ٨٠٫٣٭ 
عنود خليف سعود املاجدي ٨٢٫٧٭ 
عنود مرزوق راشد العتيبي ٧٨٫٢٨٭ 
عهد مرزوق راشد العتيبي ٧٨٫٦٢٭ 
عهد مسعود عنيزان العازمي ٨٦٫٠٤٭ 
عهود معيض عبيد العجمي ٨٦٫٣٢٭ 
غالية فهد علي السبيعي ٨٣٫٦٨٭ 
غزالن ناصر بداح عبداهللا ٩٢٭ 
غزوه غازي عبداهللا العازمي ٨٥٫٦٣٭ 
فاطمة أحمد عبداهللا العازمي ٨٧٫٩٦٭ 
فاطمة حمدان سالم العازمي ٨٨٫٣١٭ 
فاطمة طالل مناحي العتيبي ٧٩٫٤٥٭ 
فاطمة محسن هندى شيحان العنزي ٨٦٫٥٭ 
فاطمة نادر عبداهللا احلسن ٨٤٫٩٥٭ 
فتون مشبب علي العجمي ٨٥٫١٭ 
فجر عبداهللا مناحي العازمي ٧٨٫٢١٭ 
فجر فايز خليفة العازمي ٨٢٫٩٭ 
ماريه حسني فاضل الصايغ ٩٠٫٠٢٭ 
مرحب سعد راشد العازمي ٩٣٫٥٢٭ 
مرمي سعود سيف العتيبي ٩٠٫٤٨٭ 
مرمي قويضى مسعود العازمي ٩٣٫٠٢٭ 
مرمي محمد ناصر الهاجري ٩٠٫٩١٭ 
مزون عوض معيض العازمي ٨٩٫٩٩٭ 
مضاوي خليفة حشاش العازمي ٧٥٫٨٥٭ 
منار حماد شبيب العازمي ٨٩٫١٩٭ 
منار عيد حسني العازمي ٩١٫٥٣٭ 
منيرة خالد داوى الشمري ٩٠٫٧٭ 
منيرة صالح حمد العازمي ٧٦٫٤٦٭ 
منيرة علي مبرك الصواغ ٨١٫٠١٭ 
مها طارش صويان الهاجري ٩٢٫٧٤٭ 
مها محمد سعد العازمي ٩١٫١٢٭ 
مها هايف مارج العتيبي ٧٩٫٨٢٭ 
مي ملفي هجرس العازمي ٨٣٫٣٥٭ 
جند عبداهللا معيض العجمي ٨٣٫٦٩٭ 
جنود خالد مبارك العازمي ٨٩٫٦٧٭ 
جنود سالم محمد املسباح ٨١٫٢٭ 
نورا محمد سعد السبيعي ٨٧٫٣٣٭ 
نورة سعد حميان العازمي ٧٩٫٦٩٭ 
نورة صالح منصور عزران ٨٩٫٣٩٭ 
نورة طالل راشد العازمي ٨٥٫٢٤٭ 
نورة محمد حمدان السهلي ٧٧٫١٤٭ 
نورة ناصر ظافر العجمي ٧٥٫٦٢٭ 
نورة ناصر فالح العازمي ٨١٫١٢٭ 
نوف أحمد حسني العازمي ٧٩٫٠٣٭ 
نوف جمال صحن احلربي ٨٩٫٥١٭ 
نوير عادل علي ناصر ٧٧٫٤٣٭ 
هاجر خالد فهد العازمي ٧٨٫٢٣٭ 
هاجر رجا محمد العازمي ٩٢٫١٢٭ 
هاجر سالم ثنى العازمي ٩٥٫٤١٭ 
هاجر فهد حمد الهاشمي العجمي ٨٣٫٩٭ 
هديل إبراهيم خالد العازمي ٨٦٫٥٨٭ 
هيا بدر منصور املنصور ٨١٫٨١٭ 
هيا فالح خالد العازمي ٧٧٫٨٤٭ 
وجدان سعود رجعان العازمي ٨٤٫٦٩٭ 
وجدان فهد حزام القحطاني ٨١٫٩٤٭ 
وجدان يوسف ماطر غنيم ٨٥٫٧١٭ 
ود سعد علي نويعم العازمي ٩٠٫٦٧٭ 
وديان عبداهللا فالح العازمي ٨٦٫٨٢٭ 
وضحة متعب فالح العجمي ٨٧٫٣٨٭ 
وضحة وليد رشــيد الصويلح العازمي ٭ 

٨٩٫٢٢
ياســمني عبدالعزيز يوســف الغساسي ٭ 

 ٩١٫٠٣

عيسى أحمد احلمد الثانوية للبنني 

أحمد عمر أحمد بوعباس ٧٧٫٨٧٭ 
إبراهيم سالم ابوبكر باعلوي ٩٣٫٠٢٭ 
بدر أحمد عبداحلميد الصايغ ٧٦٫٧٩٭ 
بندر أحمد بندر اخلطاف ٨٩٫٧١٭ 
بندر طالل عدنان الربيعان ٧٣٫٦٩٭ 
بندر نواف بندر اخلطاف ٧٧٫٥٢٭ 
جاسم خالد جاسم التورة ٨٣٫٨١٭ 
جاسم محمد فاضل اسيرى ٧٦٫٨١٭ 
حسني عطية ياسني احلداد ٨٤٫٧٦٭ 
حسني محمد حسني الشمالى ٧٦٫٥٥٭ 
حسني منذر حسني املصيليخ ٨١٫٨٧٭ 
حمد محمد تركي الوزان ٨٣٫٤٥٭ 
حمد ناصر دعيج العطوان ٩٠٫٦٩٭ 
خالد صالح فالح الصواغ ٨٧٫٢٨٭ 
خالد منصور أحمد منصور عبداهللا ٨٢٫٨٢٭ 
سعود عبدالعزيز رشيد الرقدان ٩٣٫٧٭ 
سليمان عبداهللا محمد إبراهيم السبيعي ٭ 

٩٠٫٤
ضاري عبدالسالم زكريا الرويح ٧٣٫٥٩٭ 
عادل هشام سليمان أحمد الفرحان ٧٥٫٩٣٭ 
عبداهللا سعود صقر بشاره ٩٢٫٥٥٭ 
عبداهللا شاكر محمود دشتي ٨٥٫٤٩٭ 
عبداهللا عصام سلمان القطان ٨٠٫٠٢٭ 
عبدالعزيز عيســى عبدالعزيز الســيف ٭ 

٧٦٫٣٨
عبداهللا سلطان عبداهللا الكليب ٧٧٫٨٤٭ 
علي انور سالم السلطى ٨٢٫٣٢٭ 
علي عبدالاله توفيق عبدالصادق مرسي ٭ 

٨٨٫٧٨
عمر عبداهللا عمر عبداهللا باعباد ٧٦٫٨٩٭ 
عيادة عيسى صالح عيادة غيث ٨٢٫١٨٭ 
فاضل يوسف فاضل الباذر ٨٢٫٩٭ 
فالح مساعد فالح الصواغ ٨١٫٧٢٭ 
فهد خالد محمد احلباب ٨٠٫٤٦٭ 
فهد عبداهللا ثامر احلميدة ٨٠٫٧٧٭ 
فواز طارق أحمد املصيليخ ٨٩٫٠٩٭ 
مبارك سعود مبارك الصابري ٩١٫٨٨٭ 
محمد أسامة عبداهللا ماجكى ٧١٫٣٤٭ 
محمد طاهر عنزان الوزان ٨٦٫٨٤٭ 
ياسر محمد يوسف القطان ٨٢٫١٦٭ 
يوسف عبداهللا محبوب احلقان ٧١٫٦٤٭ 
يوسف عدنان يوسف احلشاش ٨٠٫٦٤٭ 
يوسف مسلم أحمد اجلدي ٨٩٫٩٥٭ 
يوسف هاني محمد العطية ٧٩٫٢ ٭ 

عيسى عبداهللا الهولي الثانوية بنني 

أحمد محمد مطنى الفضلي ٨٣٫٧٥٭ 
أحمد حمدى إبراهيم عطية ٩٦٫٣٤٭ 
بليل فواز خلف العتيبي ٨٨٫٦٩٭ 
حمد محمد عبداحلميد البحر ٧٩٫٠٩٭ 
حمد ناصر حمد حميان ٧٦٫٣٧٭ 
حمود صبيح محمد الوهيب ٧٩٫٣٧٭ 
خالد حمد مبارك الهاجري ٨٦٫٥٦٭ 
زيد سامر نظير سويدات ٨٤٫٣٢٭ 
سعود صالح علي الدندن ٧٣٫٨٨٭ 
سعود عبيد شلوان العجمي ٨٠٫٠١٭ 
سعود فاضل عيسى دشتى ٧٣٫٩٤٭ 

شلوان سعود شلوان العجمي ٧٨٫٨٧٭ 
طالل منصور شعيب العلي ٧٩٫٣٢٭ 
عبدالعزيز خالد سعود الرديني ٧٩٫٣٩٭ 
عبداهللا خالد فاروق الغريب ٦٩٫٣٧٭ 
عبداهللا سالم مضيان الشمري ٨٠٫٤٦٭ 
عبداهللا سالم ناصر الشامري ٨٧٫٥٦٭ 
عبداهللا فرحان داوى الشمري ٨٣٫٢٩٭ 
عبداهللا فهد عبداهللا العجمي ٨١٫٣٭ 
عبداهللا ناصر سعد العجمي ٧٨٫٧٥٭ 
عبدالرحمن يوسف راشد الياتى ٨٤٫٣٣٭ 
عبدالعزيز أحمد حمد السهلي ٨٠٫٨٦٭ 
عثمان عدنان فتيخ الصليلي ٧٧٫٣٥٭ 
عثمان نواف عبداحلميد الوادي ٨٩٫٧٧٭ 
علي إبراهيم جمك ٨٢٫٩٧٭ 
علي عبدالرحمن جابر املري ٨٧٫٩٨٭ 
فهد جراح فهد املطيري ٨١٫١٤٭ 
فهد علي خلف الشمري ٧٩٫٠٤٭ 
فيصل قشعان عزيز العتيبي ٨٢٫٥٧٭ 
مؤمن محمد ابوبكر محمد منير ٨٠٫٧٢٭ 
مبارك محمود حسني حسني ٨٢٫٠٦٭ 
محمد أحمد محمد بهاء موسى ٩١٫٦٩٭ 
محمد بليل خلف العتيبي ٧٦٫٦٭ 
محمد خالد حمود خميس العجمي ٩٤٫٤٨٭ 
محمد صالح السيد أبوصالح سعد ٩٥٫٣٣٭ 
محمد هشام زكريا سليمان محمد ٨٩٫٠٦٭ 
محمود ياسر محمود عبدالعظيم ٨٦٫٦٨٭ 
مسعود سالم فرج املري ٨١٫٩١٭ 
مشعل صالح محمد العجمي ٧٣٫٠٥٭ 
نواف وائل داود احلمدان ٨٥٫١٣٭ 
هادي مشعل هادي املطيري ٧٨٫٤١٭ 
وليد علي محمد املطيري ٧٧٫٦١٭ 
يوسف علي ناصر العدواني ٧٤٫٥٣٭ 
يوسف محمد عبداهللا الشناوى ٩١٫٧ ٭ 

غنيمة املرزوق الثانوية للبنات 

أريام شيهان حجيل العتيبي ٩٥٫٨٤٭ 
أريام مشعل رحيم العتيبي ٧٩٫٦٩٭ 
أسماء أحمد سالم أبااخليل العازمي ٩١٫٠٦٭ 
أسماء خالد عايض حسني العجمي ٨٢٫٧٤٭ 
ابتسام طالل سالمة املشحن العازمي ٨٧٫١٣٭ 
ارياف عيد علي العازمي ٨٢٫٣٣٭ 
البندري صالح علي املري ٨٧٫٥٤٭ 
اجلازي فهيد مناحي حمد العجمي ٨١٫٦٣٭ 
اجلازي مصطفى عبدالغنى املبيض ٧٦٭ 
اجلورى عبداهللا نايف الدوسري ٩٠٫٤٧٭ 
اجلوري فهد محمد الدوسري ٨٤٫٨١٭ 
الشقحه عبدالهادي محمد العجمي ٨٧٫٤٨٭ 
اجنود عامر عبدالعزيز محمد ٨١٫٦١٭ 
بتول عبداهللا عباس القالف ٨٢٫١٦٭ 
بتول علي حسني السلمان ٩١٫٥٭ 
بدرية فالح شبيب العجمي ٩٥٫٨٣٭ 
بشاير بجاد نهار املطيري ٧٤٫٨١٭ 
بشاير نايف حسن العجمي ٨٨٫٠٢٭ 
بينه عبداهللا مسفر العجمي ٨٤٫٥٨٭ 
حصة خالد نايف العتيبي ٨٤٫٥٭ 
حنان بدر ناصر السلطان ٩٢٫٢٧٭ 
حنان مخلد بدر العتيبي ٩٤٫١٤٭ 
خديجة خالد جاسم العلي ٩٦٫١٩٭ 
خزنة عبداهللا مبارك الهاجري ٧٣٫٨٭ 
دانة نايف شليويح العتيبي ٨٧٫٨٩٭ 
دالل محسن عبداهللا العجمي ٩١٫٠٣٭ 
دميا فيصل عبداهللا الدوسري ٨٨٫٦٣٭ 
رتاج خالد عوض املطيري ٨٥٫٠٧٭ 
رغد بندر خليفة العازمي ٩٧٫١٣٭ 
رغد طارق عوض سالم العازمي ٨٥٫٥٣٭ 
رغد نادر بركة املطيري ٧٧٫٤٢٭ 
رمي جرمان محمد اجلرمان املطيري ٨٢٫٨٥٭ 
رمي سالم نصار العازمي ٨٧٫٣٥٭ 
رمي سعد شجاع العجمي ٨٥٫٤٧٭ 
رمي فيصل عوض الرشيدي ٨٥٫٨٨٭ 
رمي منير فالح العازمي ٨٨٫٨٨٭ 
رمية دخيل اهللا غازي العتيبي ٩٠٫٢٧٭ 
سارا حمد راشد العازمي ٩٦٫٦٥٭ 
سارة علي فالح الهاجري ٩٢٫٨٣٭ 
سارة أحمد طلق العتيبي ٩٢٫٠٦٭ 
سارة جاسم ريحان محسن ٨٦٫٥٣٭ 
سارة حمد علي العجمي ٩١٫٤٤٭ 
سارة محمد مفرج العجمي ٧٨٫٦٧٭ 
سارة معجب عبداهللا الهاجري ٨٦٫٥٤٭ 
شهد خالد هليل املطيري ٩٠٫٧٧٭ 
شهد عبدالعزيز عبداهللا الفيلكاوي ٧٤٫٦٩٭ 
شهد فرج صالح الشمالن ٨٩٫٥٩٭ 
شهد ناصر دغيم العتيبي ٨٢٫١١٭ 
شوق جابر غريب العجمي ٨٩٫٢٦٭ 
شيخة فالح حسن العجمي ٧٦٫٢٤٭ 
شيماء وليد علي املياس ٨١٫١٣٭ 
صافيه عبداهللا مهنا الهاجري ٨١٫٥٦٭ 
طفلة سالم فالح العتيبي ٨٣٫٩٦٭ 
عائشة طالل ضيف اهللا العتيبي ٨٣٫٧٦٭ 
عائشة محمد بالل السالم ٨٦٫٠٤٭ 
عائشة مشعل حميد العازمي ٩٥٫١٦٭ 
عهود مطلق ناصر معيكل العازمي ٧٩٫٧١٭ 
فاطمة جابر فرج خرصان العجمي ٨٣٫٠٣٭ 
فاطمة حسني مهدي العجمي ٧٣٫٣٦٭ 
فاطمة عبداللطيف خلف العنزي ٧٥٫٠٥٭ 
فرح شافي محمد العجمي ٨٩٫٩٢٭ 
فرح فهد عبدالرسول الزيد ٨٥٫٠٣٭ 
فيء مطلق سالم العازمي ٨٧٫٩٧٭ 
ليلى بدر صادق السبع ٧٣٫٧١٭ 
مرمي عبداهللا حمود العازمي ٨٧٫٣٤٭ 
مشاعل عايض عجير العتيبي ٧٦٫٧١٭ 
مضاوي خالد غديفان الرشيدي ٨١٫٢٩٭ 
معالي فالح خالد العازمي ٧٧٫٢٣٭ 
منار بدر بريدان العازمي ٨٤٫٤٧٭ 
منار علي مسفر املري ٨٤٫٧٦٭ 
منال ناصر محمد العجمي ٨٤٫٢٣٭ 
مناير ظافر مسعود العجمي ٨٥٫٦٭ 
منى راشد ناصر الدوسري ٧٧٫٦٨٭ 
منيرة سالم فهد عسكر العجمي ٨٧٫٦١٭ 
مها فيصل عبداهللا العازمي ٨٤٫٣٧٭ 
نادية فيصل مسفر سفير ٩٠٫٨١٭ 
نادية مفيد راشد املاص ٨٠٫٥٩٭ 
نوال محمد علي حسني علي ٨٩٫٣٤٭ 
نورا فهاد محمد العجمي ٧٩٫١٢٭ 
نورة جديع سالم العازمي ٨٤٫٨٤٭ 
نورة سرور غزاي املطيري ٨٩٫٣٩٭ 
نورة علوش حسن الدوسري ٨٤٫٧١٭ 
نورة مريع علي القحطاني ٧٣٫٩٤٭ 
نورة مقحم مبارك السهلي ٨٣٫٤٤٭ 
نوف سالم حمد العجمي ٩٢٫٥٥٭ 
نوف علوش حسن الدوسري ٧٧٫٤١٭ 
نوف محسن جبرين العتيبي ٨٧٫٥٣٭ 
نوير فهد شوميى الهاجري ٨١٫٦٧٭ 
هاجر ثامر فيصل الهاجري ٧٩٫٨٥٭ 
هاجر عبدالهادي عبداهللا مرزوق العجمي ٭ 

٨٩٫٩٣
هبة طالل علي الرويلة ٧٩٫٨٣٭ 
هديل إبراهيم فالح العازمي ٩١٫٨٭ 
هديل صالح محسن العجمي ٩٢٫٢٧٭ 
هديل ناصر مسعود الهاجري ٨٥٫٦٥٭ 
هيا ناصر الفي العازمي ٨٨٫٠٨٭ 
وحيدة جاسم محمد محسن ٨٢٫٩٣٭ 
وصال مشاري فرحان الشمري ٨٦٫٩١٭ 
وصايف نهار سريع ناصر سريع ٩٤٫٢٨٭ 
وضحة فراج عبداهللا العجمي ٧٣٫٥٥٭ 
ياسمني عبداهللا ضيدان الوقيت ٧٤٫٧٤ ٭ 

فارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات 

أبرار عبداهللا عايش العازمي ٩٦٫١٧٭ 
أبرار يوسف سعد املطيري ٨٧٫٥٨٭ 
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أفراح يوسف عبدالكرمي الفريح ٧٥٫٥٧٭ 
أفنان منصور عبدالرزاق حسن حالوة ٭ 

٨٣٫٨
آالء عباس مصطفى سيد علوى ٧٧٫٤٦٭ 
أمثال أحمد ابداح العازمي ٩٠٫١٢٭ 
أمثال فايز معدي العتيبي ٩٥٫١٦٭ 
أمل أحمد مشعاب سحلول ٧٥٫١٢٭ 
أمل عبيد دغيم العدواني ٨٥٫٥٣٭ 
أنوار وليد سعد العازمي ٧٧٫٠٦٭ 
اجلازي عمر سعد الهاجري ٩٧٫٧٩٭ 
املها محمد منيف العتيبي ٧٢٫٣٨٭ 
إميان عبدالرحمن مجبل العازمي ٧٥٫٢٣٭ 
بتول محمد علي عبداهللا الناصر ٨٨٫٦٭ 
بشاير زيد عبدالرحمن العازمي ٨٢٫٤٢٭ 
بيبي عبداحلسني حمزة حيدر ٨١٫٩٧٭ 
ثريا محمد عبداهللا العجمي ٨٤٫٩٣٭ 
جمانة حافظ ناجي البحراني ٨٩٫٩٨٭ 
جنان محمد سلمان العريعر ٨٧٫٩٥٭ 
حصة صالح شعيفان العتيبي ٨٣٫٩١٭ 
حصة عادل جاسم اجلميعى ٩٠٫٩٭ 
حنان فيصل غازي العتيبي ٨٧٫٠٨٭ 
حنني عادل أحمد الرقم ٧٣٫٣٣٭ 
خديجة علي خليل الدريع ٧٥٫٠٦٭ 
خلود عيد ظاهر العازمي ٩٥٫٥٩٭ 
خلود نواف نعيثل العجمي ٩٢٫٤٢٭ 
دانة جمال فقعان العازمي ٧٤٫٤٣٭ 
دانة سالم مهدي العازمي ٨١٫٢٤٭ 
دانة محمد سالم العجمي ٧٩٫٧٩٭ 
دالل ادريس عبداهللا الدوسري ٩٠٫٠٨٭ 
دالل حامد راشد العقيل ٩٠٫٤٧٭ 
رتاج بدر عباس علي ٨٠٫٣٢٭ 
رتاج رمضان حسني العنزي ٨٠٫٦٧٭ 
رتاج علي عباس املويل ٨٢٫٤٢٭ 
رغد خالد عبداهللا العازمي ٩٢٫٩٢٭ 
رهف شايع سيف الهاجري ٩٤٫٤٩٭ 
روابي فهد فالح العازمي ٩٦٫٤٦٭ 
روان شهاب أحمد دشتى ٨٢٫٦١٭ 
روان عبدالعزيز عاشور محمد ٨٢٫٤٥٭ 
روان عبداهللا يوسف الكيشان ٧٤٫٦٢٭ 
ريزه زايد مسفر العجمي ٨٩٫٤٤٭ 
رمي خالد ساهى الضفيري ٨٣٫١٥٭ 
رمي علي إبراهيم الكندري ٨٣٫٩١٭ 
رمي محمد عبدالعزيز اجلار اهللا ٨٧٫٩٨٭ 
رمي مشعل عبداهللا الضويحي ٨٥٫٤٣٭ 
سارة حسني محمد العجمي ٧٦٫٣٣٭ 
سارة عبداهللا ناصر علي ٧٨٫٤٢٭ 
سارة منصور خليفة الشريدة ٨٨٫٩٦٭ 
سامية جمال عواد العازمي ٧٢٫٢٧٭ 
سلمى خالد مدغم العازمي ٨٥٫١٦٭ 
شهد أحمد حسني مبارك ٨٢٫٤١٭ 
شهد يوسف علي القربه ٨٧٫٥٦٭ 
شيخة خالد محمد العجمي ٨٢٫٣٦٭ 
صفا إبراهيم محمود دشتي ٩٧٫٥٢٭ 
طيف محمد متروك العازمي ٧٦٫٩٢٭ 
عائشة موسى سعود العتيبي ٩٣٫١٩٭ 
عذبه عزيز حمود العتيبي ٨٧٫٦٨٭ 
عيدة مبارك محمد العازمي ٧٧٫٠٨٭ 
فاطمة حسني فاضل العطار ٨٤٫٤١٭ 
فاطمة خالد عبداللطيف السرحان ٨٦٫٤٩٭ 
فاطمة عوض عايض العازمي ٨٢٫٢٨٭ 
فاطمة منصور عبدالرسول عوض ٧٣٫٠٧٭ 
فاطمة نادر فاضل حسني ٧١٫٩٥٭ 
فاطمة نايف بدر الكندري ٩٦٫٠٥٭ 
فايزة نواف حمد العجمي ٨٠٫٤٢٭ 
لولوة علي نايف الهاجري ٨٣٫٩٦٭ 
مرام حسني محمد العجمي ٧٥٫٥٣٭ 
مرمي أنور صالح السليمان ٨٢٫٩٨٭ 
مرمي خلف محمود بوراشد ٧٨٫٨٩٭ 
مرمي مرتضى محمد رمضان ٨٩٫٥١٭ 
مرمي نايف عبدالرحمن الفضلي ٧٦٫٩٭ 
مضاوي علي حمود العتيبي ٩٠٫٢٢٭ 
مضاوي فالح علي العجمي ٨١٫٩٢٭ 
منى محمد منصور العجمي ٨٥٫٢٧٭ 
منيرة سعد مفرح السبيعي ٧٥٫٩٦٭ 
منيرة سعود راشد املعيوف ٨٦٫٦٧٭ 
منيرة عادل عبدالوهاب الشرف ٧٣٫٧٭ 
منيرة محمد خلف العتيبي ٧٩٫٨٧٭ 
منيرة مساعد خلف العامر ٩٤٫٦٩٭ 
منيرة يوسف رشيد العازمي ٨٦٫٢٥٭ 
موضي علي حمود العتيبي ٨٩٫٥٣٭ 
موضي فيصل سعود العتيبي ٨٦٫٩٤٭ 
نادية رياض عبداحلميد املسافر ٩٩٫٤٧٭ 
نور خليفة جابر اخلالدي ٩٢٫٥٢٭ 
نور عبداالمير عبداهللا بوزيد ٧٧٫٨٭ 
نور محمد عبدعلي البلوشي ٧٨٫١٢٭ 
نورة خالد مهدي العازمي ٧٩٫٥٩٭ 
نورة شافي متيم الدوسري ٧١٫٦١٭ 
نورة فهاد ابرمي العازمي ٨٧٫٢٢٭ 
نورة فيصل مبارك العازمي ٩٤٫٧٩٭ 
هاجر خالد علي العجمي ٨٧٫٠٦٭ 
هاجر وليد محمد جميل العمران ٧٣٫٢١٭ 
هبة سعود عبدالعزيز اخلضر ٨٣٫٦٤٭ 
هند خالد غزاي العتيبي ٧٩٫٢٭ 
هيا محمد فالح الهاجري ٩٦٫٣٨٭ 
هيفاء عبدالعزيز محمد املصرى ٧٥٫٤٣٭ 
وصايف منصور محمد العجمي ٩١٫٤٨٭ 
وضحة خالد حسني العجمي ٨٩٫٩٤ ٭ 

فاطمة الصرعاوي الثانوية للبنات 

أسرار فرج صالح سعيد ٨٩٫٦٥٭ 
أسيل قيس داود العبداهللا ٨٢٫٢٢٭ 
أفنان علي طاهر العطار ٨٣٫٧٤٭ 
آالء خالد عبدالواحد الزاير ٨٨٫١٥٭ 
آمنة وليد خالد العمير ٨٥٫٨٭ 
أمينة جاسم محمد الكندري ٩١٫٢١٭ 
أنفال جنيب يوسف بن عون ٨٠٫٩٨٭ 
أنوار فرج صالح سعيد ٩٢٫٩٣٭ 
أوراد خالد مساعد الدبوس ٩٣٫٢٨٭ 
آيه جنيب سامي الوتار ٨٤٫٣٢٭ 
بدرية عبداهللا يعقوب سيف حسني ٧٦٫٤٭ 
جنان رياض كرمي البلوشي ٧٨٫٩٦٭ 
حصة عبداحملسن أحمد القطيفى ٨٢٫٩٤٭ 
حنني خالد عبدالعزيز الفليح ٨٧٫٧٣٭ 
حنني علي شاجع العجمي ٨٠٫٠٤٭ 
حور موسى عبداجلبار اخلشتي ٨٦٫٩٢٭ 
دالل جابر سليمان السعيد ٨٣٫٥٭ 
دالل حمد عبدالعزيز بورسلي ٨٢٫٦٨٭ 
دالل خالد عبداهللا اخلبيزي ٩٥٫٦٢٭ 
دالل سمير عبدالعزيز الشهاب ٩٣٫٥٤٭ 
دالل محمود جواد احلسني ٨٦٫٥٭ 
دالل ناجي عبداهللا الضبيبي ٧٨٫٣٤٭ 
رؤى خالد وليد التورة ٨٦٫٣٨٭ 
رتاج أحمد محمد اجليماز ٩٢٫٥٩٭ 
رتاج جاسم محمد الغنام ٨٩٫٤٣٭ 
رتاج طالب علي القطان ٩٠٫٠٦٭ 
رتاج طالل حامد الرويح ٨٤٫٩٤٭ 
رزان صالح عيسى السليم ٩٥٫٠٤٭ 
رغد ثامر عبدالرزاق احلساوى ٨١٫٦١٭ 
رغد خالد غازي الهاجري ٨١٫٩٨٭ 
رغد مشعل سالم الدوسري ٩٠٫٧٧٭ 
رقية يحيى علي حياتي ٧٨٫٠٧٭ 
روان مشعل محمد املطوع ٩٢٫٨٣٭ 
روان نواف جابر الشمري ٨٥٫٨٢٭ 
رمي خالد أحمد املقاطع ٩٤٫٢٭ 
رمي رياض أحمد البابطني ٩٢٫٤٦٭ 
زهراء جاسم محمد محمد ٨١٫٦٣٭ 
زهراء عادل محمد القالف ٩٤٫٦٥٭ 
سارة إبراهيم أحمد منصر الزودي ٧٨٫٦٣٭ 
سارة طارق عبداهللا اخلالوى ٨٩٫١٨٭ 
سامية بدر حسني اللوغاني ٨٣٫٦٥٭ 

سعاد فيصل سعود العبيد ٨٤٫٠١٭ 
شاهه فؤاد سالم احلشاش ٨٨٫٨٤٭ 
شروق سلمان عبيد سعيد ٧٩٫٢٣٭ 
شريفة علي عبدالكرمي محمد عبدالكرمي ٭ 

٨٤٫٢٦
شهد محمد سعود السالم ٩٠٫٨٦٭ 
شيخة طارق عبدالكرمي املنيس ٧٦٫٦٭ 
صفيه محمد إبراهيم حسني الفيلكاوي ٭ 

٨٧٫٣٥
ضحى أحمد محمد احلسن ٨١٫٣١٭ 
عائشة حامد عبدالعزيز العمار ٩٠٫٤٤٭ 
عائشة محمد حسني املشرى ٩٣٫٨٨٭ 
عائشة نبيل محمد مراد ٧١٫٣٤٭ 
علياء عدنان عبدالنبي الصراف ٨٧٫٦٩٭ 
غادة خالد علي محمد ٨٣٫١٢٭ 
غالية أحمد فيصل العبداجلادر ٨٤٫١٢٭ 
غالية علي حسني العبكل ٨٤٫٤٣٭ 
غال عادل عبدالرزاق اخلزعل ٩٢٫٤٤٭ 
فاطمة عادل موسى بهبهاني ٨٨٫٧١٭ 
فاطمة سليمان خالد املذن ٨٨٫٠١٭ 
فاطمة طارق عبدالرحمن الراشد ٩٢٫٩٥٭ 
فاطمة فرحان عبداحملسن الفرحان ٨٤٫٥٣٭ 
فاطمة محمد جاسم الكندري ٨٨٫٩١٭ 
فجر وائل حمد اللوغاني ٧٦٫٦٤٭ 
فرح فهد عبدالرحمن العلي ٩١٫٥٣٭ 
فوزية عبداهللا سعيد احملمد ٨٧٫٢٧٭ 
لورا بدر صالح العتيبي ٨٨٫٤٩٭ 
لولــوة عادل عبداهللا اجلاســم القناعي ٭ 

٨٦٫٠٦
لولوة علي سليمان اخلميس ٨٨٫٤١٭ 
مرمي عبداهللا علي عمر ٩٤٫٥٭ 
مرمي منصور حامت الدليمي ٨٤٫٧٤٭ 
منار أحمد جاسم القطان ٨٨٫٣٦٭ 
منار طالل محمد الهاجري ٨٩٫٩٦٭ 
منار ناصر إبراهيم ابوحيمد ٧٧٫٤٩٭ 
مناير بدر عبدالوهاب الشراد ٩٢٫٤٤٭ 
موضي سليمان عبداهللا الهولى ٨٥٫٣٣٭ 
نوال موسى إبراهيم النجاده ٨٢٫١٥٭ 
نور عبداهللا مبارك البيدان ٨٨٫٠٧٭ 
نور عدنان محمد الربيع ٨٩٫٠٩٭ 
نور وائل حمد اللوغاني ٨١٫٤٣٭ 
نوف طارق صالح الشايجى ٨٩٫٣٦٭ 
هيا عماد عبدالرزاق السجارى ٩٠٫٠٢ ٭ 

فاطمة الهاشمية الثانوية للبنات 

أبرار ساطع سليمان سليمان ٧٩٫٥٩٭ 
اسما سعود شافي العجمي ٨٩٫٩٩٭ 
الرتاج أحمد عبداللطيف الياقوت ٩٥٫٨٩٭ 
الرمي فراج مبارك العجمي ٨٢٫٨٣٭ 
بجدا جنر مجعد العتيبي ٨٧٫٥٤٭ 
بدرية عبدالرحمن سعود العوام ٨٩٫٧٩٭ 
حصة علي سعود الضرمان ٩٠٫١٧٭ 
حور صاحب عبداللطيف سليم ٨٥٫٣٢٭ 
دالل خلف سيف املاجد ٩٤٫٧٥٭ 
دالل طالل فالح الضفيري ٩٥٫٨٨٭ 
دميا عويضه مصلح الدوسري ٩٢٫٠٢٭ 
دميا ناصر فيحان العتيبي ٩١٫١٨٭ 
دميه راشد عايض الهاجري ٨٥٫٥٥٭ 
رايه سالم عبداهللا البريكى ٨٧٫٢٨٭ 
رتاج عبداهللا غضبان غريب ٨٨٫٩٤٭ 
ريناد عيد إبراهيم العتيبي ٧٨٫٩٥٭ 
زينب عبداهللا خلف القالف ٩١٫٤٤٭ 
سارة بندر حمدان العازمي ٩٥٫٠٨٭ 
سارة عادل حبيب سليم ٨٣٫٠٩٭ 
سهاير إبراهيم سعد العتيبي ٩٦٫٦١٭ 
شذر بدر سعد املفرح العازمي ٧٤٫٣٭ 
شهد سالم سعد زايد ٨١٫٥٨٭ 
شهد غصني سعيد مهدي ٨٥٫٩٣٭ 
شيخة عبداهللا محمد العتيبي ٨٧٫١٦٭ 
شيخة مسند منير الهاجري ٩٠٫٥٣٭ 
طيبة بدر عبداحلميد علي ٧٧٫٦٨٭ 
عواطف بدر خالد العازمي ٨٨٫٢٩٭ 
غالية سالم شمروخ الشمروخ ٧٩٫٨٭ 
غايه منصور سعود العجمي ٩٣٫٥٭ 
فاطمــة مصطفى كامل ابــو الغيط علي ٭ 

٨٥٫٥٦
فاطمة عبدالعزيز سالم النافع ٨٥٫٩٦٭ 
فاطمة وليد عبداهللا الشمري ٧٦٫٥١٭ 
فرح خليل إبراهيم كندري ٨٧٫٢٤٭ 
في رائد غالى الفضلي ٨٢٫٨٣٭ 
كادى نواف أحمد العباسى ٧٥٫٩١٭ 
مراحب مطلق عبداهللا العازمي ٨٢٫٩٭ 
مروه وليد محمد الكندري ٩٠٫١٢٭ 
مرمي رمضان محمد الكندري ٨٦٫٤٧٭ 
مرمي عيسى داود فيروز ٢٠٫٣٢٭ 
جنود فهيد سعود العجمي ٧٢٫٨٨٭ 
نورة سعود علي املرجتي ٩٣٫٠٨٭ 
هيا راشد حزام السبيعي ٨٢٫٩٧٭ 
وسمية نواف عبدالصمد البارونى ٨٥٫٥٦٭ 
وضحة مبارك مسلط السبيعي ٩٠٫٣٨ ٭ 

فاطمة بنت أسد الثانوية للبنات 

أبيار علي حسن سلطان الشمري ٧٣٫٥٦٭ 
آالء عبداالمير برغش موازى ٨٣٫٣٭ 
ابتسام جابر جريوى راشد الكردى ٧٥٫٢٣٭ 
اسيل طالل سالم رويعى كليب ٨٣٫٠٦٭ 
اجلازي محمد حمد محمد سالم ٧٧٫٦٢٭ 
بتول يعقوب كركان مداهللا الشريفي ٨٦٫٣١٭ 
حنان جاسم بن محمد بن سالم الشمري ٭ 

٨٤٫٧٤
خديجة حمود شــداد ســندى الرشيدي ٭ 

٨٩٫٦٥
رهف صالح فالح فالح صياح ٧٤٫٥٨٭ 
ريتاج نواف فيصل فاخر أحمد ٧٥٫٩٦٭ 
زينب محمد موسى حسني نعمة ٧٩٫١٥٭ 
سارة منصور غنب دوجان الشمري ٧٩٫٨٢٭ 
ســارة نواف فاضل عبدالرحيم املطرود ٭ 

٧٨٫٤٣
سلوى أحمد راشد مناحي ظاهر ٩٤٫٧٥٭ 
ســميحه عبدالهــادي هــادي عبــداهللا ٭ 

العازمي ٨٤٫٤٣
سميه شكيب علي سالم ٩٣٫٠٦٭ 
شهد عبداهللا مجبل مرزوق العازمي ٩٧٫٢٢٭ 
شوق عبداهللا عوض جار اهللا العجمي ٭ 

٩٢٫٦٣
عائشة عبداهللا جاسم محمد املطر ٨٧٫٣٣٭ 
علياء خالد عبيد وادى سلطان ٧٧٫٢٧٭ 
غالية محمد عبداهللا فراج املطيري ٩٢٫٥٦٭ 
غــزالن ضيــف اهللا فيحــان ضيف اهللا ٭ 

العتيبي ٩٥٫٤١
فاطمة مهدي صالح علي العجمي ٨٥٫٨١٭ 
فاطمة نشمي شامي عالي العازمي ٨٨٫٢٣٭ 
فرح جاسم صالح حسني الشمري ٨٨٫٩٦٭ 
في أحمد مرزوق مجبل العازمي ٨٧٫٤٧٭ 
لطيفة براك سيف مبارك عومير ٨٣٫١٧٭ 
لطيفة عبداهللا جاسم محمد جاسم ٧٣٫٥٥٭ 
مرمي خالد بخيت فهيد العجمي ٩٣٫٠٥٭ 
مرمي سعود جطلى عبداهللا العازمي ٨٠٫٧١٭ 
مرمي عادل راشد مناحي الدماك ٩٨٫٧٦٭ 
مرمي عبداهللا عفر غثيث اخللف ٨٩٫٢٭ 
مرمي ناصر فايز عبداهللا الهاجري ٨٧٫٣٭ 
منار سعود محمد ختالن راوي ٩١٫٢٣٭ 
منيرة سامي رجعان عايض اجلويسرى ٭ 

٩٣٫٨٥
منيرة متعب برجس درع الدوسري ٨٧٫٦٤٭ 
مها خالد اشذى سالم العازمي ٩٥٫٤٥٭ 
مها سلطان مبارك فارس اجلوير ٨٤٫٦١٭ 
جنالء محمد عساف محمد اخلالدي ٩٠٫٣٭ 
نورة أحمد محمد سويلم سليمان ٨٢٫٩١٭ 
نورة بخيت حمد بخيت املري ٩٤٫٣٣٭ 

نوف جابر عبداهللا العجمي ٨٢٫٥٧٭ 
هادية يحيى عبيد عبداهللا العجمي ٨٣٫٠٩٭ 
هنادي إبراهيم أحمد حسن عيسى ٨٤٫٠٦٭ 
هنادي عيد عبداهللا فهد العازمي ٨٣٫٧٤٭ 
هيا عواض صنت ناشي البالود ٨٧٫٦٩٭ 
وسمية عبداهللا مسعود محمد الهاجري ٭ 

٨٦٫٥١
وضحة مبارك فالح محمد الدوسري ٧٨٫٨٩ ٭ 

فاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات 

أبرار عبيد سالم الهاجري ٨٤٫١٨٭ 
أريج حمود نهار املطيري ٩١٫٤٧٭ 
أسيل حمد بريك اجلميلي ٨١٫٨٭ 
آمنة خالد عبدالرحمن الفضلي ٩١٫٦٩٭ 
أمواج محمد خضير العنتري ٧٥٫٨١٭ 
أنفال أحمد بدري البناقي ٧٦٫١٤٭ 
أنوار علي حميد البناقي ٧٢٫٦٭ 
أوصاف علي مطر الهليلي ٧٥٫١٤٭ 
إسراء سعيدان بريك اجلميلي ٨٧٫٨٥٭ 
بدرية مشعل راشد الضويحي ٩٤٫٢٢٭ 
بدور مرضى رهيف العجمي ٨٥٫٣١٭ 
بشاير أحمد سالم الضعيان ٧٩٫٩٤٭ 
بشاير خالد سالمة اجلميلي ٧٧٫٧٣٭ 
بشاير عادل بطيحان الهاجري ٧٣٫٣٨٭ 
جواهر سالم حسن املنهالى ٧٤٫٦٤٭ 
حنان بندر سفاح الصليلي ٨٠٫٩٥٭ 
دعاء منور مرجى العنزي ٧٩٫٤٣٭ 
دميه عادل محمد الرويعي ٨٨٫٤٩٭ 
دميه محمد مخلد املطيري ٧٦٫٠٦٭ 
رتاج أحمد وديد الهاجري ٨٠٫٠٣٭ 
رتاج محمد حسن أحمد ٨٧٫٣٨٭ 
رغد منور مرجى العنزي ٧٢٫٩٦٭ 
رهف صالح محرى البذالي ٧٨٫٧٩٭ 
رهف فيصل سنيد اخلصيلى ٧٤٫٦٨٭ 
رهف منور مرجى العنزي ٧٠٫٦٣٭ 
روان فهد غازي املطيري ٩٥٫٢٩٭ 
ريان سليمان جليدان السليماني ٨٩٫١٧٭ 
رمي عوض محمد عبــود ذيب الهاجري ٭ 

٨٦٫٩١
سارة أحمد خليف البذالي ٧٣٫٠٨٭ 
سارة خلف مبارك الهاجري ٩١٫٩٥٭ 
سارة مبارك سالم خالدي ٨٣٫٩٧٭ 
سارة مرضي ذخير الهليلي ٧٦٫٨٦٭ 
شاهه محمد شاكر جعفر ٩٠٫٨٭ 
شمس عايش مطر الهليلي ٧٦٫٧٣٭ 
شهد بدر تراك الشمري ٨٥٫٩٩٭ 
شوق سعد حفر اجلميلي ٨٤٫٠٦٭ 
شيخة موسى سعد العتيبي ٩٢٫٨٥٭ 
ضحى موسى حمادة السعيد ٨١٫٠٦٭ 
طيف سامي حسني العدواني ٩٣٫٢٥٭ 
عائشة عيد مشخص البذالي ٧٥٫٩٩٭ 
عائشة فهد مطر سلمان مطر ٨٠٫٦٣٭ 
عائشة منر سعد البذالي ٨٨٫٤٧٭ 
عالية جراح غازي العنزي ٨٣٫٢٩٭ 
عنود أحمد مبارك الســمحان الهاجري ٭ 

٨١٫٥٢
عهد ناجي عبداهللا العجمي ٧٤٫١١٭ 
فاطمة بريك جليمه محمد مرزوق ٨٥٫٥٣٭ 
فاطمة حامد نزال البذالي ٨٧٫١٤٭ 
فاطمة عثمان عايد اجلميلي ٧٣٫٠٤٭ 
فاطمة مهدي علي حسن ٩٢٫٧٤٭ 
فرح حمد نايف الشمري ٧٥٫٥٤٭ 
فرح خالد يوسف الشمري ٨٩٫١٥٭ 
فرح علي عوض السعدي ٧٤٫٣٦٭ 
فهده بدر مبارك املاجدي ٧٧٫١٤٭ 
فوز عودة محارب الضفيري ٩١٫٤٥٭ 
لورا جراح محمد السليمان ٧٥٫٦٤٭ 
لولوة بدر شلوان اجلميلي ٧١٫٨٩٭ 
لولوة وسام عمر امني ٨٦٫٨٥٭ 
مرمي فايز فرحان الهاجري ٩٢٫٣٢٭ 
مرمي محمد عبدالرحمن عبداهللا ٧٨٫٢٦٭ 
مرمي مخلف محمد الرويعى ٧٤٫٤٩٭ 
مرمي ناصر عبدالعزيز السيف ٨٩٫٢٦٭ 
مضاوي أحمد هدروس البذالي ٧٩٫٤٭ 
مضاوي جمال مطلق اخلصيلى ٨٤٫٩٥٭ 
مضاوي محمد مطر العنتري ٨٦٫٩٭ 
منال بدر سعد العتيبي ٨١٫٤٭ 
مها عباس راشد البذالي ٧٨٫٥٣٭ 
موضي سعد محسن البذالي ٧٧٫٨٢٭ 
مي عبدالعزيز عواد العنتري ٨٥٫٠٦٭ 
نورا طالل عقلة العنتري ٧٤٫٩٭ 
نوف إبراهيم خزعل العنزي ٨٥٫٢٥٭ 
نوف سعد فهد قريطه ٩٠٫٦٣٭ 
هاجر عبداملجيد ملبس الهاجري ٩٠٫٤٥٭ 
هند حسني فراج الهاجري ٧٩٫٠٩٭ 
وهج عيد نايف البذالي ٧٧٫٨٨٭ 
يارا فيصل عفات العنزي ٩٤٫٨٣ ٭ 

فاطمة بنت عتبة الثانوية للبنات 

أسيل بسام راجى اخللف ٨١٫١٣٭ 
الزهراء عدنان شنان كزار ٧٩٫٧٥٭ 
الهنوف سلطان عوض املطيري ٧٧٫٦١٭ 
جواهر شهاب فالح الظفيري ٨٨٫٤٩٭ 
جواهر عيسى رعيد محمد ٨٧٫٧٥٭ 
رغد حسن أحمد الوكاع ٨٦٫٥١٭ 
رهف فرحان راشد رفيع ٨٤٫٩٦٭ 
رمي مطلق محمد العتيبي ٨٣٫٧٨٭ 
سارة فهد سيار املطيري ٨٧٫٦٢٭ 
سلمى شريدة عبداهللا الظفيري ٧٦٫٤٭ 
شروق نواف غدير العنزي ٨٢٫٠١٭ 
شوق خلف محسن العازمي ٧٩٫١٥٭ 
شيماء مشعل عباس مسير ٩٠٫٤٣٭ 
صبا فهد مشهور الرويلى ٨٥٫٢٧٭ 
ضحى نواف غدير العنزي ٨١٫٢٧٭ 
طيبة سعيد عايد املطيري ٨٤٫١٦٭ 
طيف عبداملنعم محمد عوضالعنزي ٨٣٫١٤٭ 
عبير عايد ركا املطيري ٨٢٫٠٢٭ 
عهود خالد مليحان العديلي ٨٩٫١٨٭ 
غالية صالح عويد الظفيري ٩٣٫٧٧٭ 
فاطمة خلف جابر العنزي ٨٣٫٨٩٭ 
فاطمة خلف مشحن املطرفي ٨٨٫٧٢٭ 
فاطمة صالح خالد عطير ٧٧٭ 
فاطمة طالب رميح اخلالدي ٧٩٫٣٥٭ 
لطيفة مشعل عواد الظفيري ٩٣٫٠٥٭ 
مراحب الزم حمود احلمود ٩٢٫٣٣٭ 
مرمي محمد عبداهللا الظفيري ٩٣٫٥٣٭ 
معالي سعد عودة العنزي ٨٣٫٤٩٭ 
مها جابر عقيل العنزي ٨٧٫٩٩٭ 
جنمه ممدوح حمدان نصير ٧٨٫٧١٭ 
نورة هادي صياح العنزي ٧٦٫٦١٭ 
هاجر النور هديان الرشيدي ٨٣٫٠٨٭ 
هاجر الفي مناور املطيري ٨٣٫٨٩٭ 
هنوف مناور تركي شنيتر ٧٤٫٧٤ ٭ 

فلسطني الثانوية للبنني 

أحمد علي عباس حسني قلي ٨٤٫٤٩٭ 
أحمد عيسى جاسم الشمالي ٨٤٫٦١٭ 
أحمد يعقوب خضر سبزالى ٨١٫٠٤٭ 
إبراهيم أحمد بدر صالح ٨٦٫٨٧٭ 
أحمد طارق علي البناي ٧٦٫١٦٭ 
السيدمحسن محمد محسن العلوي ٩٤٫٦٭ 
الصقر عياف نبيل بدر العياف ٧٩٫٢٣٭ 
بدر حسن منصور القالف ٨٨٫٨٩٭ 
بدر كمال اسماعيل علي كمال ٨٣٫٥١٭ 
بدر محمد خلف العنزي ٧٨٫٤٧٭ 
جابر عادل جابر النعمة ٧٠٫٧٦٭ 
جمال محمود جمال حسن جمال ٩١٫٧٣٭ 
حسني أحمد أكرم سيد محمد ٧٩٫٦٦٭ 
حسني أحمد زيد الزيد ٧٢٫٦١٭ 

حسني جاسم علي القبندى ٨٥٫٥٢٭ 
حسني حسن علي عبدالعزيز ٨٤٫١٭ 
حمد ايوب يوسف مراد ٧٨٫١٤٭ 
حمود حسني عبداجلليل مبارك ٨٠٫٧٨٭ 
خالد جمال حسني رجب ٨٣٫٤٭ 
خالد حامد سيف بن عميره ٩١٫٥٧٭ 
خالد خالد محمد العلي ٧٥٫٥٦٭ 
خالد محمد فالح العازمي ٩٠٫٢٭ 
عادل خالد حسني اجلبر ٨١٫٩٥٭ 
عادل عبدالعلي حسني أحمدى زاده ٨١٫٥٥٭ 
عباس رائد عباس محمد ٧٤٫٥٥٭ 
عبدالرحمن فاضل عباس حيدر حسني ٭ 

الشطي ٩١٫٥٣
عبداللطيــف حســني عبداجلليل مبارك ٭ 

٧٦٫٣٩
عبداهللا أحمد عبداهللا بلوشي ٨٨٫٤٭ 
عبداهللا بدر عبداهللا االستاذ ٨٣٫٠٤٭ 
عبداملانع عبداهللا محمد العجمي ٨٢٫٠٢٭ 
عبداحملسن مبارك جمعة السناوي ٨٩٫١٧٭ 
عبدالوهاب أحمد عبداهللا الصالح ٩٢٫٢٨٭ 
عبداهللا مبارك حوالى ريحانى ٨٩٫٣١٭ 
علي حسن علي الشطي ٨٢٫٩٢٭ 
علي حسني علي حسن ٨٢٫٦٢٭ 
علي عادل جمال حسن جمال ٧٧٫٤١٭ 
علي عادل محمود البغلي ٨٠٫٣٩٭ 
علي عبدالعزيز حسن العلي ٨٤٫٢٢٭ 
علي عبداملجيد علي القبندى ٨٢٫١٢٭ 
علي فيصل اسماعيل القالف ٨٩٫٤٥٭ 
علي محمد جاسم رضا ٨٠٫٦٩٭ 
علي محمد منصور العضب ٨٧٫٦٧٭ 
علي هاني عبدعلي البلوشي ٧٨٫٥٦٭ 
عيسى اسماعيل صيفورى ٧٩٫٧٥٭ 
عيسى حسن عباس دهراب ٩٠٫٥٦٭ 
فهد أحمد عبدالرحمن السعيد ٨٠٫٨١٭ 
محمد أحمد منصور القالف ٧٨٫٨٢٭ 
محمد علي عادل قمبر الناصر ٨٦٫٨٣٭ 
محمد محمود فاضل الشيرازى ٨٥٫٤٨٭ 
محمد ناصر عبدالنبي محمد ٨٤٫٥١٭ 
محمد وائل عبداهللا صقر ٨٥٫٠٤٭ 
مساعد عادل محمد عقيل محمد أمني ٧٥٫٧٦٭ 
مشاري فهد صقر بن عيد ٨٦٫٨٭ 
نايف عادل عبداهللا الساملى ٨٨٫٦٭ 
هاشم سعود عبدالعزيز الغريب ٨٢٫٣٤٭ 
يعقوب هشام علي البحراني ٨٦٫٤٥٭ 
يوسف حسني علي املهنا ٨٤٫٧٢ ٭ 

فهد الدويري الثانوية للبنني 

أحمد طارق عادل القالف ٨٩٫٢١٭ 
ادم عبدالقادر ادن نور ٧٨٫٢٦٭ 
بدر محى الدين محمد يوسف ٨٠٫١٩٭ 
حسني مشعل سلمان مشعل ٨٢٫٧٣٭ 
سليمان كامل أحمد يوسف العميري ٨٠٫٨٦٭ 
شمالن محمد مبارك بن بحر ٨٤٫٢٨٭ 
عبدالرحمن بدر عبداهللا املطر ٩١٫٣٥٭ 
عبدالرحمن عبدالرزاق زايد العنزي ٨٠٫١١٭ 
عبداحملسن حمود دعيلج اخلشاب ٧٠٫٧٢٭ 
عمر عبدالعزيز عبداهللا اخللف ٨٤٫٩٧٭ 
عمر عصام عبدالهادي السيد حسن ٩٤٫٤٩٭ 
فهد أحمد عودة التعمري ٨٣٫١٣٭ 
محمد فيصل سهيل احلميدان ٨٥٫٩٤٭ 
محمد فيصل عيسى بوشهري ٧٥٫٤٣٭ 
مسعود مسعود سلطان مبارك فرج ٨٠٫٠٣٭ 
مهلهل محمد أحمد العثمان ٩٣٫٣١٭ 
ناصر أسامة محمد الشايجي ٨٠٫٥٢٭ 
يوسف مساعد جاسم الشمري ٨٦٫٨١٭ 
يونس عبداهللا سالم املقدي ٧٣٫٧٩ ٭ 

فهد السالم الثانوية للبنني 

أحمد جابر فليح الصويلح ٨٢٫٣٢٭ 
أحمد صالح راشد الهران ٨٤٫١٤٭ 
أحمد مفلح عبداهللا الطوارى ٨٦٫٤٨٭ 
ابنيان علي ابنيان املويزري ٨٣٫٨٩٭ 
احلسن فرحان عبدالرحمن الكندري ٦٧٫٠٣٭ 
بدر ناصر مبرك احليص ٨٥٫٢٥٭ 
ثامر سعد محمد القحيصان ٨٩٫١٭ 
جابر أنور محمد عنزه ٨٩٫٨٥٭ 
جاسم حسني عبداالمير رحمة ٨٦٫٢٤٭ 
جاسم محمد نوري الصالح ٨١٫٧٥٭ 
حبيب أحمد محمد العطار ٨٤٫١٧٭ 
حسن علي حسن السيد حسن ٨٥٫٢٤٭ 
حمد أحمد محمد العطار ٧٧٫٢٧٭ 
حمد صالح حمد حمود احلميدي ٨٢٫٨٥٭ 
حمود أحمد صالح العليوي العازمي ٨٣٫٦٭ 
سالم بدر سالم الهدية ٧٩٫١٧٭ 
سلمان عبدالوهاب حسني عابدين ٨٠٫٧٨٭ 
سليمان خالد خليف الغريب ٧٤٫٩٦٭ 
سليمان محمد سيف القبندي ٧٨٫٤٦٭ 
سيد حيدر مصطفى سيد حسني السيد ٭ 

إبراهيم ٨٣٫٨٩
سيف عبداهللا تركي احلسيني ٧٧٫٤٭ 
سيف محمد سيف القبندي ٧٩٫٤٤٭ 
صالح علي صباح الهران ٨١٫٦٢٭ 
عامر عبدالرحمن عبداهللا الهران ٨٧٫٨٩٭ 
عبدالرحمن حسني علي صالح ٨٠٫٦٭ 
عبدالرحمن رائد عبدالرسول املويل ٧٥٫٧١٭ 
عبدالرحمن عادل بريجان احليص ٨١٫٧٭ 
عبدالرحمن عبداهللا حولي بوحقطه ٧٧٫٢٭ 
عبدالرحمن مبارك زيد السمران العازمي ٭ 

٨٠٫٥٨
عبدالرحمن يوسف سعد العازمي ٨٣٫٢٤٭ 
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العوضي ٭ 

٨٤٫١٧
عبدالعزيــز عبــداهللا عبداللطيف الفهد ٭ 

٨٦٫٧٩
عبداهللا سيف حمد البليهي ٨٠٫٠٨٭ 
عبداهللا غامن فهد الغامن ٨٠٫٥٢٭ 
عبداهللا محمد براك الشالش ٩١٫٤٥٭ 
عبدالعزيز وليد مبرك احليص ٨١٫٩٩٭ 
عبدالعزيز يوســف محمــد عبدالرحمن ٭ 

الكندري ٨٢٫٩١
عثمان جزاع فليح الصويلح ٨٢٫٩٧٭ 
عدنان خالد عباس علوان ٧٦٫٣٭ 
علي جاسم خضير أحمد ٨٥٫٩٣٭ 
علي عبداهللا مبارك الروق ٨٩٫٢٨٭ 
علي فرحان سعد العازمي ٨٩٫٣٧٭ 
علي محمد زهيم العازمي ٨٩٫٦٨٭ 
عمر خالد إبراهيم العليمي ٩٣٫٥١٭ 
عمر فهد حسني العجران ٧٨٫٣٭ 
عمر قيس بطي العتيبي ٨٢٫١٢٭ 
عيد جمعان عيد الونده ٧٦٫٦٤٭ 
عيسى سعود سالم الهدية ٧٦٫٥٭ 
فالح بدر فالح العازمي ٨٤٫٣٭ 
فهد أحمد عبدالهادي احلريص ٨٢٫٢٥٭ 
فهد إبراهيم سعد الغريب ٨١٫٦٦٭ 
مبارك خليفة مبارك الشــالش العازمي ٭ 

٧٩٫٠٢
محمد السيد محمد حسنني ٨٨٫٦٥٭ 
محمد جابر سعد العازمي ٨٠٫٦٩٭ 
محمد سعد عايد اجلويخ ٨١٫٣٥٭ 
محمد عادل حسني بن بحلق ٧٥٫٠٧٭ 
محمد عادل ماجد الزيادي ٨٢٫٤٨٭ 
محمد عباس مراد خليل ٨١٫٠٨٭ 
محمد عبداهللا محمد العازمي ٨٤٫٢٣٭ 
محمد مبارك عايد العازمي ٨٤٫٠٧٭ 
محمد وليد سعود العازمي ٧٩٫٧٧٭ 
مراد عباس مراد خليل ٨١٫٢٢٭ 
مرزوق خالد مرزوق العازمي ٧٣٫٨٤٭ 
مساعد محمد مساعد املجرن ٧٩٫٨٣٭ 
مشعل سعيد يوسف السليم ٨٠٫٨٥٭ 
معاذ بشير إبراهيم التميمي ٧٧٫٨٥٭ 

ناصر إبراهيم محمد اجلافور ٨٥٫٥٭ 
ناصر عيد فالح القعابى ٧٦٫٩٣٭ 
يعقوب إبراهيم عودة عبداهللا ٨٠٫٨٩٭ 
يعقوب هاني خليل القالف ٧٩٫٣٣٭ 
يوسف أحمد فاضل الكندري ٧٥٫٣٨٭ 
يوسف إبراهيم طلق العتيبي ٧٨٫٤٨٭ 
يوسف سلمان زنيفر العازمي ٧٧٫٤٣٭ 
يوسف عبداهللا عيسى الصايغ ٧٦٫٨٧٭ 
يوسف محمد سعيد مبروك ٨٦٫٩٥٭ 
يوسف نواف فالح الشرمي العازمي ٧٧٫٤٤ ٭ 

قرطبة الثانوية للبنات 

أسيل محمد حمد السميحي ٩٤٫٦٧٭ 
الزين عبداللطيف عبداهللا القديفي ٧٧٫٤٦٭ 
أمينة بدر صالح املزيد ٨٩٫٣٩٭ 
جود خالد نوري النوري ٧٥٫٨٨٭ 
حوراء حمزة محمد صفر حسن ٨٦٫٤١٭ 
خديجة حمود عباس القالف ٩٣٫٢٥٭ 
دالل مبارك منصور الظفيري ٨٧٫٩٨٭ 
رهف سعد حمد اخلضر ٨٣٫١٤٭ 
رمي علي محمد احلسيني الشريف ٩٤٫٨٧٭ 
زمزم فهد سند النفيص ٨٤٫٨٧٭ 
زينب اكرم مبارك احلربي ٩٣٭ 
سارا علي حامد املسعد ٨٤٫١٭ 
سارة عبدالعزيز عبداهللا العبيدان ٨٤٫١١٭ 
سارة علي طاهر املسري ٨١٫٣٦٭ 
سارة هاني عبدالصمد فتح اهللا ٧٦٫٦١٭ 
سدن ناصر سلطان الفرج ٧٤٫١٨٭ 
شاهه عبداهللا محمد العبدالوهاب ٩٦٫٦١٭ 
شدن عبدالرحمن عبداهللا احلوال ٩٠٫٤٨٭ 
شوق وائل محمد أحمد ٨٦٫٦٥٭ 
شيخة أحمد فيصل العبداالله ٧٨٫٦٢٭ 
شيخة طارق خليل عبداهللا ٨٤٫٤٢٭ 
شيخة عادل صالح النجدى ٨٤٫٠٤٭ 
ضحى محمد عبداهللا العجيل ٨٠٫١٭ 
عائشة إبراهيم يوسف العسيرى ٩١٫٨٭ 
عائشة عادل علي الرميح ٨٢٫٥٩٭ 
عائشة عبدالعزيز علي النجار ٩٧٫٥١٭ 
عائشة محمد راشد خالد ٩٠٫٧٤٭ 
غال انور محمد النعار ٩١٫٦٨٭ 
غنى خالد نوري النوري ٧٩٫٦٭ 
فاطمة ياسر عادل خريبط ٨٢٫٢١٭ 
في طارق عبداهللا احلوطي ٨٦٫٩٧٭ 
فيء عزام عبداللطيف املطوع ٩٠٫٣١٭ 
جلني مشاري فيصل العتال ٧٦٫٣٤٭ 
مرمي جراح خالد اإلبراهيم ٨٤٫٦٭ 
مرمي خالد نوري النوري ٨٢٫٩٧٭ 
مرمي ناصر حسن اليمانى ٩٠٫٦٣٭ 
مناير عبدالكرمي حمد الشمالن ٧٨٫٠٨٭ 
منيرة أحمد راشد القعيد ٩١٫٨٭ 
موضي محمد حامد املطيري ٧٤٫٧٧٭ 
هالليه حسني علي الياسني ٩١٫٩٨ ٭ 

لبنى بنت احلارث الثانوية للبنات 

أريام ماجد غازي العتيبي ٨٠٫٨٤٭ 
أريج جمال راشد النويعم ٨١٫٠٤٭ 
أسماء مساعد فالح العازمي ٨٥٫١٥٭ 
أسيل أحمد عبداهللا العازمي ٨٦٫٥٩٭ 
أسيل ناصر صالح الصواغ ٩٣٫٧٧٭ 
أمل نبيل ملحق العتيبي ٧٧٫٨٩٭ 
أنوار سعود ضيف قبيل ٨٦٫٢٣٭ 
أنوار مصلح مطلق العازمي ٨٨٫٦٭ 
إسراء سودان جمعان املطيري ٨٧٫٦٭ 
إسراء عبداهللا سعود العازمي ٨٠٫٩٢٭ 
اسيل سعد عايش الرشيدي ٩٤٫٩٣٭ 
أفراح سالم محمد العجمي ٨٦٫٥٢٭ 
البتول خالد عقيل الشمري ٩٠٫٤٨٭ 
البندري حمد شافي العجمي ٩٤٫١٦٭ 
البندري نايف خلف الرشيدي ٨٦٫٢٥٭ 
اجلازي عبداهللا جاسم محيسن الشمري ٭ 

٨٠٫٢
اجلازي يوسف الفي العازمي ٩١٫٠١٭ 
اجلوري فالح سعد العجمي ٩٢٫٨٩٭ 
اجلوهره فيصل مشعان رجا ٩١٫٤٭ 
العنود مشعل سعد اخلياط ٨٢٫٢٧٭ 
انتصار عايد مدعج الشالحي ٨٦٫٠٢٭ 
ايثار تركي محمد أبوحمادة ٨٩٫١٥٭ 
بشاير طالل عيد العميره ٩٤٫٠٩٭ 
جواهر متعب عبدالرحمن العازمي ٨٦٫٤٣٭ 
جوري عارف عبدالرزاق العنزي ٨٧٫٧١٭ 
جوزه منوخ ضيدان العتيبي ٩٠٫٨٣٭ 
حصة يوسف سعران املطيري ٨٨٫٦٣٭ 
حنان حسني حسن الشواف ٩١٫٠٧٭ 
حنان سالم متروك العازمي ٨٩٫٤٧٭ 
حنان عبداهللا مناحي زبره ٩٣٫٨٩٭ 
حنان مبارك ضبيب العازمي ٩٠٫٩٭ 
حورية عبدالرحمن سعود الشامري ٩١٫٣٦٭ 
دارين يوســف عبداحملســن الوصيص ٭ 

٨٩٫٢٤
دانة حماد مناحي الدوسري ٩١٫٤١٭ 
دانة خالد حسني العازمي ٨٦٫٧٨٭ 
دانة فيصل محمد الهاجري ٩١٫١٩٭ 
دانة محمد عوض الرشيدي ٩٠٫٣٤٭ 
دانة مشعل عبداهللا املطيري ٨٠٫٥٥٭ 
دانة هادي حرفان السمحاني ٨٧٫١٩٭ 
دالل راشد ابداح العجمي ٨٦٫٨٤٭ 
دالل سعود طراخم العتيبي ٨٧٫٨٨٭ 
دالل محمد حجي العازمي ٨٩٫٧٧٭ 
دالل مصلح سعد الدوسري ٨٣٫٧٢٭ 
دميا حمد سعد العجمي ٩٠٫٥٥٭ 
دميا زعل مطلب العازمي ٨٩٫٨٦٭ 
دميه عبدالرحمن طامي العازمي ٩١٫٢٣٭ 
دميه علي عبيد امليع ٨٨٫٤٣٭ 
رغد سامي حجاب محراث ٨٠٫٢٭ 
رغد عادل مسلم العازمي ٩٣٫١٥٭ 
رغد فواز عواد العازمي ٩٤٫٦٭ 
رغد منصور فالح سفر ٧٩٫٤٭ 
رفعة عبداهللا محمد العجمي ٨٦٫١٭ 
رفعة فهد سعد العجمي ٩٥٫٧٥٭ 
رفعة مشعل خلف العازمي ٩٢٫٧٦٭ 
رهف داود سليمان الرشيدي ٩٠٫٧٥٭ 
رهف سالم محمد احملجان ٨٨٫٤١٭ 
رهف فهد سالم العازمي ٧٨٫٤٢٭ 
روان أحمد حبيب السبيت العازمي ٧٧٫٧٣٭ 
رمي أحمد غزالن العازمي ٩٣٫٢٢٭ 
رمي عادل سعد اللميع ٧٨٫٤٥٭ 
رمي محمد راشد العجمي ٩٠٫٩٩٭ 
رمي محمد ناصر الهاجري ٩١٫٩٦٭ 
رمي نايف مفلح النامي ٩٢٫٧٦٭ 
رميا مصلح مذكر العجمي ٨٤٫٩٦٭ 
سارة بدر سالم العازمي ٧٩٫٦٣٭ 
سارة طالل محمد املطيري ٨٣٫٦٣٭ 
سارة عايد مدعج الشالحي ٨٥٫٣٦٭ 
سارة محمد عوض الرشيدي ٧٨٫٤٧٭ 
سارة ناصر جعيثن اجلوزاني ٩٤٫١٭ 
سارة ناصر عموش املطيري ٨٤٫٨٥٭ 
سلمى هايف خليفة امليع ٩٣٫١٭ 
شهد أحمد علي الشحومى ٩٢٫٤٥٭ 
شهد عبداهللا مسحل العتيبي ٨٢٫٥٧٭ 
شهد نشمي عوض املطيري ٨٩٫٨٦٭ 
شوق عبداهللا عبدالسالم إبراهيم ٧٦٫٧٭ 
شيخة نواف حزمان العازمي ٧٧٫٩٣٭ 
شيماء احلمدى جاسم فياض ٧٨٫٥٣٭ 
صافيه علي جابر املري ٨٢٫٠٦٭ 
ضحيه مساعد صالح احليان ٨٣٫٩٣٭ 
عائشة خالد شليويح املطيري ٨٧٫٩٭ 
عائشة فالح ناصر الدوسري ٨٢٫٠٨٭ 
عالية محسن عبداهللا العجمي ٨٧٫٧٤٭ 
عايشة ناصر عموش املطيري ٨١٫٧٧٭ 
غالية طالل راشد العازمي ٨٨٫٤٨٭ 

غدير عايد سبيل العازمي ٨١٫٤٥٭ 
غزيل مشعل نافع املطيري ٨٩٫٠٤٭ 
غال مبارك عايض املطيري ٨٦٫٢٣٭ 
فاطمة صباح سيف احلريص ٩٢٫٤١٭ 
فاطمة فالح سعود االصفر ٩٤٫٥٢٭ 
فرح سعد علي العازمي ٨٥٫٦١٭ 
فرح عبداهللا راشد البربر ٩٧٫٢٭ 
فنر فيصل عبدالرحمن العبودى ٨٨٫٣١٭ 
فنر يوسف حميد العازمي ٧٨٫٨٭ 
فوز سليمان عيسى الشمري ٨٠٫٠٩٭ 
فوز عادل مبارك العازمي ٩٦٫٤٩٭ 
فوز مانع ضيدان الشمري ٨٦٫٦٢٭ 
لطيفة ظافر دخيل الهاجري ٨٣٫٨٭ 
لطيفة فهد مرزوق العازمي ٨٠٫٣٣٭ 
لولوة عيد موسى املطيري ٨٩٫٥١٭ 
مرزوقه أحمد سيف النامي ٨٥٫٣٧٭ 
مرمي أنور علي العيبان ٨٨٫١٢٭ 
مرمي سالم نغيمش العازمي ٨٩٫٢٤٭ 
مرمي طالل فهد العازمي ٨١٫٨٥٭ 
مرمي عبداحملســن محمد عقاب العازمي ٭ 

٨٨٫٤٣
مرمي فيصل الفي العازمي ٩٠٫٠٢٭ 
مرمي محمد حبيب السبيت العازمي ٩٠٫٨٩٭ 
مرمي محمد سليمان الشمري ٧٨٫٥٢٭ 
مرمي مصبح فالح العازمي ٨٢٫١٤٭ 
مزينه عزيز حمدى احلربي ٨٨٫٦٣٭ 
منيرة عامر محمد العجمي ٩١٫١١٭ 
منيرة فهد فالح العازمي ٧٨٫٥٤٭ 
منيرة مجبل اخزمي الفضلي ٨٦٫٩٤٭ 
مها سلطان عوض املطيري ٧٤٫٢١٭ 
مها شعوف مسلم الشالحي ٩٧٫١٦٭ 
نادية أحمد حزام امليع ٨٣٫٦٧٭ 
جنالء مشعان عبداهللا القحطاني ٨٠٫١٤٭ 
جنود نايف محمد امليع ٨١٫١٢٭ 
نورة حزام علي امليع ٨٧٫٤٥٭ 
نورة حسن محمد املري ٨٩٫٥٩٭ 
نورة سالم سعد العازمي ٨٤٫٨٥٭ 
نورة شعيل فرحان العازمي ٩٥٫٠٥٭ 
نورة عبدالكرمي محمد املطيري ٩٦٫٢٣٭ 
نورة عبداهللا مسفر العجمي ٨٥٫٧٩٭ 
نورة فالح حمود هداب ٩٣٫٠٢٭ 
نورة فهيد مبارك الذروه ٨٨٫٨٣٭ 
نورة فهيد مبارك العجمي ٩٦٫٤٥٭ 
نورة ماجــد جار اهللا اجلرمان املطيري ٭ 

٨٤٫٢٦
نوف خليل إبراهيم العتيبي ٨٩٫٠٤٭ 
نوف عبداهللا جاســم محيسن الشمري ٭ 

٧٧٫٩٣
نوف نايف عطا اهللا الشمري ٨٥٫٣٣٭ 
هاجر ميزر معدي العازمي ٩٢٭ 
هدى سمير دحيم الرشيدي ٨٨٫٠٨٭ 
هديل عيد مبارك الفحماء ٩٠٭ 
هنادي مبارك منصور الهاجري ٨٨٫٠٤٭ 
هيا حمد مبارك الهاجري ٧٦٫٦١٭ 
هيا سيف عيد العازمي ٩١٫٥٩٭ 
هيا محمد سويد العجمي ٨٣٫٨١٭ 
وسمية عبداهللا سعد العجمي ٧٩٫٥٥٭ 
وضحة فالح عبداهللا الدوسري ٩٥٫٨٩ ٭ 

لبيد بن الربيعة الثانوية للبنني 

أسامة مشعل عيد العتيبي ٨٥٫٣١٭ 
الوليد مرجي طلق الرشيدي ٨١٫٢٤٭ 
بدر حمد عواض الديحاني ٧٥٫٢٭ 
بندر مشعل محمد الهزانى ٨٣٫٣٣٭ 
تركي عبداهللا ناصر املطيري ٩٠٫٥٩٭ 
ثنيان مهنا علي عبداحلي ٨٠٫٣١٭ 
جابر محمد مسفر احليان ٩١٫١٢٭ 
جاسم عبداهللا حمزة اسماعيل ٧٦٫٢٨٭ 
حبيب عدنان يعقوب قاسم الصراف ٧٨٫٧٭ 
حسن إبراهيم خضر الفارس ٧٥٫٣٢٭ 
حماد حمد عبداهللا العجمي ٧٨٫٦٤٭ 
حمود علي يحيى الرشيدي ٧٨٫٢٩٭ 
حمود مانع متعب الديحاني ٨١٫٨٭ 
خالد فهد محمد مندنى ٩٢٫٨٥٭ 
خالد محمد صالح املطيري ٧٦٫٨٦٭ 
خالد محمد فهيد الرميضى ٨٠٫٢٦٭ 
خالد مشعل سعود العازمي ٧٧٫٩٣٭ 
خالد مشعل مطر الديحاني ٨٣٫٥٥٭ 
داود عبداهللا جنم جابر ٨٣٫٠١٭ 
دعيج خليفة ياسني الشمري ٧٧٫٥٧٭ 
دغيم فيصل دغيم الرشيدي ٧٢٫٠٧٭ 
راشد حمد فهيد املري ٨١٫٧٧٭ 
سعود راشد حمد الطويل العجمي ٨٤٫٢٤٭ 
سعود محمد حسن العتيبي ٧٦٫٦٣٭ 
سلمان عامر محمد العجمي ٨٦٫٠٢٭ 
صالح علي يحيى الرشيدي ٧٩٫٠٩٭ 
صالح مرزوق صالح العدواني ٧٧٫٤٨٭ 
صالح يوسف صالح اجلاركي ٧٣٫٦٭ 
صقر وليد جابر العطيبى ٧٩٫٩٩٭ 
ضاري وليد سالم العازمي ٨٥٫٨٧٭ 
طالل عبدالعزيــز عبدالرحمن اخلالدي ٭ 

٧٦٫٠٥
طالل ناجي حمود املطيري ٧٣٫٦٥٭ 
عبدالرحمن جاسم محمد الرشيدي ٧٢٫١٩٭ 
عبدالرحمن عبدالعزيز سويد الرشيدي ٭ 

٧٩٫٤٣
عبدالرحمن فيصل مفرح املطيري ٧٧٫١٤٭ 
عبدالعزيز خالد جريش العدواني ٧٣٫٥٦٭ 
عبدالعزيز صالح عودة العسعوسي ٨٥٫٢١٭ 
عبدالعزيز عبداهللا فهيد املري ٨١٫٦٢٭ 
عبدالكرمي علي عبدالكرمي الراشد ٥٤٫١٢٭ 
عبداهللا فيصل فهد املطيري ٧٩٫٦٣٭ 
عبداهللا محمد ناصر العتيبي ٨٥٫٨٥٭ 
عبداهللا ناصر عبــداهللا ناصر اخلريف ٭ 

٧٢٫٤٥
عبدالرحمن سلطان حمود العيبان ٧٢٫٢١٭ 
عبدالرحمن مطر طليحان املطيري ٧٧٫٩٣٭ 
عبدالعزيز سعود صنت املطيري ٧٧٫٢٧٭ 
عثمان محمد خلف الرفاعي ٨١٫٥٢٭ 
علي غازي علي املطيري ٨١٫١٢٭ 
علي هاني أحمد احلداد ٨٢٫٨٦٭ 
عمر صنت عوض املطيري ٨٠٫٢٩٭ 
عمر مفلح سويد الرشيدي ٧٣٫٥٦٭ 
غازي عبداهللا عيسى املطيري ٨٠٫٨١٭ 
فواز أحمد زعال العازمي ٨٤٫٢٨٭ 
فواز حمود يحيى الرشيدي ٧٨٫٣٨٭ 
فواز ناصر بداح السهلي ٧٩٫٧٭ 
فواز ناصر جزا العتيبي ٧٨٫٦٤٭ 
فيصل صنيتان ردن املطيري ٨١٫٩٧٭ 
فيصل هباس حسن العتيبي ٧٧٫٠٢٭ 
فيصل هشام محمد داهم ٨١٫٧٨٭ 
مبارك عبداهللا مسلم املويزري ٨٢٫٦٦٭ 
محمد جميل مطر املطيري ٨٢٫١١٭ 
محمد رشــيد حامد بن صبح الرشيدي ٭ 

٧٧٫٦٢
محمد عبداهللا متعب املطيري ٧٤٭ 
محمد فالح حمد الطويل العجمي ٨٠٫٦٦٭ 
محمد فهد محمد املطيري ٨١٫٩٤٭ 
محمد فواز متعب الرشيدي ٧٤٫٤٥٭ 
محمد ناصر محمد الدوسري ٧٦٫١٢٭ 
معاذ فهد نايف الرشيدي ٧٨٫٨٣٭ 
ناصر حمود يحيى الرشيدي ٨٥٫٥٤٭ 
ناصر خالد ناصر البراك الرشيدي ٧١٫٥٤٭ 
ناصر صالح غالب امليمونى ٨٠٫٣٢٭ 
ناصر منصور فالح اخلرينج ٧٧٫٣٭ 
وليد سعد سمير املطيري ٦٧٫٦٧٭ 
يوسف ناصر نصار العدواني ٨٢٫١٢ ٭ 

لطيفة الشمالي الثانوية للبنات 

أثير أحمد نزال الهاجري ٩٥٫٣٭ 

أروى يوسف حسن ضويحي ٧٨٫٩٭ 
أصايل عبدالعزيز محمد عبداهللا ٨٩٫٤٧٭ 
أفراح عبداهللا محمد عبداهللا ٧٢٫٥٩٭ 
أفراح عليان مناور الرشيدي ٨٥٫١٦٭ 
آالء سيد محمد سيد أبو احلسن ٩٦٫٥٨٭ 
آالء عماد يعقوب املطوع ٨٥٫٠٣٭ 
أماني أحمد راشد البطحاني ٨٨٫٦٭ 
أميرة رجا اديلم العنزي ٨٦٫٨٥٭ 
أمينة عبداحلميد غلوم حسني ٩٢٫٢١٭ 
أنفال عبداهللا صالح العلندا ٩٠٫٣٣٭ 
أسماء خالد محمود فيروز ٩٢٫٣٢٭ 
اجلوهره ملفي مرزوق العازمي ٩٥٫٢٦٭ 
إميان أنور حسن الظفيري ٧٦٫٣٤٭ 
جميلة عوض مبارك العازمي ٨٠٫٥٣٭ 
جنان خالد أحمد عباس ٨٤٫٥٣٭ 
جنان عايد غازي ياسر ٩٢٫٧٥٭ 
حنان باسم محمد الصيبعي ٨٤٫٢٤٭ 
حنني عبدالرحمن سعد العتيبي ٩٣٫٦٤٭ 
حوراء مشعل سرور القالف ٨٥٫٧٤٭ 
دانة أحمد عبداهللا الرشيدي ٩٥٫١٧٭ 
دانة سالم إبراهيم احلساوى ٨٢٫٤١٭ 
دانة عادل ردينى الردينى ٧٩٫٤٥٭ 
دانة عبدالعزيز بدر امليعان ٩٤٫٢٩٭ 
دانة عبدالعزيز مهدي مهدي ٨٤٫٨٢٭ 
دميا فارس عويد العنزي ٨٢٫١٨٭ 
رغد عبدالرحمن فهد غامن ٨٧٫٣٧٭ 
ريانه غالب سائر العنزي ٨٥٫٥٥٭ 
رمي أكرم سمير الرشيدي ٩٢٫٩٣٭ 
رمي سعد فهد الهاجري ٧٨٫١٩٭ 
زينب عبدالباسط عبداجلليل محمد ٩٧٫٨٤٭ 
سارة فواز محمد احلتيه ٧٧٫٦٭ 
سلسبيل حمد بردى العازمي ٩٢٫٠٨٭ 
سميه منذر حبيب الشمري ٧٦٫٣٤٭ 
شهد جاسر ناشي العتيبي ٨١٫١٨٭ 
شهد ساكت حمد مهلى ٩٢٫٧٢٭ 
شهد سعود علي املطيري ٧٦٫٦٩٭ 
شوق خالد شخير روضان ٨٩٫٠٩٭ 
شوق ذياب محمد الهاجري ٨٦٫١٩٭ 
شيخة إبراهيم خلف احلوطي ٩٢٫٨١٭ 
شيخة سعود عبدالعزيز الذويخ ٨٣٫٢٧٭ 
صفيه محمد مال اهللا عبدالكرمي ٨٨٫٦١٭ 
عالية خالد سعود شامان الشمري ٧٢٫٦٥٭ 
عفاف فالح فهد الهاجري ٨٦٫١٭ 
غادة غازي رويشد الرشيدي ٧٨٫٢٦٭ 
غايه أحمد بدر املليفي ٨٢٫٥٧٭ 
غصون سعد نايف العنزي ٧٧٫٨٤٭ 
فاطمة حسني منصور احلاج ٨٣٫٢٤٭ 
فاطمة جاسم اسماعيل األنصاري ٧٨٫٢٣٭ 
فرح ثامر بندر العنزي ٨٣٫٨١٭ 
كوثر محمد غلوم العابدين ٨٩٫٢٥٭ 
مروه بدر سعدون زيدان ٩١٫٥٥٭ 
مرمي صالح سلمان الشراح ٩١٫٦٥٭ 
منار سعد عبدالعزيز الذويخ ٨٥٫٢٨٭ 
منى زايد صنت الرشيدي ٨٥٫٠١٭ 
هاجر جزاع عتيق العنزي ٩٤٫٩٭ 
هاجر سالم راشد سماح ٩٢٫٧٣٭ 
هدى محمد علي الراشد ٧٥٫٧٩٭ 
هيا عبداهللا خالد العدواني ٩١٫٠٥٭ 
وسن جمال عبداهللا الرشيدي ٨١٫٠٧ ٭ 

لطيفة عبدالرحمن الفارس الثانوية للبنات 

أريام محمد عبدالكرمي العتيبي ٨٥٫٥٩٭ 
أسماء فيصل راشد الهاجري ٩٤٫٦٣٭ 
ابتسام حمد عبداهللا الهمالن ٩٠٫١٨٭ 
ابتسام مشعل اسباع الدبوس ٧٩٫٥٢٭ 
استبرق طالل عماش االسلمي ٧٩٫٤٭ 
أسماء بندر مزعل العتيبي ٨٦٫١٦٭ 
اجلوري خالد محمد اخلضير ٩٠٫٦٤٭ 
اجلورى مشاري مطر العنزي ٨٦٫٨٤٭ 
الدانة سدحان محمد املطيري ٧٧٫١٭ 
الدانة فايز دبيان العتيبي ٩٣٫٩٦٭ 
العنود عاصي فهد اخلالدي ٨٢٫٧٥٭ 
العنود مساعد ماطر عميره ٧٦٫٦٢٭ 
إميان حسن حمد الهاشمى العجمي ٩٣٫٥١٭ 
بدور بدر محمد العتيبي ٨٣٫٦٣٭ 
حصة محمد سعود املطيري ٩٣٫٧٣٭ 
داليا عبيد سعد الهاجري ٨٩٫٩٤٭ 
دانة سالم عيد العازمي ٨٨٫٩٤٭ 
دانــة مبارك محمــد الفويضل الهاجري ٭ 

٩٣٫٠٧
دانة نايف حمد الهاجري ٨٠٫٢٢٭ 
دالل دبوس علي الدبوس ٧٦٫٧٩٭ 
دميا خالد عبدالهادي احلجيالن ٧٨٫٩٤٭ 
دميه خالد فالح العتيبي ٨٨٫٣٨٭ 
رتاج مشرف ضاحي العجاجى الفضلي ٭ 

٨٨٫٥٨
رزان راجح بخيت العصفور ٩٠٫٣٧٭ 
رغد بدر ناصر الزوير ٩٣٫٧٩٭ 
رغد ناصر نهار الهاجري ٩٥٫٣٣٭ 
رفعة ناصر عبداهللا العتيبي ٨٥٫٧٥٭ 
ريانه عارف قبيل العنزي ٨٦٫٨٢٭ 
زينب مساعد هادي احملرول ٩٣٫٨٤٭ 
سارة غصاب محمد الغصاب ٨٨٫٨٤٭ 
سارة محمد رسام العتيبي ٨٦٫٥٥٭ 
شهد سالم اسحق شداد ٩٣٫١٧٭ 
شوق شايع راشد الهاجري ٩٣٫٣٩٭ 
شيخة خالد عبداهللا الهبدان ٨٨٭ 
شيخة خالد فالح شبيب الفضلي ٨٥٫٤٤٭ 
شيخة صعفاك صويان العازمي ٩٥٫٩٤٭ 
طيبة بدر ناصر احلربي ٧٢٫٦٥٭ 
عبير سعد مشعل الدوسري ٩٠٫٠٦٭ 
عهود عبداهللا محمد الشمري ٩٤٫٨١٭ 
عواطف شقير فرج املطيري ٨٥٫١٨٭ 
غالية باسل عبدالعزيز اجلريد ٨٧٫٨٣٭ 
غالية بشير عشبان العنزي ٩٥٫٣٨٭ 
غدير سامي نحيطر اجلريد ٩٢٫٢٤٭ 
فاطمة جليل إبراهيم الشطي ٩٦٫٢٭ 
فرح فهد محمد العجمي ٨٦٫٧٤٭ 
فوز صالح عبدالكرمي العتيبي ٧٦٫٤٤٭ 
قمره فهد علي العتيبي ٨٤٫٤٧٭ 
لطيفة عبداهللا عبيد العتيبي ٨٤٫٦٨٭ 
لولوة محمد معيض العتيبي ٩٣٫١٤٭ 
ماجدة ابداح مبارك الهاجري ٨١٫٩٢٭ 
مرمي خالد جهز العتيبي ٩٧٫١٦٭ 
مرمي سعد محمد العجمي ٨٩٫٣٢٭ 
مرمي عبدالرحمن مبارك العازمي ٧٣٫٩٥٭ 
مرمي مشرف محمد جاحم ٩٣٫٢٤٭ 
مضاوي اسعيد ناصر الهاجري ٨٠٫٦١٭ 
مالك أحمد شليقم الهاجري ٨٣٫٢٣٭ 
مناير عبدالعزيز منصور املنصور ٩٢٫٣٥٭ 
منى خالد فالح الهاجري ٨٩٫٥٩٭ 
منى نايف صرد العنزي ٩٥٫٧٩٭ 
منيرة أحمد ارشيد الضرباح ٨٨٫٤١٭ 
منيرة أحمد راشد احلجيالن ٨٩٫٤٤٭ 
منيرة ســالم ناصر الفويضل الهاجري ٭ 

٩٣٫٢٤
منيرة عبدالعالي زياد العتيبي ٨٧٫٤٣٭ 
منيرة عبداهللا مبارك الهاجري ٧٧٭ 
منيرة محمد علي الهاجري ٨١٫٩٦٭ 
منيرة منصور عايد املطيري ٨٢٭ 
منيرة يوسف شريف جوده ٧٨٫١٥٭ 
موضي فهيد علي العازمي ٨٤٫٣٤٭ 
جند عبدالعزيز أحمد الهبدان ٨٨٫٤٨٭ 
جنالء خالد محمد اخلضير ٨٨٫٩١٭ 
ندى حمود سالم القريشى ٨٦٫٦٢٭ 
نورا فيحان عجاب شمروخ عجاب ٧٧٫٨٨٭ 
نورة أحمد طلق العتيبي ٨٣٫٢١٭ 
نورة سعد حضيري الهمالن ٩١٫٣٥٭ 
نورة سعد محمد الدوسري ٩٢٫٦٢٭ 
نورة شريان عجب الدوسري ٨٥٫٩٨٭ 

نورة ماضي أحمد الهاجري ٩٠٫٩٭ 
نورة مهيالن عبداهللا الهاجري ٩١٫٧٣٭ 
نوف متعب مطلق العتيبي ٨٨٫٠٤٭ 
نوير سعد عبداهللا الهاجري ٨٢٫٠٣٭ 
نوير محمد نهار سريع ٩٢٫٢٧٭ 
هاجر مسلط عبداهللا الهاجري ٨٧٫٧٨٭ 
هناء أحمد سالم العتيبي ٧٤٫٤١٭ 
هند أحمد قبيل العنزي ٩٠٫٦٧٭ 
هند عبداهللا امريط الهاجري ٩٦٫٧٢٭ 
هيا عبداهللا سلطان املجروب ٨٠٫٣١٭ 
هيا مبارك ضافر الهاجري ٨٧٫٥٥٭ 
ورود عبدالعزيز صالح العنزي ٨٢٫٣٣٭ 
وضحة منصور سيف سفر ٨١٫٧٭ 
وضحى عبداهللا حسن الهاجري ٨٨٫٠٢٭ 
وعد سعيد جمعان اليامى ٨٦٫٥٤ ٭ 

ليلى الغفارية الثانوية للبنات 

أصايل أحمد ضيدان الوقيت ٨٨٫٩٥٭ 
أفنان أحمد عبداهللا القالف ٩٢٫٢٨٭ 
أفنان أحمد يوسف احملمود ٨١٫٧٨٭ 
أفنان عبداهللا معيكل العجمي ٨٦٫٣٧٭ 
آالء جاسم محمد الفيلكاوي ٧٦٫٨٥٭ 
آمنة عايض علوش املطيري ٧٨٫٤٦٭ 
آمنة عبداحلكيم نايف العتيبي ٨٠٫٠٤٭ 
آيات أحمد يوسف احلسن ٨١٫٤٧٭ 
أبرار أحمد محمد مراد ٨٤٫٣٭ 
البندري فارس فهيد العجمي ٨٤٫٥٣٭ 
البندري محمد بركة السبيعي ٨٤٫١٦٭ 
امجاد علي سعود الضليعى ٩٣٫٤٥٭ 
إميان محمد حسن العجمي ٨٤٫٤٧٭ 
بدرية فوزي سليمان الشرهان ٧٠٫٨٤٭ 
ترف فهد علي العجمي ٨٣٫٨٤٭ 
تهاني ضياء عايد الرشيدي ٧٤٫٠١٭ 
جمانة حسني عبدالرسول احلسن ٨٢٫٦٨٭ 
جوري عبداهللا محمد املسباح ٩١٫٧٤٭ 
حصة حسني عثمان بوعركى ٨١٫٥٨٭ 
داليا طارق إبراهيم الصقالوى ٩٧٫٠٦٭ 
دانة سلطان عبداللطيف النهام ٨١٫٦٣٭ 
دانة عبداهللا سبيل العازمي ٨٧٫٠٣٭ 
دانة عبداهللا راشد العجمي ٧٠٫٥٦٭ 
دانة مبارك سعد العازمي ٩٠٫٥٤٭ 
دانة محمد أحمد الفيلكاوي ٨٨٫٢١٭ 
دالل أحمد عبدالوهاب العميري ٩٨٫٣٭ 
دليل عايض حسن العجمي ٨٩٫٥٦٭ 
رباب حسني عبدالرضا الصائغ ٧٩٫٣٨٭ 
رتاج مشعل راكان املكراد ٩١٫٧٨٭ 
رقية هالل سالم الشالح ٨٧٫٦٧٭ 
روان سعد محمد العازمي ٨٤٫٨٩٭ 
روان فرج معتوق الفضل ٧٦٫٣٧٭ 
ريان غازي غامن اخلالدي ٩٢٫٤٨٭ 
ريتاج مشعل هالل العتيبي ٧٩٫٩٤٭ 
رمي صالح ارشيد العازمي ٩١٫٥٨٭ 
رمي مرزوق عايد العازمي ٨٦٫٧١٭ 
زهراء سالم اسماعيل اجلعفر ٧٨٫٤٩٭ 
سارة حباب زياد احلربي ٨٠٫٤٧٭ 
سارة طالل مبارك احلربي ٨٧٫٧٥٭ 
سارة عايش سعدون العازمي ٨٣٫٨٭ 
سارة مشاري محمد املشاري ٧٤٫٥٦٭ 
سوسن عدنان مبارك العماني ٨٨٫٨٨٭ 
شريفة علي سعد بورسلى ٩٣٫٥٤٭ 
شوق نايض حبيب الرشيدي ٨٣٫٥٤٭ 
شيخة علي راجح العجمي ٨٣٫٨٦٭ 
شيخة فواز تركي الهاجري ٨٠٫٢٦٭ 
شيخة مبارك ناصر الهاجري ٩٥٫٠٣٭ 
ضي فهد فرحان الرشيدي ٩٠٭ 
طيبة حسن عبداهللا الضاحي ٨٣٫٦٭ 
طيبة أحمد عبداهللا عبداهللا ابل ٨٩٫٠٥٭ 
عائشة صالح سيف العازمي ٨٨٫٢٧٭ 
عفيفه محمد راشد العجمي ٩١٫٤٢٭ 
غالية نايف هباس العتيبي ٨٦٫٤٭ 
غزالن وحيد فهد الدباسي ٨٢٫٥١٭ 
فاطمة حمد فالح الفضلي ٧٧٫٢٩٭ 
فاطمة ربيع حمد الصوابر ٧٨٫٤٩٭ 
فاطمة علي حسني املويل ٧٩٫٨٨٭ 
فاطمة نادر عبداهللا احلبيب ٩٥٫٠٨٭ 
فجر منصور فالح العازمي ٨٦٫١٨٭ 
في جابر شريف الشطي ٨٥٫٢٢٭ 
في سلمان فرحان سلمان ٧٨٫٢٣٭ 
ليلى نواف أحمد عبداهللا ٧٧٫٦٦٭ 
مثايل سعود عايد العازمي ٩٢٫٠٦٭ 
مرمي أسامة علي حسني البلوشي ٩١٫٢٨٭ 
مرمي سعود مجعد العتيبي ٧٨٫٨٧٭ 
مرمي محمد جاسم احلداد ٩٤٫٥٭ 
مشاعل خليفة خليف علي املطيري ٧٠٫٢٥٭ 
موضي حسن عبداهللا السبيعي ٩٤٫٤٨٭ 
ميثه سلطان صالح العجمي ٧٧٫٣٤٭ 
نعمة مشعل محمد العجمي ٨٥٫٥٧٭ 
نور الهدى عبدالرضا حسني محمد ٨٠٭ 
نورة حمد حسني املري ٩٥٫٣١٭ 
نورة حمود فالح الرشيد ٨٩٫٤٧٭ 
نورة مسلم سلمان العازمي ٨٠٫١٩٭ 
هاجر محمد سالم الصقالوى ٩٦٫٣٦٭ 
هديل فالح مبارك الدوسري ٨٠٫٧٥٭ 
هال يوسف صالح املطيري ٨٠٫٨٨٭ 
هناء عبداهللا حسني بلوشي ٧٥٫٠٧٭ 
هيا باسل يعقوب الشالل ٧٥٫١٨٭ 
هيا محسن سليمان السبيعي ٩٣٫٤٥٭ 
هياء علي سعد العجمي ٨٦٫٠٩٭ 
وضحة خالد سعود العتيبي ٨٧٫٩٦٭ 
وضحة راشد فالح الهاجري ٩٠٫٢٩٭ 
وضحة مطلق راشد الهاجري ٨٦٫٩٥ ٭ 

مارية القبطية الثانوية للبنات 

أريج طارق أحمد العنيزى ٧٨٫٩٢٭ 
آيه بدر علي القطان ٧٧٫٧٧٭ 
إسراء عبداللطيف مصطفى خليل ٨٩٫٠٩٭ 
الهنوف ناصر ادغيشم الدغيشم ٧٥٫٠٧٭ 
بتول جاسم محمد بهبهاني ٨٨٫٧٣٭ 
بتول محمود أحمد القطان ٨٥٫٧٧٭ 
بدرية حمود يوسف البالول ٩٧٫٩٦٭ 
بدور باسم عبدالعزيز البشير ٨٩٫٥٩٭ 
بدور محمد عبداهللا محمد ٨٦٫٥٦٭ 
بيبي شاهني حسني عبدالغني حسني ٨٨٫٢١٭ 
جمانة عبدالكرمي تقى علي ٨٣٫٢١٭ 
جنان سعد ناجي اخلضاري ٨٠٫٠١٭ 
دانة بدر سعد الرميضي ٩٥٫١١٭ 
دانة جابر علي الزيد ٩٣٫٠٤٭ 
دانة عبدالهادي سالم الشنفا ٩٢٫٠٨٭ 
دالل حسن فتح اهللا الكندري ٨٢٫٤٥٭ 
دالل خالد سالم اخلضاري ٩١٭ 
دالل سلطان سعود العتيبي ٨٥٫٣٧٭ 
دالل محمد أحمد الهندي ٨٥٫٢٣٭ 
رتاج عبداهللا أحمد اإلبراهيم ٩٤٫٢٧٭ 
رتاج محمد جاسم الزيد ٩٢٫٨٤٭ 
رتاج يعقوب عبداهللا حسني ٧٧٫٦١٭ 
رتاج يعقوب محمد اجلحيل ٧٩٫٩٭ 
رغد شاكر عباس الرئيس ٨٨٫٣٥٭ 
رغد طالل محمد الصراف ٨٨٫٢٧٭ 
رغد فايز إبراهيم مال يوسف ٨٠٫٧٦٭ 
رغد مسلم سالم اجلعيدان ٩٣٫٩٣٭ 
رناد عجيل سلطان الطوق ٩٥٫٨٭ 
روان عبدالعزيز عثمان الضبيعي ٨٢٫٤٥٭ 
روان علي محمد علي محمد ٧٩٫٢٧٭ 
روان نواف سعد الغامن ٨٤٫٩٥٭ 
رمي عبدالباسط أحمد اخلطيب ٧٦٫٠٧٭ 
زهراء فيصل حاجي سناسيرى ٧٤٫٦٥٭ 
سارا أحمد محمد العجمي ٧٧٫٩٨٭ 
سارة حمود عبدالكرمي القلوشي ٧٣٭ 
سارة خالد عبداللطيف الراشد ٨٥٫٤٥٭ 
ســارة محمد عبدالرحمــن الفرحان بن ٭ 

عريعر البني خالد ٩٢٫٣٣
سارة محمد علي املجرن ٨٨٫٥٢٭ 
سارة وليد زيد الشايجى ٨٩٫٤٭ 
سجى عبداهللا عيسى السليم ٩٣٫٨٦٭ 
سكينه عبداهللا يعقوب حسن ٨٧٫٣٨٭ 
شروق عبدالعزيز محمد األنصاري ٩٢٫٤١٭ 
شهد إبراهيم محمد املرشد ٩١٫٤٭ 
شهد جراح صالح السالم ٩٣٫٧٥٭ 
شوق محمد صالح الهدهود ٨٦٫٣٤٭ 
شيخة مبارك فرحان الزياده ٧٦٫٩١٭ 
شيخة مشعل عبداللطيف املالك ٨٣٫٥٦٭ 
شيماء مشعل هاشم سالم ٨٤٫٩٧٭ 
طيبة خليل إبراهيم العوضي ٩٠٫٨٣٭ 
عائشة سلطان سعود العتيبي ٨٩٫٧٭ 
غالية نواف حجاب العنزي ٧٧٫٠١٭ 
غزالن عبدالرحمن عبداهللا السويلم ٧٣٫٦٧٭ 
فاطمة يوسف عبدالرسول بوعباس ٨٤٫٠٢٭ 
فاطمة سعود عبدالعزيز مال اهللا ٩١٫٦٦٭ 
فاطمة عبدالرحمن أحمد معرفي ٩٨٫٢٨٭ 
فاطمة نادر إبراهيم بورمانه ٩٣٫٦٧٭ 
فجر خالد صقر اجليماز ٩٣٫١٩٭ 
فجر عبداللطيف جاسم التورة ٩٠٫٣٥٭ 
فوز خالد عبدالرحمن النامي ٨٣٫٧٦٭ 
فوز عبدالرحمن علي اخلالدي ٩٤٫٦٦٭ 
في مساعد زيد الصرعاوي ٨٤٫٨٨٭ 
كادي صالح طامي املطيري ٩٠٫٧٣٭ 
كوثر انور جاسم خان ٨٥٫٧٨٭ 
جلني عادل علي املطوع ٨٠٫٤٩٭ 
لولوة باسم مجحد املجحد ٩١٫٨٥٭ 
لولوة علي أحمد البندر ٨٨٫٤٨٭ 
لولوة مشاري عبداحملسن اجلليبي ٨٣٫٧٧٭ 
لولوة وليد عبداللطيف الشطي ٨٦٫٦١٭ 
لينه منصور كامل الهاشمي ٨٨٫٦١٭ 
مرمي أحمد محمد االمير ٨٢٫٦٧٭ 
مرمي علي رشود العنزي ٩١٫١٢٭ 
مرمي علي صالح احلامد ٧٦٫٢٥٭ 
مرمي عيسى علي حسن ٧٧٫٨٩٭ 
مرمي محمد شريدة الشريدة ٨٧٫٤٢٭ 
مرمي نواف عبداهللا البليهيس ٩١٫٦٣٭ 
مسك عبدالرحمن محمد إبراهيم ٨٠٫٣٧٭ 
منى خالد وليد املزيعل ٨١٫٥٩٭ 
منيرة خالد كدموس الديحاني ٩٦٫١٧٭ 
منيرة مساعد عبداهللا احلريص ٧٦٫١١٭ 
منيرة مشعل محمد الباز ٨٧٫٦٥٭ 
مي عادل علي سليم ٩٠٫١١٭ 
جند أحمد صبيح الشمري ٧٥٫١٤٭ 
جنود عبدالكرمي عبدالعزيز املنيس ٨٣٫٧٢٭ 
نسيمه جمال علي القطان ٩٧٭ 
نور فيصل فهد بورسلي ٧٧٫٦٥٭ 
نور نواف محمد اخلالدي ٨٥٫٥٥٭ 
نورة أحمد محمود القطان ٩٢٫٦٭ 
نورة أسامة محمد اجلهيم ٩٣٫٠٣٭ 
نورة خالد محمد النعيمي ٨٢٫٩٨٭ 
هبة عبدالقادر محمد الفريج ٨٠٫٠٤٭ 
هديل ناصر مبارك الزيد ٨٣٫٢٭ 
هيا صالح علي الهبيشى ٨٥٫١٢ ٭ 

محمد النشمي الثانوية للبنني 

إبراهيم سلمان إبراهيم العتيبي ٨٥٫٨٭ 
أحمد منتصر عبدالرزاق املوالنى ٨٠٫٨٣٭ 
حسن عبدالستار عناد مهنا ٨١٫٣٧٭ 
حسن عيد خلف ناصر ٨٤٫٦٤٭ 
حمد خالد غازي الشمري ٨٤٫٠٥٭ 
حمد صياح جمعان العتيبي ٧٨٫٤٭ 
حمود فهيد محمد الهاجري ٧٦٫٩٦٭ 
خالد شويع سعد الهاجري ٧٧٫٠١٭ 
راشد محمد نصار العازمي ٧٨٫٦٤٭ 
سعد مشعى راشد الزعبي ٧٩٫٣٩٭ 
سعيد حمد محمد العجمي ٩٢٫٨٢٭ 
عبدالرحمن حمود خالد العازمي ٨٨٫٣٭ 
عبداهللا شويع سعد الهاجري ٧٦٫٨٩٭ 
عبداهللا مناور فالح العازمي ٧٤٫٦٤٭ 
عبداحملسن خالد قاعد العتيبي ٧٦٫٣٨٭ 
عبدالهــادي محمد عبدالهــادي العازمي ٭ 

٨٠٫٤٤
عثمان يوسف عبداهللا اليوسف ٨٦٫٨٣٭ 
عيد فايز عيد الغريب ٨٣٫٢٤٭ 
عيسى جعفر محمد قمبر ٨٩٫٤٣٭ 
عيسى سعود طلق العازمي ٨٥٫٤٥٭ 
محمد حمد عويضه العجمي ٨٢٫٥٢٭ 
محمد سعيد معجب الهاجري ٧٨٫٢٨٭ 
محمد علي ناصر العتيبي ٧٩٫٢١٭ 
محمد عمر محمد أحمد ٨٢٫١٤٭ 
محمد مطلق معيض عبود العازمي ٧٧٫٤٢٭ 
محمد نايف محمد القحطاني ٧٩٫٥٧٭ 
مشعل علي محمد العجمي ٨٤٫٣٥٭ 
مقبل مرزوق مقبل العجمي ٧٩٫٦٣٭ 
نواف ضحوي عطا اهللا املطيري ٨٩٫٩٢ ٭ 

محمد عبداهللا املهيني الثانوية للبنني 

أحمد علي دويرى العنزي ٧٥٫٠٧٭ 
أسامة زيد عيد الشمري ٨٣٫٧٩٭ 
أسامة علي عزام العنزي ٨٧٫٠٨٭ 
بندر جديع سالم الشمري ٧٨٫٩٦٭ 
تركي فايز ظاهر اجلنفاوي ٦٩٫٣٤٭ 
جاسم محمد فؤاد حسن ٧٩٫٥٭ 
جراح أحمد عوض احلربي ٧٤٫٥١٭ 
حازم جاسر أنور عواد ٨٨٫٧٩٭ 
حمد أحمد جفال الظفيري ٧٩٫٥٧٭ 
حمود نواف حمود العتيبي ٨٦٫٠٢٭ 
خالد ضيدان محمد السبيعي ٧٤٫٨٢٭ 
خالد فيصل محمد احلربي ٨٦٫٣٭ 
خالد مرزوق محمد الرشيدي ٨٤٫١٤٭ 
دخيل طالل ادخيل العنتري ٧٦٫١٣٭ 
راشد سعد مقامس اخلالدي ٩٧٫٦٧٭ 
راشد عبداهللا محمد هالل فراج ٨٢٫٣٭ 
راشد عبيد عبداهللا املطيري ٧٤٫١٣٭ 
سالم عبداهللا عوض العنزي ٩٠٫٦٦٭ 
سعود حميد حسن جنم ٨٨٫٠١٭ 
سعود عبداهللا محمد الرشيدي ٨١٫١٩٭ 
سلطان امان ماجد سعيد ٧٣٫٥٨٭ 
سلطان محمد خالد املطيري ٧٩٭ 
سلمان صالح صعفك الشمري ٨٣٫٠٦٭ 
سلمان مسفر سلمان خاشقها ٨٥٫٢٩٭ 
سلمان يوسف ضحوي الظفيري ٧٦٫٤٭ 
شمخي أمان ماجد سعيد الشايع ٧٨٫٥٢٭ 
صالح مشعل صالح الغضوري العنزي ٭ 

٨٠٫٨٢
ضاري غليفص شافي العجمي ٨١٫٤٩٭ 
طالل مبارك فهران العازمي ٨١٫٥٭ 
عادل محمد صالح املطيري ٩١٫٤٤٭ 
عبدالرحمن حبيني فهاد عيد ٧٨٫٧٨٭ 
عبدالرحمن محمد ضيدان العجمي ٨٦٫٣٤٭ 
عبدالعزيز عبداهللا ناصر الظفيري ٧٩٫٨٩٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا يوسف ٧٨٫٤٥٭ 
عبداهللا عبدالرحمن مفلح الصليلي ٧٩٫٥٧٭ 
عبداهللا الفي فهد الرشيدي ٧٣٫١١٭ 
عبداحملسن هيثم حسني العنزي ٨١٫٧٦٭ 
عبداهللا عشبان غالى الفرحان ٨٦٫١٢٭ 
عبداهللا علي عبداهللا الشمري ٧٤٫٨٥٭ 
عبداهللا وليد حمد الفضلي ٨٢٫٠٤٭ 
عمر جزاع نواف العنزي ٩٠٫٥٢٭ 
غازي حمود غازي العنزي ٨٦٫٣٦٭ 
فايز الفي مكمي الضفيري ٨٥٫٠٧٭ 
فهد إبراهيم عبداهللا العتيبي ٨٧٫١١٭ 
فيصل أحمد ركاد العنزي ٧٦٫٠٨٭ 
ماجد متعب جار اهللا اجلفيره ٨١٫٧٩٭ 
مبارك خالد مبارك الرشيدي ٨٦٭ 
مبارك دويلة راشد الدويلة ٧٨٫٣٩٭ 
مجبل نايف مجبل املطيري ٨١٫٥٢٭ 
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محمد زبن محمد العنزي ٧٤٫١٩٭ 
محمد عادل صباح الفضلي ٨٤٫٠٦٭ 
مشاري بدر محمد البرازي ٨٧٫٤٧٭ 
مشاري سالم مذكر الهاجري ٧٣٫٥٭ 
ناصر بدر صياح الرشيدي ٨٠٫٨٣٭ 
ناصر عادل صباح الفضلي ٨١٫٥٣٭ 
نايف طالل عجالن العنزي ٧٥٫٥٦٭ 
نشمي حاكم محمد معلج ٧٨٫٣٢٭ 
نواف يوسف هزاع الشمري ٨١٫٨١٭ 
وليد خالد عميش املطيري ٧٩٫٠٥ ٭ 

محمد محمود جنم الثانوية للبنني 

أحمد كمال محمد الكندري ٨٢٫٧٣٭ 
أنور خالد فهد العجمي ٨٤٫٦٣٭ 
إبراهيم غازي عنيزان الرشيدي ٩١٫٩٣٭ 
تركي رباح تركي املطيري ٨٣٫٢٩٭ 
جراح مشعل ربيع اخلرينج ٧٣٫٨٦٭ 
حسني علي عبداهللا رضا ٧٨٫٩٢٭ 
حسني محسن علي احلربي ٨٢٫٦٨٭ 
حسني يوسف حمد ساملني ٧٥٫٢٧٭ 
راكان إبراهيم عبداهللا العنزي ٧٩٫٨٢٭ 
سالم علي سالم البلوشي ٧٥٫٩٤٭ 
سلطان ضاري متران الشمري ٧٣٫٨١٭ 
سليمان داود سليمان مجبل ٩٣٫٧٧٭ 
صالح رفاعي فالج السعيدي ٨٥٫٤٭ 
عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن نصار ٧٤٫١٣٭ 
عبدالرحمن خلف ليل العنزي ٧٧٫٣٭ 
عبدالرحمــن محمد عبدالعزيز الكندري ٭ 

٨٣٫٦٤
عبدالرحمن وائل إبراهيم البلوشي ٧٩٫٦٤٭ 
عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز اخلضر ٧٦٫٨٥٭ 
عبدالعزيز علي حسني الشمري ٧٥٫٨٣٭ 
عبداهللا انور عبداهللا املال ٧٠٫٩٣٭ 
عبداهللا خالد معزى احلربي ٧٩٫٧٢٭ 
عبداهللا عبدالرحمن عبدالرزاق اخلالدي ٭ 

٨١٫٥
عبداهللا علي حسني الشمري ٧٨٫٧٧٭ 
عبدالرحمن ثامر مداهللا الشريفي ٧٨٫٥٭ 
عبدالرحمن فهد سلطان علي ٧١٫٨٭ 
عبداهللا خالد هالل شريف ٩٤٫٣١٭ 
عثمان مزيد هليل الظفيري ٧٣٫٣٥٭ 
علي محمد قاسم جعفر قاسم ٨٠٫١٦٭ 
فجري غالب فجري الفجري ٨٤٫٢٨٭ 
فراج محمد فراج املطيري ٧١٫٥٤٭ 
فهد خالد محيبس العنزي ٨٨٫١١٭ 
فهد عبدالعزيز زامل الضفيري ٦٨٫٠٧٭ 
محمد شايع راشد العازمي ٨٣٫٧٦٭ 
محمد عبداهللا عايض العجمي ٧٨٫٨٢٭ 
محمد يعقوب عبدعلي اإلبراهيم ٧٨٫٦١٭ 
نايف طالل سعد العنزي ٧٧٫٥٨٭ 
نايف نزال إبراهيم الشمري ٨٦٫١٥٭ 
نايف هادي محمد الهاجري ٧٦٫٠٦٭ 
نواف مبارك سعود العجمي ٧٤٫١٥٭ 
يوسف جاسم محمد الكندري ٩١٫٨٦٭ 
يوســف فايز فرحان الشتيوي العنزي ٭ 

٧٩٫٦٩
يوسف قضاب ثواب املطوطح ٧٨٫٨١٭ 
يوسف نوري خليفة البلوشي ٨٠٫٨٣ ٭ 

مدرسة النور الثانوية بنات

اجلورى محمد سعود العازمي ٩٦٫١٢٭ 
جورى محمد سعد جمعان العازمي ٩٧٫١٭ 
شهد فالح ردعان العازمي ٨٢٫٣١٭ 
منى فيصل ثواب املطيري ٩٢٫٨٣٭ 
ود علي محسن العتيبي ٩٤٫٣٤ ٭ 

مرشد سعد البذال الثانوية للبنني 

أحمد مبارك فهد الرشيدي ٧٩٫١٣٭ 
بخيت مبارك بخيت الرشيدي ٨٠٫٨٦٭ 
حمد جالل حمد العليوه ٨١٫١٨٭ 
خالد بدر غازي العدواني ٨٥٫٧١٭ 
خالد مبارك ناصر العتيبي ٧٢٫٥٩٭ 
راشد عبداهللا عباد سوارج ٩٤٫٩٢٭ 
سرور جابر سرور الرشيدي ٩٥٫٦٢٭ 
سعد عبداحلميد خلف الدعاس ٨٢٫٦٥٭ 
سعود سعود عبداهللا الشمري ٨٥٫٤٦٭ 
سعود مناور مطير الرشيدي ٨١٫٦٧٭ 
سيف محمد سيف الرشيدي ٧٣٫٣٤٭ 
شاهني هادي ضحوي العنزي ٧٢٫٩١٭ 
صالح محمد صالح الرشيدي ٧٤٫٣٣٭ 
صالح هزاع سعد املرشد ٧٨٫٨٭ 
طالل عبداهللا مبارك العازمي ٨٨٫٩٥٭ 
عبدالرحمن هابس فالح املطيري ٧٧٫١١٭ 
عبدالرزاق سليمان حسن مجبل ٧٩٫٦٧٭ 
عبدالعزيز أحمد غربى الشمري ٨٧٫٦٢٭ 
عبداهللا ثامر مسلط الديحاني ٨٨٫٤٤٭ 
عبداهللا فهد هادي النمران ٨٦٫١٤٭ 
عبداحملسن حمد بطيحان الرشيدي ٨٥٫٧٢٭ 
عبداحملسن سعد عبداحملسن املري ٧٩٫٠٣٭ 
عبدالعزيز محمد مطير الشريجه ٨٩٫٢٩٭ 
عبداهللا حمود سليمان محمد ٨٢٫١٨٭ 
علي خالد علي الرشيدي ٨٠٫٣٭ 
غامن محمد غامن الرشود ٧٩٫٩٭ 
فارس مشاري مطلق املطيري ٧٣٫٦١٭ 
فواز فيصل عبدالرسول معرفى ٧٤٫٩٩٭ 
فيصل فايز سعد املرشاد ٧٧٫٤٢٭ 
مبارك مبارك علي الراجحى ٨٠٫٦٢٭ 
متعب ناصر متعب اخلرينج ٧٨٫٣٤٭ 
محمد حمود سليمان محمد ٨٤٫٨٧٭ 
محمد خالد مشعان العنزي ٩٠٫٩٩٭ 
مرضي مطر مرضي الشريكه ٨٨٫٧١٭ 
مشاري بدر مطلق املطيري ٨٤٫٧٤٭ 
مطلق نشمي مبارك الرشيدي ٦٦٫٤٦٭ 
نايف بدر كميخ املطيري ٧٤٫١٭ 
نهار فهد صياح املتلقم العجمي ٨٥٫٥٢٭ 
يوسف حجي مشوح املطيري ٧٩٫٩٩٭ 
يوسف عبداهللا مشقاص الفجي ٦٢٫٣٣٭ 
يوسف فالح سعود الرشيدي ٨٢٫٩ ٭ 
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أمل عايد مهنا الرشيدي ٧٤٫٦١٭ 
أميرة أمير علي عبدالرحمن ٧٤٫٧٨٭ 
أبرار سعد شارع اجلذع ٧١٫٣٣٭ 
أفراح محمد سعد العازمي ٩٦٫٧٥٭ 
اجلازي مفلح هرماس العازمي ٧٢٫١٧٭ 
العنود فالح مرزوق العازمي ٨٤٫٥٭ 
العنود ناصر علي وقيت ٨٢٫٣٣٭ 
الهام اسماعيل حمود العنزي ٨٤٫١٥٭ 
اماني مشعل عويد العازمي ٧٧٫٢٥٭ 
أميرة مطلق وثير العازمي ٧٧٫٧٧٭ 
إميان بدر عامر العتيبي ٧٧٫٣٢٭ 
بدور عبده أحمد عبداهللا ٩٠٫٨٣٭ 
بشاير فالح سعيد العازمي ٨٣٫٠٨٭ 
بنا هادي عايد العازمي ٨٤٭ 
تهاني أحمد علوى القحطاني ٨٢٫٣٭ 
تهاني مبارك براك العازمي ٧٨٫٠٣٭ 
جميلة حسيان محمد الدوسري ٩٠٫١٥٭ 
جوارح حسن محمد حسن ٨٠٫٢٢٭ 
جواهر سعيد علي املري ٨٧٫٥٧٭ 
جوهره عيد عبداهللا النفيعي ٧٣٫٢٢٭ 
حصة مطلق نفيخ العازمي ٨٢٫٠٩٭ 
حصة سعود براك العتيبي ٧٢٫٧٦٭ 
حصة ناصر تركي املطيري ٨٤٫٤٦٭ 
حفصه عبدالقادر هزاع العجمي ٨١٫٣٤٭ 
حنان صالح عزوز الرشيدي ٧٦٫١٨٭ 
حنان مناور رفاعي العازمي ٨١٫٩٢٭ 
خلود فهد مطلق العازمي ٧٥٫٣٥٭ 
دانة حمد محمد عثمان اجلعفر ٧٣٫٦٭ 
دعاء إبراهيم ناصر املصري ٧٦٫٦٧٭ 

دالل راشد محمد املري ٨٨٫٩٭ 
دالل عبداهللا فهد املاص ٨٧٫٥٨٭ 
دالل نصار يوسف كارون ٦٥٫٤١٭ 
رحاب عبداهللا جديع الهيم العازمي ٧٦٫٩٩٭ 
زينب محمد حسن الزيادي ٨٢٫٠٩٭ 
زينب محمد سليمان ايه أحمد ٦٩٫٧١٭ 
سارة شارع مفرح السبيعي ٨١٫٢٥٭ 
سارة حسن سالمة ٦١٫٤٦٭ 
سارة مبارك عامر العازمي ٧٣٫١٥٭ 
سارة محمد علي اليامي ٨٢٫٢٥٭ 
سارة محمد فهيد العجمي ٦٩٫٨٭ 
سارة محمد محسن العنزي ٨٤٫٧١٭ 
سارة مشبب محمد السهلي ٧٢٫٩٩٭ 
سلمى غالب جزاء العازمي ٧٠٫٠١٭ 
سلمى مسفر عوض العازمي ٨٦٭ 
سلوى فالح طلق العازمي ٨١٫١٥٭ 
شريفة أحمد محمد الدندن ٩٤٫٨٣٭ 
شعاع نعمة شالل العنزي ٨٥٫١٥٭ 
شهانه عبداهللا جابر العتيبي ٧٢٫١٭ 
شوق فهد مبارك العازمي ٨٢٫٥٭ 
شيخة محمد باخان محمد كرم ٧٥٫٠٣٭ 
شيمه بهار سرور العتيبي ٠٭ 
صيده حمد علي ناصر ٩٦٫٦٧٭ 
عبير سالم ناصر الهاجري ٩٤٫٩٢٭ 
عذاري علي عبداهللا العتيبي ٧١٫٠٧٭ 
عفاف صالح شريدة الشحومى ٨٧٫٤٤٭ 
غدير مبارك سعيد العازمي ٠٭ 
فاطمة حميد فالح العازمي ٨٦٫٣٭ 
فاطمة محمد غنام العازمي ٧٩٫٧٦٭ 
فاطمة محمود يعقوب حيدر ٨٠٫١٧٭ 
فوزية سعود روباج العازمي ٨٢٫١٧٭ 
لولوة أحمد سلطان احلمادي ٩١٫٧٥٭ 
مراحب عيد راشد العازمي ٨٧٫٦٢٭ 
مروه فايز جاسم الشمري ٧٦٫٦٩٭ 
مرمي سعد مرزوق العتيبي ٩٩٫١٧٭ 
مزنة ماجد عبيد الدوسري ٧٩٫٩٦٭ 
مطره فالح بداح العازمي ٨٣٫٠٢٭ 
منار بسام جاسم اجلاسم ٨٥٫٣٢٭ 
منال فهد محمد السهلي ٩٤٫٦٧٭ 
منال مبارك سالم الهاجري ٩٠٫٩٢٭ 
مها سعود محمد العتيبي ٧٤٫٦٧٭ 
مها شباط شريد املطيري ٩٦٭ 
مها عيد ماطر العازمي ٨٩٫٠٨٭ 
مي خالد فراج البواردي العازمي ٨٨٫٤٢٭ 
جنالء مبارك حمد الدوسري ٦٥٫٣٤٭ 
نعمة أحمد عباس العجمي ٨٩٫٠٨٭ 
نور حنيان سبع الشمري ٧٧٫٩٩٭ 
نورة حمد محمد عايض ٩٠٫٤٢٭ 
نورة سالم ناصر العازمي ٨٦٫٥٭ 
نورة مسفر محمد ال فهاد ٧٣٫٠٤٭ 
نورة يوسف عبدالرحمن الفايز ٧٦٫٣١٭ 
نوف علي أحمد عبدالرحيم ٩٢٫٥٨٭ 
هاجر فهد ظافر العجمي ٧٩٫٦٩٭ 
هناء مشاري نايف العجمي ٩٢٫٥٭ 
هنوف علي محسن احلربي ٨٣٫٢٤٭ 
هيا سعد سعود العجمي ٨٨٫٦٧٭ 
وضحة فالح متعب العجمي ٧٢٫٠٥٭ 
وضحى محمد محمد العجمي ١٩٫٤١ ٭ 

مركز اجلهراء الثانوي نساء 

أبرار حمد هندى الهندى ٧٤٫٥٧٭ 
أبرار فياض مران احلربي ٧٥٫٦٤٭ 
أروا عبداهللا ندى الهشال ٧٥٫٠٣٭ 
أسماء إبراهيم عبدالكرمي النومس ٨٤٫٢٧٭ 
أسماء سليمان عبداهللا البذالي ٧٢٫١٭ 
أسماء صالح عودة عودة البناقي ٦٨٫٩٧٭ 
أســماء غدير خالد الغضــورى العنزي ٭ 

٨٥٫٨٧
أسماء ماجد مطلق املطيري ٨٢٫٠٤٭ 
أسيل رحيم شهيل مشرف ٧٩٫١٭ 
أصايل خلف رويق الشمري ٧٩٫٧١٭ 
أماني اسماعيل محمد العنزي ٧٠٫٨٥٭ 
أماني حميدي ظاهر الشمري ٧٩٫٩٤٭ 
أماني ماجد عبدالعزيز الظفيري ٨٤٫٢٨٭ 
أمل راشد خالد القحطاني ٧١٫٩٨٭ 
أمل عبداهللا راشد حسن ٧١٫٦٨٭ 
آمنة الفي صيوان اخلالدي ١٩٫١٭ 
آمنة عودة مبارك اجلميلي ٦٩٫٩٭ 
آية اهللا سكر اسكندر فهيم فرج ٩٤٫٠٦٭ 
إميان فالح ادليان فراج ٨٧٫٢٥٭ 
ابتسام تركي عواد الشمري ٨٨٫٧٤٭ 
ابتسام خليفة ملوح العنزي ٨٧٫٨٥٭ 
ابتسام نواف مشهور اجلنفاوي ٧٢٫٣٣٭ 
أبرار سعود فرحان اجلشعمي ١٩٫٢٩٭ 
أبرار طالل داخل الفضلي ٧٠٫٧٩٭ 
أسماء صالح رشم عواد ٧٥٫٨٤٭ 
اشجان علي محمد الشمري ٨٢٫٤١٭ 
أفراح مخلد ثويران املاجدي ٧٧٫٦٥٭ 
البندري سالم عواد الظفيري ٧٧٫٦٨٭ 
اجلازي ثامر دايس الشمري ٨٠٫٨٭ 
اجلازي عبداهللا محمد العجمي ٧٨٫٨٣٭ 
اجلازي ناصر غنيم املطيري ٩٢٫٥٨٭ 
أماني حمد جلدو العنزي ٧٣٫٨٨٭ 
أماني عبيد يعقوب املطيري ٨٣٫٥٭ 
اماني نايف متعب احلربي ٧٦٫٣٤٭ 
امجاد عبداهللا سطام الشمري ٧٨٫٠٥٭ 
امل منور فريح الرشيدي ٦٥٫٩٢٭ 
امل نايف عبدالرحمن احلربي ٩٢٫٢٥٭ 
آمنة سعد مرزوق الرشيدي ٦٨٫٦٦٭ 
آمنة ظاهر عدهان الشمري ٧٨٫٤٭ 
اميرة عواد دحل كليب ٢٦٫٨٧٭ 
انتصار هدروس مجيد الظفيري ٧٩٫٥٩٭ 
انوار صحن فرحان ساير ٩٥٫٩٢٭ 
انوار فهد زيد محمد ٧٦٫٢٤٭ 
ايالف ضاحي صالح الشمري ٧٣٫٣٢٭ 
إميان جابر جلوي الشمري ٨٠٫٤٣٭ 
إميان حسن سعيد العالطي ٧٩٫١٨٭ 
إميان مناحي متعب اخلالدي ٩٦٫٣٣٭ 
إميان نايف سحمان العنزي ٦٦٫٣٢٭ 
إميان هادي جابر نزال ٨٨٭ 
بدرية ذياب بداح نهار ٧٤٫٢٦٭ 
بدور عبدالعزيز صالح الرشيدي ٨٢٫٣٭ 
بدور مرزوق زايد املطيري ٨٠٫٥٨٭ 
بدور هديان مطلق املفرج ٨٥٫٣٥٭ 
بسره عبداهللا غنيم احلريجي ٧٧٫٣٥٭ 
بشاير عسكر حامد الرشيدي ٧٧٫٤١٭ 
بشاير فالح خلف السعدي ٨٢٫٦٧٭ 
بشاير محمد تركي العنزي ٧٨٫٩٩٭ 
بشاير مضحى محمد الشمري ٧٦٫٦٤٭ 
بشاير مكمي ساير العنزي ٩١٫٦٧٭ 
بشره مدلول مراد غالب ٩٧٫٥٨٭ 
بشرى سعود حشاش الرويعى ٧٢٫٤٣٭ 
بشرى مفرح قويعان الهاجري ٧٤٫٠٩٭ 
بلقيس سعد عايد العنزي ٩٠٫٠٨٭ 
بهيه محمد علي عبداهللا ٨١٫٥٢٭ 
تهاني راضي رضيمان العنزي ٧٧٫٨١٭ 
تهاني شعف سليمان الرشيدي ٧٤٫٠٩٭ 
تهاني عبداهللا الفي عشبان ٠٭ 
تهاني علي فرحان العنزي ٧٦٫٤٧٭ 
جواهر دبيس مجيد الظفيري ٧٩٫٦٦٭ 
جوزه صياح نزال شعث الشمري ٧٤٫٤٤٭ 
حسنة عبداهللا عوض املطيري ٨٥٫٠٣٭ 
حصة ظاهر محمد ابوقذيله العازمي ٩٣٫١٧٭ 
حصة هباس خليف احلربي ٧٢٭ 
حميدة صياح زرم العنزي ٩٤٫٥٨٭ 
حميدة عجاج محمد الشمري ٨٣٫١٨٭ 
حنان خليف عيد الظفيري ٧٩٫١٥٭ 
حنان ظاهر عابر الظفيري ٨٠٫٤١٭ 
حنان فهد ناصر الصقر ٨٠٫٠٦٭ 
حنان مشعل عقيل املطيري ٧٩٫٦١٭ 

حياة مطلق عودة احلريجي ٨٨٭ 
خزنة حجي فالح العازمي ٨٧٫١١٭ 
دانة فالح خلف زايد ٨٠٫٤١٭ 
دالل حمد جلدو العنزي ٧٣٫٢٣٭ 
دالل محمد عبداهللا العالطي ٠٭ 
دالل مناع معيبر الظفيري ٨٢٫٨٩٭ 
دالل هباس خليف احلربي ٧٥٫٠٩٭ 
دميه عايد هاشم العنزي ٦٩٫٢٥٭ 
دميه الفي مكمي الضفيري ٧٩٫٣٨٭ 
رجاح علي بخيت اجلميلي ٨٢٫١٣٭ 
رغد فهد زامل الضفيري ٨٤٫٨٭ 
رفعة نادر عايض العجمي ٧٢٫٧٥٭ 
رهام مشعل مراجي العنزي ٨٢٫٥٧٭ 
رمي غنى ظاهر جبر ٧٧٫٧٥٭ 
رمي محمد ضاهر العنزي ٦٩٫١٭ 
رمي محمد نزال العازمي ٠٭ 
رمي مفرح صليبان العنزي ٨٣٫٤٦٭ 
رمي مهنا لهواق الفضلي ٧٤٫٦٣٭ 
رمي ناصر نزال العنزي ٩٣٫٤٢٭ 
زهراء مطر خلف الفضلي ٧٨٫٩٣٭ 
زينب باني سنيد العجمي ٧٤٫٤٨٭ 
زينب فهد محمد أبو قذيله العازمي ٨٢٫٤٥٭ 
سارة حمود برجس اجلشعم ٩١٫٧١٭ 
سارة سعد طالق الهاجري ١٩٫٩٣٭ 
سارة عبدالعالي هازع املطيري ٧٤٫٨٥٭ 
سارة علي سيد اجلرباء ٨٧٫١٦٭ 
سارة عيادة شمالن السليماني ٨٦٫٧٩٭ 
سارة فالح خالد الهاملى ٨٣٫٧١٭ 
سارة محمد جاسم احلربي ٨٥٫٣٥٭ 
سارة محمد فرحان مجلى ٧٦٫٤٨٭ 
سارة مساعد سعد الدعاس ٨٣٫٨١٭ 
سارة مساعد عبداهللا العجمي ٨٩٫٦٢٭ 
سارة مطر محسن علي ٦٣٫٨٩٭ 
سامية محمد ذياب اجلاسم ٨١٫٢٭ 
سعاد متعب بداح املطيري ٨٩٫٧٦٭ 
سلمي بديوي داود الشمري ٦٧٫٨٢٭ 
سلمى مهدي دخيل اهللا الهاجري ٨٤٫٥٤٭ 
سمحه مسفر ذيب ال فطيح ٦٨٫٣٣٭ 
سنني محسن هزاع الشمري ٧٨٫٢٦٭ 
شذى ضاحي صالح الشمري ٨٢٫٥٧٭ 
شعاع محمد علي احلربي ٠٭ 
شمه حداد عاصي مديد ٦٩٫٥١٭ 
شموخ مشعان شمروخ الشمري ٩٠٫٢٦٭ 
شهد رحيم شهيل مشرف ٧٧٫٥٣٭ 
شهد سالم راشد صقر ٧٠٫٢٩٭ 
شهد عواد حمدان السليماني ٧٤٫٣٩٭ 
شهد محمد علي العنزي ٧١٫١٩٭ 
شهد مهنا لهواق الفضلي ٧١٫٢٣٭ 
شوق راكان نفل العجمي ٧١٫٩٧٭ 
شيخة عبداهللا محمد الهاملي ٨٠٫٨٣٭ 
شيماء تركي شريف جابر ٥٩٫٩٥٭ 
شيماء مطلق متعب املطيري ٨٥٫٧٧٭ 
شيماء يوسف عبدالرحمن علي ٩٠٫٧٥٭ 
شيمه مالح مكمي العنزي ٦٩٫٦٧٭ 
صابرين طالب حليويس الشمري ٧٧٫٠١٭ 
صبحه جاسم حمود الشمري ٨٠٫٧٧٭ 
صيفية رجاء سعيد الشمري ٨٩٭ 
ضحى جنم عبيد الشمري ٩٥٫٦٧٭ 
طيف ثويني حجر الشمري ٧٦٫٣٩٭ 
طيف عائش عايد املطيري ٧٢٫٧٩٭ 
عائشة مجبل خلف الصليلي ٨٤٫٥٨٭ 
عايدة مطر مذخر الرويعى ٨٤٫٧٦٭ 
عايشة ناصر مريف ضبيعي ٩٤٭ 
عبير خليفة شبيب العازمي ٨٨٫٠٨٭ 
عبير عايض مبارك العنزي ٠٭ 
عبير غريب عوض العنزي ٧٩٫٣٢٭ 
عذاري ناهض براز املطيري ٧٩٫٤٥٭ 
عفيفه رمضان صنيدح العنزي ٩٣٫٥٨٭ 
عنود عشوي جلوي هالل ٧٥٫٩٭ 
عنود محسن غنام اخلالدي ١٦٫٦٥٭ 
عهد محمد فريج السليماني ٨٤٫٣٤٭ 
غالية عبدالعزيز سالم الرشيدي ٧٦٫٩٢٭ 
غزالن بدر محارب الديحاني ٧٧٫٤١٭ 
فاطمة جباره غنيم املاجدي ٦٧٫١٣٭ 
فاطمة شمروخ طالق الشمري ٩٨٫٠١٭ 
فاطمة عبدالرزاق عجيل ظاهر ٨٧٫٤٢٭ 
فاطمة عبداهللا مطر محمد العنزي ٨١٫٤٧٭ 
فاطمة محمد مندني عيدان ٩٠٫٠٦٭ 
فايزة سلمان سعد سلمان ٩٥٫٧٥٭ 
فتون سند سعيد املطيري ٥٩٫٤٧٭ 
فجر حميدي ظاهر الشمري ٧٠٫٩٦٭ 
فجر صباح مهدي حاوى ٧٤٫٠٩٭ 
فجر صلفيج غالى رومي ٦٩٫٦٢٭ 
فجر عبداهللا ضويحي العنزي ٨٠٫٩٢٭ 
فرح خلف ذياب خدام ٧٧٫٦٢٭ 
فضة عبدالرحمن محسن احلربي ٨٢٫٣٥٭ 
فوز محمد عودة اجلميلي ١٧٫٤٩٭ 
فوزه عاصي الهالل الغالب ٧١٫٧٦٭ 
فوزية عطية مناحي سرحان ٨٩٫٣٣٭ 
فى عبداهللا حمدان احلريجي ٧٦٫٢٩٭ 
قيروان مسعود محمد املطيري ٧٥٫٣٢٭ 
كرميه حسن عشوي غدير ٥٦٫٧٭ 
كوثر رشيد خلف الرشيدي ٧٦٫٢٩٭ 
كوثر رهيف جبر نصار ٨٣٫٠٨٭ 
لطيفة عودة عبداهللا الشمري ٧٥٫٦٣٭ 
لطيفة مرفوع دعسان الفضلي ٩١٭ 
لولوة عبداهللا عوض طويحني ٧٣٫٩٭ 
ليالى حمدان غنيمان الظفيري ٩٢٫٥٭ 
مراحب جضعان سعيد العنزي ٩١٫٨٤٭ 
مراحب سعود مبارك البذالي ٨٥٫١٩٭ 
مراحب صباح ربيع محمد ٨٧٫٥٭ 
مرام عصام محمود محمد عبداهللا ٧٥٫٢٥٭ 
مرام غازي شالش الشمري ٧٦٫٨٭ 
مرمي بشير مطلق الشمري ٨٣٫١١٭ 
مرمي جابر كنيهر خلف ٦٨٫٢٨٭ 
مرمي خالد ملوح الصليلي ٦٢٫٩٥٭ 
مرمي شطيط عواد السعدي ٧٤٫٣٧٭ 
مرمي صالح خالد الشمري ٧٥٫٨٥٭ 
مرمي عبود اجلاري ٠٭ 
مرمي عوض عبداهللا الرشيدي ٩٢٫٩٢٭ 
مرمي فالح خالد املطيري ٠٭ 
مرمي مجبل خلف الصليلي ٨٧٫٤٢٭ 
مشاعل شنوف ملوح املاجدي ١٥٫٨٨٭ 
مشاعل شوكان عيد خشان ٨٣٫٠٨٭ 
مشاعل عودة بداح البزيع ٠٭ 
مضاوي سعود رومي الظفيري ٧٩٫٢٥٭ 
معالي خويلد عايد العنزي ٧١٫٨٢٭ 
مالك ناصر ذياب املطيري ٧٨٫٧٥٭ 
ملوك حسن عافت الشمري ٧٢٫٦٧٭ 
منار حميد حسن داود ٧٢٫٣٭ 
منار عبداهللا دريس مشعان ١٧٭ 
منار مناع معيبر الظفيري ٧٣٫٨٨٭ 
منال سعد عبداهللا الدوسري ٨٨٫٩١٭ 
منال صالح منصور العتيبي ٨٨٫٥٭ 
منال محيل دليان الظفيري ٨٩٫٠٨٭ 
مناهل ماجد ثميل الشمري ٨٤٫٢٩٭ 
مناير فهد مانع العجمي ٩٤٭ 
منى سعد صلبوخ الرويعي ٩٣٫٥٭ 
منى هادي جابر نزال ٩٦٭ 
منيرة زباران سالم العجمي ٩٢٭ 
منيرة متعب خلف املطيري ٧٧٫٠٧٭ 
منيرة مصبح مبارك العازمي ٨٧٫٨٩٭ 
مها خشمان منوخ الظفيري ٨٣٫٩١٭ 
مها راشد مانع مانع ٧٧٫١٤٭ 
مها فالح سعيد احلربي ٦٩٫٥٣٭ 
مها محمد عناد جهيم ٧٧٫٦٧٭ 
موضي زهلول فرحــان قعود الظفيري ٭ 

٨٩٫٠٨
موضي سالم حمد العجمي ٧٠٫٩١٭ 
موضي سيف صالح املطيري ٨٧٫٨٣٭ 
ميس فهد عبداهللا فهد الالفي ٩٠٫٧٥٭ 

نادية فهد عيد الرشيدي ٢١٫٥٣٭ 
نايفه فاضل مضحى مدعث ٨٩٫٨٣٭ 
نايفه فهد مطلق شنوف ٧٠٫٨٦٭ 
جند سعد عماش العنزي ٧٩٫٧١٭ 
ندى خلف صراخ محمد ٨٥٫١١٭ 
ندى عبداهللا غنام العنزي ٨٣٫٠٤٭ 
ندى نايف حمد ٧٩٭ 
نشميه فدغم صاهود املطيري ٧٤٫٨٣٭ 
نعيمه سعد سعود املطيري ٨٠٫٤٨٭ 
نوال عيد زيد املطيري ٩٢٫٨٣٭ 
نور جمال ذعار العنزي ٧٥٫٣١٭ 
نور ملحان عيد الشمري ٧٧٫٩٥٭ 
نورة حمد سعود السليماني ٨٥٫٧٢٭ 
نورة سالم إبراهيم هادي ٧٦٫٦١٭ 
نورة سعدون شباط النومسي ٧٨٫٠٨٭ 
نورة صالح مناحي اخلالدي ٧٧٫٦١٭ 
نورة عبدالهادي محمد العجمي ٨٢٫١٨٭ 
نورة هادي فهيد ابوفاس العجمي ٧٩٫٤٦٭ 
نوف حسن حسني العنزي ٧٩٫٤٤٭ 
نوف راشد زمام السليماني ٨٦٫٦٨٭ 
نوف عودة هليل البذالي ٧٦٫٢٥٭ 
نوف مبارك خالد العنزي ٩٣٫٩٢٭ 
نوفة حبتور ساير مخلف ٨١٫٣٣٭ 
هاجر أحمد فارس الصقر السعدون ٨٣٫٧٥٭ 
هاجر جزاع حمد الشمري ٧٩٫٥٢٭ 
هديل طالل عويد احلريجي ٧١٫٣٣٭ 
هديل عواد مرزوق البذالي ٧٤٫١٭ 
هناء صالح هالل العنزي ٨٣٫٥٥٭ 
هناء علي ادهام ساري ٨٢٫٧٥٭ 
هنادي شاكر عواد الهليلى ٧٩٫٤٦٭ 
هنادي عادل مطر العتيبي ٩٧٫٥٨٭ 
هند حبيب سعيدون السليماني ٨٦٫٦٦٭ 
هيا عبداهللا مطلق الراشد ٨٩٫٥٨٭ 
ياسمني عيادة ثاني الشمري ٨٠٫٣٧ ٭ 

مركز الدوحة الثانوي نساء 

أســماء عبدالرحمن عطيــة عيد صغير ٭ 
٩٣٫٨٣

أسماء عنيد مصلح اجلميلي ٨٦٫٧٤٭ 
أماني صالح ناصر العنزي ٩١٫٢٥٭ 
أمطار أديب محمد الهوشه ٧٥٫٤٨٭ 
أنوار مطلق رجا مطلق العازمي ٩٤٫٠٨٭ 
إميان صالح حمود الهليلي ٧٣٫٤٣٭ 
أبرار فيصل عناد العنزي ٨٣٫٢٣٭ 
اريج عبدالرحمن براهيم الهاجري ٩٠٫٢٨٭ 
ازهار علي مزيد الرويعى ٨٤٫٧١٭ 
أسماء انور محمد الفهد ٨٦٫٠٨٭ 
ألطاف بدر سالم الرشيدي ٧٤٫٣٦٭ 
ألطاف بدر علي العنزي ٧٦٫٢٤٭ 
العنود حمدان معطش العنزي ٩٤٫٥٭ 
العنود قاطع علي شعبان ٧٥٫١١٭ 
اماني عقلة دهيمان السليماني ٨٧٫٦٣٭ 
امل حمد عايد السليمان ٧٠٫٢٤٭ 
أميرة حمدان مزيد الرويعي ٨٩٫٤٢٭ 
انتصار مضحي ساير العنزي ٧٧٫٧٭ 
انتصار مفلح خلف السعدي ٨٧٫٢٤٭ 
انوار فيصل عناد العنزي ٨٢٫٨٨٭ 
إميان محمد سلطان فيروز ٨٠٫٣٣٭ 
بدرية مرضى فهيد العازمي ٨٩٫٧٦٭ 
بدور فاضل مطر فهد ٩٦٫٠١٭ 
بدور مرضى فهيد العازمي ٨٩٫٥٭ 
بشاير إبراهيم ياسني عبداهللا ٨١٫٦٧٭ 
بشاير دليم جزاع الهرشاني ٨٣٫٦٤٭ 
تهاني فهد فالح غامن ٧٣٫٧٤٭ 
جورى عيسى رفيس رفيس ٧١٫٤٭ 
حصة محمد علي البذالي ٧٩٫٨٦٭ 
حصة نادر سعد القحطاني ٧٢٫٠٤٭ 
حنان أحمد ربح أحمد ٨٥٫٨٣٭ 
حنان سعيد سعود الهاجري ١٨٫٧٩٭ 
حوراء جعفر محمد مهدي ٨١٫٥٥٭ 
خلود موسى مفرح الهاجري ٧٣٫٦٭ 
دانة عطا اهللا منخي الظفيري ٨٥٫٣١٭ 
درر مبارك دخيل العنتري ٩٣٫٥٭ 
دعاء حمد حسن العنزي ٩٤٫٠٨٭ 
ديانا مزيد حمد الرشيدي ٨٥٫٧٧٭ 
ذكرى رحيل جريو الشمري ٨٠٫٨٣٭ 
ذكريات عيال حمود العنزي ٨٤٫٣٣٭ 
رغد محمد فضي الرشيدي ٩٠٫٧٭ 
رفعة مدله فهد الدوسري ٨٦٫٧٥٭ 
رقية صالح فهد احلربي ٩٣٫٧٥٭ 
روان عيسى رفيس الهاجري ٧٨٫٧٭ 
ريان حمود شريف احلربي ٨٠٫٧٧٭ 
رمي جاسر ناشي العتيبي ٧٧٫٢٩٭ 
رمي خالد ثويني املطيري ٧٢٫٨٢٭ 
زينب جاسم مالح زاده ٧٢٫٤٨٭ 
زينب عطشان راضي معن ٨٣٫١٦٭ 
زينب محمد بيومى ٨١٫٤٤٭ 
سارة أحمد حمود املطيري ٧٦٫١٨٭ 
سارة محمد مفلح الرشيدي ٩٦٫٥٨٭ 
سارة ناصر محمد الهاجري ٧٩٫٢١٭ 
سعاد خلف طعمة حايف ٧٨٫٥٦٭ 
سعاد عقاب مروى العنزي ٧٩٫٨٣٭ 
سماح رضوان عرابي البيروتى ٩٤٫٩٨٭ 
سهام سعود مساعد البذالي ٨٥٫٦٭ 
شروق سريع شلوان اجلميلي ٨٠٫١٩٭ 
شهد حيان ثالب الهاجري ٦٨٫٧٥٭ 
شهد عزبه العذاب ٨٩٫١٦٭ 
شهد علي نايف الفضلي ٧٦٫١٥٭ 
شوق محمد حربي السعدي ٧٨٫٠٢٭ 
شيخة عياد شمالن السليماني ٩٥٫٢١٭ 
شيماء أحمد مساعد البذالي ٨٧٫٣٦٭ 
شيماء جدوع شناقه الرويعي ٧٩٫٤٧٭ 
ضحى عبدالرحيم محمد العوضي ٩٥٫٤٢٭ 
طيف نايف فالح فيصل الفضلي ٨٣٫٣٩٭ 
عائشة نشمي مطير البذالي ٧٧٫٦٧٭ 
عالية منيف عبداهللا املطيري ٨٩٫١٧٭ 
عذاري صحن رفاعي الهضيبان ٩٣٫٠٢٭ 
عهود حمود سعود حمود الرويعي ٨١٫٦٩٭ 
عواطف ذياب خلف الفضلي ٩١٫٣٣٭ 
عواطف عوض خلف العنزي ٩٠٫٦٢٭ 
عيدة مشعل عايض ابحار الرشيدي ٦٣٫٠٩٭ 
غدير عبيد عبدالرحمن الرشيدي ٨٩٫٦٦٭ 
غدير قالط فارع املطيري ٩٢٫٨٣٭ 
فاطمة بدر سبهان اسماعيل ٨٩٫٤٦٭ 
فاطمة صالح أحمد املصعبي ٨٩٫٠٨٭ 
فاطمة حميدي فهد الرشيدي ٨٧٫٥٥٭ 
فاطمة خالد سيد محمد ٧٦٫٩١٭ 
فاطمة طالل شبيب العجمي ٨٥٫٧٥٭ 
فاطمة عدنان صالح بو حمد ٨٥٫٧٦٭ 
فاطمة لبيب حامد ابوبكر ٧٤٫٩٨٭ 
فاطمة محمد راشد فزع ١٨٫٧٧٭ 
فاطمة محمد ممدوح العنزي ٨٤٫٠٢٭ 
فاطمة ناصر امير صباغ ٨١٫٣١٭ 
فضيلة أحمد عبيد الشمري ٦٤٫٤٢٭ 
ليلى صالح عيد ساير ٧٢٫٧٥٭ 
لينه محمد فيصل الزجنى ٨٥٫٥٨٭ 
مثايل خالد عبداهللا وطني العازمي ٨٩٫٤٣٭ 
مرامي نحو ناوي الظفيري ٨٥٫٣٨٭ 
مرمي أحمد وديد الهاجري ٨٥٫٥٧٭ 
مرمي خالد عبداهللا مكى شهاب ٧٥٫٥١٭ 
مرمي سالم مزعل نصار ٩٦٫٦٧٭ 
مرمي سليمان داود الصراف ٧٢٫٦٢٭ 
مرمي صالح عبدالرحمن السويلم ٨٧٫٢٩٭ 
مشاعل عطا اهللا باجيه الشمري ٨٩٫٨٣٭ 
مالك محمد ذعار الرشيدي ٧٩٫٦٧٭ 
مناير حمود مصبح محمد ٧٢٫٥٦٭ 
مناير معيلى حييان العنتري ٨١٫٩٭ 
منوه منصور فهد سوير ٨٠٫٥٩٭ 
منى عاصي نايف شديد ٩١٫٠٨٭ 
مها خالد جنم عبيد ٩١٫٢٥٭ 

نرجس محمد سلطان محمد ٧١٫٥٤٭ 
نور محمد حسن علي ٨٣٫٣٤٭ 
نورة ترحيب محمد العجمي ٧٨٫٨٦٭ 
نورة عايد عيد اجلميلي ٨٢٫٩٩٭ 
نورة مبارك سعد الرشيدي ٨٤٫٦٢٭ 
نورة مجيد حميد الفودري ٧٨٫٢٥٭ 
نوف مدلول منيس الشمري ٩٧٫٩٢٭ 
هاجر حبيب سعيدون السليماني ٩٦٫٣٣٭ 
هاجر صادق محمود عبدالوهاب ٧٣٭ 
هاجر محمد حربي السعدي ٨٥٫٠٤٭ 
هبة عبداهللا إبراهيم سنان ٨٥٫٨٨٭ 
هناء محسن سالم اخلالدي ٨٦٫٤٩٭ 
هنادي مبارك فراج الشراري ٧٢٫٥٩٭ 
هنوف خالد بريك مرزوق ٨٧٫٣١٭ 
وصايف داود سليمان املذخر الضعيان ٭ 

٨٠٫٧
وضحة فهد غازي الظفيري ٧١٫٤٥٭ 
ياسمني سعود فرحان اجلشعمي ٩٤٫٥ ٭ 

مركز الرجاء الثانوي نساء 

عبير خامت ناصر العجمي ٨٣٫٦٢٭ 
غدير ربح خلف عداي ٨٢٫٨٣٭ 
مرفت طلعات محمد امني برقاوى ٩٤٫٧ ٭ 

مركز الرجاء الثانوي رجال 

أحمد فراج مطلق املطيري ٩٠٫٢٥٭ 
أحمد يوسف عبداهللا السعودى ٧٩٫٥٨٭ 
باسل وليد ثقيل السعدون ٨٦٫٥٢٭ 
خالد علي سنافي الشمري ٨٣٫٣٩٭ 
خالد فرحان جابر القحطاني ٨٤٫٥٭ 
سعد حمد سعد البعيجان ٨٥٫٩٧٭ 
عبداهللا شمخي جبر كريدي ٧٩٫٨٤٭ 
عبداهللا عبدياسني أسود العنزي ٧٦٫٨٤٭ 
عذبي سالم قيطان اجلاسم ٨٧٫٣٭ 
عوض ناصر عوض غنيم ٨٠٫٧٢٭ 
مشعل عبدياسني العنزي ٧٣٫١١٭ 
هاني فالح عبداهللا العازمي ٨٥٫٢٢ ٭ 

مركز الرقة الثانوي نساء 

أنوار حماد معطش العنزي ٨٤٫٩٢٭ 
ابتسام مهدي عيد براك ٢٢٫٨٤٭ 
ابتسام ناصر كنش سرحان ٩٥٫٧٥٭ 
اطالل محمد حماد العجمي ٨٢٫٣٢٭ 
أفراح زعل عبداحملسن العصيمي ٩٦٫٣٣٭ 
العفرى شيحان حجنف املطيري ٨٣٫٩٧٭ 
العنود مانع سبعان العجمي ٨٦٫٢٥٭ 
آمال عليان شالح املطيري ٠٭ 
امل جابر مطر عبد٧٤٫٠١٭ 
امل عزيز محمد املطيري ٧٣٫٢١٭ 
أمينة ميس صالح شحل ٩٠٫٣٣٭ 
انوار جزاع دغش املطيري ٨٩٫٥٭ 
بدور بدر فالح العازمي ٨٤٫٣٣٭ 
بدور سعد علوش العتيبي ٨٤٫٤٤٭ 
بدور عيسى أحمد محمد األنصاري ٧٩٫٤٦٭ 
بشاير سعد ناشي العازمي ٨٤٫٥٨٭ 
بشاير عبداهللا مطلق املجهول املطيري ٠٭ 
بشاير فالح ذياب العازمي ٦١٫٨٭ 
بيشه سايح صاحب الظفيري ٩٢٫٣٣٭ 
حترير عامر محمد مدعث ٧٦٫٧٣٭ 
ثالبه محمد مسرع عظيمان ٧٩٫٨٨٭ 
جمانة خالد جابر الفضلي ٧٧٫٨٣٭ 
جنان يعقوب حمد عبداهللا ٨٥٫٠٧٭ 
جوزه مدعث بادي العجمي ٨١٫٥٢٭ 
حصة مفلح فهيد العازمي ٨٢٫١٧٭ 
حياه حلمي جرى جاسم الظفيري ٧٣٫٤٧٭ 
خزنة فالح متعب العجمي ٨١٫٩٧٭ 
خلود فالح حلوش الصانع ٠٭ 
دانة امير عبدالصمد البلوشي ١٧٫٩٨٭ 
دانة هادي عبداهللا اجلاهلي العجمي ٨٤٫٥٨٭ 
دالل حمد مناحي عايض العجمي ٩٦٫٥٭ 
دالل سالم ناصر السلطى ٧٥٫٤١٭ 
دالل مشعان مجبل عواد العازمي ٧٣٫٨١٭ 
دليل حسن محمد العجمي ٦٦٫٩٩٭ 
دميا سعود محمد العجمي ٦٥٫٧٤٭ 
دميا فالح عبداهللا املطيري ٧٦٫٩١٭ 
رهف خليل عيسى بوحمره ١٧٫٠٢٭ 
رهف فهد طلق املطيري ٦٨٫٩٥٭ 
روان عماد راضي ٧٥٫١٩٭ 
رمي محمد عجيل العنزي ٩١٫٣٣٭ 
رمي ناصر يوسف عبداهللا العيدي ٧٧٫٦٧٭ 
زهراء محمد خلف مدوه ٧٠٫٩٧٭ 
سارة عذاب اللطيف ٨٨٫٤٩٭ 
سارة سالم علي العجمي ٩١٫١٧٭ 
سارة عادل سلطان مراد ٢٠٫٩٣٭ 
سعاد جاسم شذر الشمري ٨٥٫٨٦٭ 
سلمى شافي فهيد العجمي ٨٤٫١١٭ 
شيخة شافي فهيد العجمي ٩١٫٠٨٭ 
شيخة محمود حمد النبهان ٧٩٫٠٢٭ 
صباح عجمي شافي الهاجري ٧٩٫٥٥٭ 
صفيه سيسون السعدي ٧٤٫٥٥٭ 
عائشة فهد صليهم العازمي ٦٠٫٧٥٭ 
عائشة محمد جاسم عيسى ٧٩٫٢٧٭ 
عائشة أحمد حسني العدواني ٨٦٫٢٥٭ 
عائشة بادي نهار العتيبي ٨٤٫٩٢٭ 
عائشة فرج مفلح الصابري ٧٦٫٨٩٭ 
عبير مبارك عقيل العقيل ٨٧٫٣٤٭ 
عبير مرجي محيا الرشيدي ٧٣٫٦١٭ 
عجايب راشد سعود العازمي ٧٩٫٠٣٭ 
عنود يوسف محمد سالمة ٩٢٫٠٢٭ 
عهود عايض مهدي محمد العجمي ٩١٫٩٢٭ 
عواطف متروك محيمل الرشيدي ٨٨٫٢٨٭ 
عيدة عكاش سعد العبدلي ١٩٫٠٧٭ 
غدير بندر حمد العدواني ٨٩٫١٧٭ 
غدير عيد محمد الديحاني ٩٣٫٨٣٭ 
غدير فايز سمير قشعم ١٩٫٦٤٭ 
فاطمة مبارك عايض العجمي ١٨٫٨٢٭ 
فجر ناصر يوسف العيدي ٨٢٫٢٤٭ 
في حماد معطش العنزي ٨٣٫٠٧٭ 
لولوة حمدان علي اخلالدي ٧٩٫٠٥٭ 
مرادي علي حيدر اسماعيل ٧٩٫٧٦٭ 
مرزوقة عبداهللا عواض العازمي ٢٠٫٠٦٭ 
مرمي هابس عبدالرحمن املطيري ٧٥٫٢٭ 
مزنة لهواق عبداهللا الفضلي ٧٢٫٨٢٭ 
مشاعل محمد ختالن العنزي ٠٭ 
مطره عبداهللا فرج املطيري ٨٣٫٢٭ 
منار محمد سعدون املطيري ٨١٫٧٤٭ 
منى شهاب أحمد احلمد ٨٤٫٣٢٭ 
منى محمود سالم املجرن ٧٧٫٤٤٭ 
منيرة فهد عيد زيد املطيري ٧٣٫٠١٭ 
منيرة ثالب محمد الهاجري ٩١٭ 
منيرة سعد حسن العجمي ٨٧٫٩٭ 
مها راشد سعد الهاجري ٩٣٫٣٣٭ 
موزه محمد قنيص فهد الهاجري ٧٢٫١٨٭ 
نورة مسند سند الهاجري ٨٢٫١٤٭ 
نورة ثواب منير السعدون ٨٨٫١٩٭ 
نورة جابر فاضل املري ٧٣٫١٨٭ 
نورة عيد شديد العازمي ٦٦٫٥٥٭ 
نورة محمد راشد ال سنيد املري ٩٦٫٥٭ 
نورة محمد مقذل العازمي ٢٥٫٠٤٭ 
نورة نواف بدر العتيبي ٨٢٫٠٤٭ 
نورة نويصر مرزوق العازمي ٠٭ 
نورية فالح شبيب السهلي ٩٢٫٨٣٭ 
نوف ثابت الغبره ٨٢٫٨٣٭ 
نوف ناصر منصور الغصني الدوسري ٭ 

٩١٫٦٧
نوير ذعذاع عبدالهادي السهلي ٧٧٫٥٨٭ 
هاجر نايف حجي العنزي ٨٤٫٨٭ 
هديل خالد فهد العجمي ٨٠٫١٦٭ 
هال وليد حسني الغريب ٨٨٫٨٤٭ 

هله نومان حليو بتال العازمي ٨٠٫٤١٭ 
هناء جابر عامر مبارك الهاجري ٨٣٫٩٭ 
هنادي نايف سالم احلماد ٨٩٫٤٢٭ 
هنوف سليمان علي الزلقان الشحي ٧١٫٦٦٭ 
وضحة شافي فهيد العجمي ٨٤٫٤٢٭ 
وضحة عبداهللا متعب الصانع ٨٦٫٩٢٭ 
وضحة مبارك فهاد العجمي ٨١٫٤٥ ٭ 

مركز الصباح الثانوي رجال 

أحمد عمار ناصر العنزي ٧٢٫١٨٭ 
أحمد ماجد سفاح املطيري ٨٠٫٢٣٭ 
أمني بدرى شناقه الرويعي ٨٠٫٢٢٭ 
أنور حسام محمد بوقريص ٧٧٫٥٤٭ 
أحمد مصلح حمود العتيبي ٦٨٫٨١٭ 
بدر عبداحملسن نزال العنزي ٧٦٫٥٧٭ 
بدر فايز عايد املطيري ٨٦٫٩٣٭ 
بدر فهد محمد السميران ٨٠٫٥٥٭ 
بدر ماطر محمد الرشيدي ٧٠٫٨١٭ 
بدر مذكر صنت املطيري ٨٢٫٢٣٭ 
بندر محمد احلميدي حمدان أبا العريف ٭ 

١٨٫٦٢
بندر محمد خلف العنزي ٦٨٫٧٢٭ 
بندر يوسف سالم الديحاني ٧٧٫٣١٭ 
تركي خالد عياد املطيري ٩١٫٨٢٭ 
تركي فهد سعد الرشيدي ٧٢٫١٣٭ 
ثامر سلطان مطر املطيري ٦٩٫٨٣٭ 
جابر خالد جابر عواد ٧١٫٣٦٭ 
جاسم محمد سفاح املطيري ٧٤٫٩٨٭ 
جامع جاسم محمد النمران ٨٢٫٣٣٭ 
جراح فخرى خشان عبداهللا ٧٣٫٤٥٭ 
حامد عبداهللا عيد صالح ٩١٫٨١٭ 
حبيب حايف منش الظفيري ٠٭ 
حبيب مكى جاسم عبداحلسن املويل ٨٣٫٥٭ 
حسني سعد حسني الرشيدي ١٩٫٥٤٭ 
حسني سعود شريف جنديل ٧٠٫٢٦٭ 
حسني فهد جابر الشمري ٧٢٫٩٨٭ 
حمد عبداهللا محمد الرشيدي ٦٨٫٠٦٭ 
حمود سعد عبداهللا القوبع ٨٧٫٩٥٭ 
حمود سعود ذعار املطيري ٧٣٫٩١٭ 
خالد بجاد فيحان املطيري ١٩٫٧٩٭ 
خالد حسن جاسم الفارس ٠٭ 
خالد عبداهللا عثمان املطيري ٦٦٫٠٥٭ 
خالد فهد محمد العدواني ٧٠٫٦٦٭ 
خالد ماجد عبدالرحمن الدوسري ٢١٫٩٦٭ 
خالد محمد عيد الديحاني ٧٣٫٠٤٭ 
خالد محمد فهاد الزعبي ٦٥٫٨١٭ 
خلدون عبدالكرمي محمد العنزي ٦٢٫٥٭ 
سعد جمعة سليمان اخلالدي ٧٧٫٩٩٭ 
سعد خالد عيسى السعد ١٨٫٤٭ 
سعد خلف محمد الرشيدي ٧٤٫٤٣٭ 
سعد صقر سالم املري ٨١٫٤٥٭ 
سعد ناصر سعد احلمضان العتيبي ٧٢٫٧٩٭ 
ســعدون هادي مبارك هادي الرشــيدي ٭ 

٨٤٫٨٣
سعود سالم محمد احملمد ٧٠٫١٢٭ 
سعود فالح عياد املطيري ٧١٫٥٭ 
سعود كاظم عوض مناحي ٦٨٫٥٢٭ 
سلطان سعود عبدالهادي املطيري ٨٠٫٠٣٭ 
سلطان عيد ضيدان العارضي ٦٦٫٣٦٭ 
سلمان هالل جازي املطيري ٨٢٫٤٭ 
ســيد عبداهللا عبدالرضا سيد علي اكبر ٭ 

٨٨٫٩٨
صالح أحمد سودان الضويحي ٧٧٫٨٢٭ 
صالح عبدالرحمن محمد العازمي ٦٩٫١٢٭ 
صالح منصور كتاب الشويش العتيبي ٠٭ 
صنيتان غازي محمد الديحاني ١٩٫٧٣٭ 
ضاري زايد حميد العازمي ٧٩٫٩٦٭ 
ضيــف اهللا عبدالرحمن محمد العازمي ٭ 

٦٥٫٩١
طالل خالد سعد املطيري ٧٦٫٩٣٭ 
طالل صالح عودة الثنيان ٧٦٫١١٭ 
طالل محمد مبارك اجلسار ٧٦٫٢٨٭ 
عايض هويدي عايض الشباك ٨٢٫٧٭ 
عبدالرحمن أحمد فاضل الدوسري ٦٥٫١٩٭ 
عبدالرحمن حمود مفلح املرشاد ٧٨٫٠٦٭ 
عبدالرحمن خالد صاطى العارضى ٨١٫٢٦٭ 
عبدالرحمن فرحان ناصر الرشيدي ٧٧٫١١٭ 
عبدالرحمن مرضي محمد املطيري ٦٩٫٦٣٭ 
عبدالرحمن مطلق نزال ابا القلوب ٦١٫٠١٭ 
عبدالرحمن نايف جازي املطيري ٢٠٫١٭ 
عبدالعزيز ثامر صقر املطيري ١٦٫٢٩٭ 
عبدالعزيز حسني عبدالوهاب الفودرى ٭ 

٢٢٫٤٦
عبدالعزيز صالح غلوم مبارك ٩١٫١٧٭ 
عبدالعزيز غنيم مناور املطيري ٦٩٫٣٩٭ 
عبدالعزيز فهد معتق العازمي ٦٨٫٧٨٭ 
عبدالعزيز الفي شبيب املطيري ٧٢٫٦٤٭ 
عبدالعزيز متروك جيران الرشيدي ٢٠٫٢٧٭ 
عبدالعزيز محمد مطلق مرزوق البنيان ٭ 

١٩٫٨٨
عبدالعزيز محمد هديب الرشيدي ١٨٫٥٩٭ 
عبدالعزيز مسبل علي العنزي ٧٠٫٢٥٭ 
عبدالعزيز منديل فالح املطيري ٧٣٫١٣٭ 
عبدالعزيز نافع ونيس عوض ٢١٫٥٢٭ 
عبداللطيف فرج فلجي عيادة ٧٧٫٠١٭ 
عبداهللا أحمد علي نافل الهبيدة ٦٨٫٦٨٭ 
عبداهللا أحمد سعد العازمي ٧٩٫٧٢٭ 
عبداهللا تركي عبداهللا املطيري ٢٠٫٣٣٭ 
عبداهللا حسن عبداهللا احلصينان ٠٭ 
عبداهللا سعد سعود الرشيدي ٦١٫٦٩٭ 
عبداهللا عبدالرحمن ســويرى العجمي ٭ 

٧٤٫٢٨
عبداهللا عدوان عذل السويط ٧١٫٣٥٭ 
عبداهللا فالح مبارك العرادة ٧٢٫٦٢٭ 
عبداهللا فهد غزاي رميح ٦٧٫٢٩٭ 
عبداهللا الفي عبداهللا احلربي ١٨٫٧١٭ 
عبداهللا ماجد طلق العتيبي ٨٦٫٤٥٭ 
عبداهللا مبارك ثاني اجلسار ٢٢٫٣٢٭ 
عبداهللا مبارك عبداهللا العرادة ٦٥٫٤٢٭ 
عبداهللا محمد شباب ثويني ٧٧٫١١٭ 
عبداهللا مغيران غازي املطيري ٦٤٫٥١٭ 
عبدالهادي محمد عبدالهادي الرشــيدي ٭ 

٧٦٫٧٩
عبدالرحمن خالد مرزوق العازمي ٨٥٫٢٢٭ 
عبدالرحمن عيد نزال الظفيري ١٧٫٤٢٭ 
عبدالعزيز بندر جفني الدويش ٦٥٫٧١٭ 
عبدالكــرمي جابر عبدالكرمي الرشــيدي ٭ 

٦٥٫٠٦
عبداللطيف فهد خضير املويزري ٦٩٫٣٤٭ 
عبداهللا جزا ماطر الرشيدي ٧٣٫٣٨٭ 
عبداهللا خالد هجاج املطيري ٦٩٫٩٣٭ 
عبداهللا عقيل خلف املطيري ٧٧٫٠٤٭ 
عبداهللا ماجد صالح راضي ٧٧٫١٤٭ 
عبداهللا محمد سليمان القيص ٧١٫٦١٭ 
عجيب فالح عجيب املفرج ٦٩٫٦٦٭ 
عزيز خليف ثاري الرشيدي ٧٨٫٩٭ 
عقاب سعد عقاب الهاجري ٨٢٫٩٭ 
علي ثامر الهاده الرشيدي ٧٣٫٩٦٭ 
علي حمود علي املطيري ٨٨٫٩٢٭ 
علي راشد جاسم راشد ٨٥٫٠١٭ 
علي عبداهللا ربح العنزي ٨١٭ 
علي عبداهللا علي مطير الشريكه ٨٠٫٣٣٭ 
علي عبداهللا مسعود املطيري ٧٧٫٥٥٭ 
علي فهد جابر الشمري ٧٦٫٢٨٭ 
علي محمد حنيتم الراشد ٧٢٫٢٦٭ 
علي نواف علي الرشيدي ٧٦٫٤٭ 
عمر خالد مبارك اخلشاب ٧٦٫٣٥٭ 
عمر سليمان سليمان القيص ٦٩٫٠٨٭ 
عواض فهد عواض العازمي ٦٣٫١٤٭ 
عوض حامد عوض اخلالدي ٧٢٫٧٩٭ 

عيسى علي عامر الشقصي ٧٥٫٨١٭ 
غامن عبداللطيف غامن الشطي ٨٠٫١٨٭ 
غنام علي غنام العازمي ٦٧٫٩٩٭ 
فارس ناصر مطلق الراجحى ٧٥٫٥٩٭ 
فايح مشرف فايح املطيري ٧٤٫٥١٭ 
فالح عوض حمدان الهلفي الرشيدي ٧٦٭ 
فالح محمد طرقي العنزي ٦٤٫٥٤٭ 
فهد أحمد محمد الرشيدي ٦٥٫١٥٭ 
فهد تركي ناصر املجاوب ٧٣٫٩١٭ 
فهد رحيم عبداهللا البراعصي ٨٢٫٢٧٭ 
فهد سعود عبدالهادي املطيري ٧٠٫٨٤٭ 
فهد سعود مرزوق الرشيدي ٧٧٫١٥٭ 
فهد صالح رجعان اجلسار ٨٠٫٣٦٭ 
فهد ضيدان عمهوج املطيري ٧٣٫٨٧٭ 
فهد عبدالكرمي جمعان القطان ٢١٫١٥٭ 
فهد عبداهللا خضر عودة ٧٨٫٢٭ 
فهد عصام خالد األنصاري ٨٠٫٣٥٭ 
فهد علي صحن املطيري ٦٥٫٣٢٭ 
فهد غامن خلف صلبوخ ٦٧٫٣٭ 
فهد مجبل صالح الديحاني ٨١٫٤٨٭ 
فهد محمد سعود املتلقم ٦٦٫٤٣٭ 
فواز مسعود محمد املطيري ٧٤٫٥٥٭ 
فواز هجرس حجرف الرشيدي ٨٣٫٥٣٭ 
فيصل جابر ابريد اخضير ٦٨٫٩٦٭ 
فيصل سريحي مزيد السريحي ٧٠٫٠٤٭ 
فيصل سعد غضبان الشمري ٧١٫٧٩٭ 
فيصل ناصر جديان الرشيدي ٦٨٫٢٦٭ 
قطيم خالد قطيم املطيري ٧٧٫١٦٭ 
الفي ثامر عماش مسعود ٧٦٫١٢٭ 
ماجد عبداهللا بداح املطيري ٦٥٫١٢٭ 
ماجد محمد ماجد املطيري ٦٩٫٨٢٭ 
ماطر سلطان ماطر الديحاني ٨٣٫٨٦٭ 
مبارك حمد محمد العميره ٧١٫٩٩٭ 
مبارك سعود ذياب الديحاني ٨٢٫١٢٭ 
مبارك عبداهللا دعسان الدعسان ٧٠٫٧٤٭ 
مبارك علي فهد الديحاني ٧١٫٦٭ 
مبارك فهيد عقلة العنزي ٧٥٫٩٥٭ 
مبارك فيصل مبارك الوطري ٦٩٫٢٥٭ 
محسن حسني عبيد الرشيدي ٦٩٫٥٦٭ 
محمد أحمد طفيل العازمي ٦٢٫٤٧٭ 
محمد أحمد حمود ال عقيل ٧٨٫٨٨٭ 
محمد بدر ناصر الشليه ٦٩٫٣٦٭ 
محمد بندر ضيف اهللا الديحاني ٧٩٫٥٨٭ 
محمد جاسم محمد النمران ٧٩٫٠٨٭ 
محمد جمال صالح صفوق ١٩٫١٭ 
محمد جمعان عوض العازمي ٧٢٫٥٣٭ 
محمد حمد مبارك البصمان ٧٢٫٧٥٭ 
محمد حمود علي املطيري ٦٣٫٥٢٭ 
محمد خالد عياد املطيري ٨٥٫٠٨٭ 
محمد خلف محمد الرشيدي ٨٣٫٢٥٭ 
محمد زايد محمد املطيري ٦٩٫٦٭ 
محمد سالم حمود سليمان الشمري ٦٠٫٨٩٭ 
محمد سالم عبداهللا املطيري ٧٨٫١٭ 
محمد سند حمدي الرشيدي ١٩٫٥٨٭ 
محمد صادق أحمد السبع ٨١٫٣٣٭ 
محمد صالح أسامة صالح العسلى ٧٥٫١٦٭ 
محمد طريد جدعان الصقرى ٦٧٫٠٥٭ 
محمد عبدالرحمن عطا اهللا املطيري ١٧٫٩٩٭ 
محمد عبداهللا تركي املطيري ٧٦٫٨٦٭ 
محمد علي عبداهللا املطيري ٧٨٫٥٧٭ 
محمد علي فارس املطيري ٧٣٫٧١٭ 
محمد عواد محمد املطيري ٦٧٫١٨٭ 
محمد عيد مفلح اجلسار ٦١٫٢١٭ 
محمد فالح مطلق الرشيدي ٧١٫٨١٭ 
محمد فالح ضيف اهللا املقضي ٧٢٫١٣٭ 
محمد فهد الهاده البغيلي الرشيدي ٧١٫٨٣٭ 
محمد فهد حسن الرشيدي ٧٥٫٦٢٭ 
محمد فواز محمد الشمري ٧٦٫٨٩٭ 
محمد الفي سعود احلريص ٧٧٫١١٭ 
محمد مشعل مسلط العتيبي ٧٤٫١٩٭ 
محمد مضحي جهجاه بصمان الرشيدي ٭ 

٧٠٫٧٣
محمد منور محسن الظفيري ٦٩٫٥٨٭ 
مساعد مهزع مرزوق الديحاني ١٩٫٧٣٭ 
مسفر محمد مسفر العجمي ٦٧٫٥٨٭ 
مسلم علي نهار املطيري ٨٦٫٨٨٭ 
مشاري زيد مطر املطيري ٧٣٫٦٩٭ 
مشاري سعود فهد املجاوب ٨٠٫٧٥٭ 
مشعل سليمان عليان الرشيدي ٢١٫٠٥٭ 
مشعل عواض عبداهللا العازمي ٦٨٫٩٤٭ 
ناصر خلف ذياب املطيري ٧٤٫٩١٭ 
ناصر سعد شلوا الديحاني ٦٤٫١١٭ 
ناصر سعود فهد املجاوب ٧٧٫٥٦٭ 
ناصر سعود مليجان الرشيدي ٧٦٫٧٧٭ 
ناصر مشعان ماطر الديحاني ٦٧٫٣٥٭ 
نايف شالح شليويح العتيبي ٨٤٫٢٥٭ 
نايف ظاهر خلف اخلالدي ٧٤٫٣٭ 
نواف أحمد شهوار البلوشي ٧٢٫٧٦٭ 
نواف سعد عبدي السويفان ٨٣٫٩٭ 
نواف فالح سعيد الرويعي ٨١٫٣٢٭ 
نواف فهيد مرثع العازمي ٧٣٫٢٣٭ 
نواف محسن محمد مانع املطيري ٥٧٫٩١٭ 
نواف منصور حمود ال عقيل ٧٥٫٦٢٭ 
نواف نفجان رقدان املطيري ١٩٫٩٤٭ 
هيثم سعد نواف ٦٩٫٢٥٭ 
وسمي جاعد غزاي املطيري ٧١٫٧٥٭ 
وليد حسني السيد منهراوي ٧٤٫٩٢٭ 
وليد خالد سليمان العجيري ٧٩٫٧٥٭ 
وليد رحيل فالح الرشيدي ٦٨٫٥٧٭ 
يوسف جندل دغيليب املطيري ٧٨٫٤٧٭ 
يوسف حمدان عبيدان العازمي ٧٦٫٤٨٭ 
يوسف سالم جابر السعيدي ٧٢٫٣١٭ 
يوسف سعد بطاح املطيري ٦٨٫٧٣٭ 
يوسف سعد فالح اخلشاب ٧٧٫١٥٭ 
يوسف سليمان صالح املولى ٨٤٫٩٨٭ 
يوسف فريد نفاع العنزي ٧٦٫٣٨٭ 
يوسف محمد دهيسان بوشيبة املطيري ٭ 

٧٤٫٥
يوسف محمد سالم الرخيمي ٧٥٫٨٣ ٭ 
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أسماء ضيف اهللا غازي العتيبي ٧١٫٥٢٭ 
أسماء فهيد هادي العازمي ٨٤٫٠٦٭ 
أفراح علي محمد زيد الدوسري ٨٥٫٤٩٭ 
أمل سعد حسن العجمي ٨٠٫٩٤٭ 
أمل مفلح سعود العازمي ٦٧٫٢٩٭ 
آمنة سعد فالح النامي ٩٦٫٣٣٭ 
أنوار عويض ناصر العازمي ٨٤٫٤٭ 
إميان عبدالهادي فالح العازمي ٩١٫٠٨٭ 
ابتسام عبدالسالم ثميم العنزي ٧١٫٢٧٭ 
أسماء ذياب بطاح مبرد ٧٤٫٦٩٭ 
اشواق مهدي علي العجمي ٨٤٫٠٩٭ 
اجلازي راضي عبداهللا الهاجري ٧٩٫٥٩٭ 
العنود جطلي شخير العازمي ٧٤٫٩٭ 
العنود سعد عيد العازمي ٩٠٫٧٥٭ 
اماني خالد حامد الرشيدي ٨٩٭ 
امل مطلق عباس العتيبي ٧٨٫٨٤٭ 
أنفال عكشان نصار عبيد العجمي ٨٦٫٦٢٭ 
إميان سالم براك العازمي ١٧٫٤٧٭ 
إميان محمد سعد العازمي ٧٦٫١٧٭ 
بشاير خلف مريزيق الرشيدي ٨٣٫٤٨٭ 
بنا مبارك سعود ســليم سالم العازمي ٭ 

٩٢٫٤٢
تهاني حميد فازع الرشيدي ٨٦٫٨٨٭ 
تهاني راشد محمد الرشيدي ٨٣٫٢٢٭ 
تهاني منصور عايض الهاجري ٩٤٫٢٥٭ 
جدله سالم زيد العازمي ٧٧٫٨٭ 
جواهــر خلف بن منيــر عايش احلربي ٭ 

٨٣٫٠٩
جيهان مهدي علي العجمي ٧٩٫٧٤٭ 

حصة عبداهللا مبارك اجلميعة ٧٩٫٧٧٭ 
حنان فهيد هادي العازمي ٨٦٫٥١٭ 
دانة مصلح هزاع العنزي ٨٥٫٣٣٭ 
دانة ناصر عبداهللا اخلضير ٧٦٫٦٣٭ 
دالل خالد خميس سالم العازمي ٩١٫١١٭ 
دالل عوض فالح العازمي ٨٦٫٨٭ 
دالل محمد حمود العميره ٨٥٫٠١٭ 
رايه محمد ياسر قتوت ٧٤٫٥٭ 
رحاب عزيز معيض املطيري ٩٢٫٣٣٭ 
رفعة راشد مسفر اباالطحني ٩٠٫٥٦٭ 
رفعة فرحان مبارك العجمي ٨٥٫٦٭ 
رمي أحمد زيد الصانع ٧١٫٠٥٭ 
رمي علي عبدالواحد الفيلكاوي ٨١٫٩١٭ 
زينب مهدي صالح الراشد ٧٩٫٢٣٭ 
سارة ذياب صباح الفضلي ٨٩٫٤٨٭ 
سارة صنيهيت خريص عوض املطيري ٭ 

٧٤٫١٩
سارة عامر محمد النسيم ٧٨٫٦٢٭ 
سارة محماس مشرع السبيعي ٩١٫٩٣٭ 
سارة مسباح عواد العازمي ١٥٫٧٩٭ 
سامية زيد علوش املطيري ٩٤٫٣٣٭ 
سامية زبار نهار العتيبي ٨٤٫٧٥٭ 
سلمي صالح عويض العازمي ٧٣٫٥٨٭ 
شهد فيصل مهنا القحطاني ٧٥٫٣٧٭ 
شيحة محمد سراج العجمي ٧٣٫٧٨٭ 
شيخة سعود عبداهللا ردعان ٧٩٫٩٭ 
عائشة مجبل مهنا العازمي ١٨٫٢٦٭ 
عالية خلف منير عايش احلربي ٧٩٫١٭ 
عالية سالم براك العازمي ٨٠٫٩٩٭ 
عالية عارف صبري مبارك ١٦٫٩٩٭ 
عبير مفلح عيد مبارك العجرا ٨٧٫٢٥٭ 
عبير ناصر سعود العجمي ٨١٫٧٣٭ 
عدال مليح سند احلربي ٧٩٫٨٤٭ 
عذاري بدر سيف العازمي ٨٣٫٣٣٭ 
عزيزة فرخان علي آل عمر ٧٥٫٨٤٭ 
علياء محمد محسن املري ٧٤٫١٣٭ 
عمشــة مصلط شــبيب مصلط الزعبي ٭ 

٨٥٫٣٨
عنود عيد مبارك العازمي ٨٧٫٣٩٭ 
عيدة سالم محمد ٧٥٫٨٨٭ 
فاطمة جمال مالح شريف ٩٠٫٤٧٭ 
فاطمة مفلح حميد العازمي ٧٥٫٠٥٭ 
كفايه جنر ساير العتيبي ٠٭ 
لطيفة زيد ذياب املطيري ٨٣٫١٤٭ 
لولوة فاضل عباس عثمان الشمري ٥٤٫٠٥٭ 
مباركة هادف محمد ابن ديله ٠٭ 
متعبه فريح دهام القحطاني ٥٧٫٧٥٭ 
مرزوقة مطر مسيعيد العازمي ٥٧٫٦٤٭ 
مرمي عايض ناصر العازمي ٨٣٫٨٧٭ 
مرمي عبداهللا فرزان القحطاني ٧٣٫٢١٭ 
مرمي عبدالعزيز عبدالعزيز حوري ٧٩٫٩٨٭ 
مرمي فالح نايف املطيري ٨١٫٩٥٭ 
مرمي فايز عبداهللا املطيري ٨٧٫٦٥٭ 
معالي محمد خالد املطيري ٨٤٫٥٩٭ 
منال حمود محمد مطلق العازمي ٨١٫٥٧٭ 
منى عبدالكرمي بحري ٨٥٫٣٤٭ 
منيرة جمال عبيد محمد ٧٤٫٤٢٭ 
مها فهد فالح العازمي ٧٥٫٥٧٭ 
مها محمد سرور اجلرمان املطيري ٨٨٫٣٣٭ 
مهاء محمد برجس الروقى ٨٤٫٦٦٭ 
موضي أحمد زيد الصانع ٧٦٫٧٧٭ 
ميثه راشد محمد الهاجري ٨٣٫٤٢٭ 
نادية صالح حمد الدماك ٧٢٫٩٧٭ 
نورة عبداهللا فليح الصواغ العازمي ٧٨٫٠٦٭ 
نورة مبارك راشد الهاجري ٨٥٫٧٥٭ 
نورة محمد علي املقارح ٧٥٫٢٦٭ 
نوف حمود حماد الدغيمان العازمي ٧٩٫٢٢٭ 
نوير دغيم تركي اخلالدي ٧٩٫٩٣٭ 
نوير سعد مبخوت الدوسري ٦٣٫٢٤٭ 
نوير سعد مجبل العنزي ٧٩٫٥٦٭ 
هاجر حمود نحيطر فراج اجلريد ٧٨٫٩٤٭ 
هدباء خليفة سلمى املطيري ٧٠٫٤٥٭ 
وسمية محمد رسد الدوسري ٧٥٫٣٧ ٭ 

مركز العدان الثانوي نساء 

 شعفه حصني سعد العجمي ٩٣٫٠٨٭ 
أبرار يعقوب تعيب الشاهني ٩٢٫٧٧٭ 
أحالم فيصل عبدالهادي املشعان ٨٢٫٥٥٭ 
أستقالل خالد سلطان شاهر ٨٥٫٠٣٭ 
أسماء عبداهللا هادي العجمي ٩٣٫٥٭ 
أسماء فالح مطلق العازمي ٩٠٫٥٭ 
أشواق حمود محماس العتيبي ٨٤٫٥٥٭ 
أمينة عدنان أحمد عبدالســالم الشعيب ٭ 

٧٥٫٣٣
أنوار فهد مبارك العجمي ٩٧٫٦٧٭ 
إميان جاسم محمد القالف ٧٦٫٧١٭ 
إميان ناهي عكاش العنزي ٨٦٫١٣٭ 
أسماء فريح وراد مرزوق ٨٩٫٦٣٭ 
أفنان عبداملنعم مطلق العتيبي ٨٧٫٠٢٭ 
العنود محمد محسن العتيبي ٧٧٫٧٢٭ 
امجاد سطام زيد العتيبي ١٨٫٧٢٭ 
أنفال فيصل يوسف الزنكوي ٨٦٫٨٣٭ 
انهار محمد مشعان امليمونى ٦٩٫٢١٭ 
انوار خالد محمد العويهان العنزي ٨٢٫٥١٭ 
بتول عبدالزهرا البوصبيح ٨٥٫٣٦٭ 
تهاني تركي محمد العتيبي ٧٥٫٨١٭ 
جمانة فيصل عبدالرحمن الظهوري ٨٥٫١٩٭ 
حصة حصان سالم العجمي ٨١٫١٧٭ 
حصة سعود محيا العتيبي ٩٢٫٧٥٭ 
دانة علي عبدالعزيز محمد ٧٥٫١٭ 
دعاء حمزة عباس خداده ٩٦٫٨٣٭ 
دالل فهد حسني العجمي ٨١٫٨٤٭ 
راويه مصلح حمود العصيمي ٨٢٫٩٤٭ 
رتاج ملحق زايد الديحاني ٧٤٫٣٣٭ 
رغد أحمد مشعان فيصل اجلربا ٩٤٫٤٭ 
رفعة صقر سالم العجمي ٨٥٫٥١٭ 
رقية إبراهيم جاسم اخلليفة ٨٦٫٠١٭ 
روان أحمد حسن الثويني ٨٤٫١٧٭ 
روان عبداخلضر حسني اجلبوري ٨٥٫٠٨٭ 
ريزه سراج بن حمد ال مخلص ٧٤٫٦٦٭ 
زينب حسن علي تقي ٨٦٫٨٣٭ 
زينه ناجح رشيد ٨٤٫٤٢٭ 
سارة سلمان مصبح الشبو ٨٢٫٤٨٭ 
سارة عبيدان مرثع العازمي ٨٩٫٣٣٭ 
سعدة جزاء فالح العازمي ٨٠٭ 
شيماء سالم جمعان ابوسمري ٧٩٫١٤٭ 
شيماء علي محمد السند ٧٥٫٧٢٭ 
عائشة عبداهللا عايد الرشيدي ٩٠٫١٧٭ 
عائشة حمد هزمي الهزمي ٨٣٫٥٩٭ 
عائشة عبداهللا بريجان احليص ٨٥٫٧٣٭ 
عذاري سعود محمد سعود العميري ٨٥٫١٢٭ 
فاطمة إبراهيم عبداهللا االنصاري ٨٥٫٤٢٭ 
فاطمة هادي ظفر الهاجري ٨١٫٨١٭ 
فاطمة أحمد مهدي الصفار ٩٠٫٢٥٭ 
فاطمة جاسم محمد بوحمد ٨٠٫٠٥٭ 
فاطمة حمد محمد العجمي ٨١٫٢٤٭ 
فاطمة راشد عبداللطيف احلامت ٩١٫٢١٭ 
فاطمة عبدالعزيــز عبدالكرمي ابو جابر ٭ 

٨٧٫٦٧
فجر خالد محمد الشريف ٨١٫٨٩٭ 
قدنانه نواف عبداملجيد أحمد ٨٦٫٥١٭ 
كوثر عبداهللا أحمد عبداهللا ٩٣٫٧٥٭ 
لطيفة عثمان علي بن عون ٩٣٫٤٢٭ 
ليلى عبدالرزاق مختار تقى ٨٠٫٨٧٭ 
مرمي حسني عبداحملسن القطان ٨٧٫٠٤٭ 
مرمي عبداجلليل محمد التميمي ٨٢٫٧٦٭ 
مرمي علي حسني ربيع ٧٩٫٤٥٭ 
مرمي عيد محمد العازمي ٨٥٫٨٧٭ 
مرمي يوسف محمد العتيبي ٨١٫٦٩٭ 
مشاعل عليان عايض الوهيدة ٨٣٫٤٢٭ 

معالي مهدي علي عوض ٨٧٫٠٣٭ 
منار عدنان عبدالرحمن جحيل ٨٦٫٢٤٭ 
منال فهد عبداهللا العجمي ٩٤٫٢٥٭ 
مناير سعد مبارك العازمي ٨٣٫١٨٭ 
منى جاسم محمد بوحمد ٨٦٫٩٭ 
منى راشد محمد راشد ٧٤٫٧٦٭ 
منيرة صنيتان عبداهللا املطيري ٠٭ 
مها حبيب اسماعيل اجلابر ٨٥٫٨٩٭ 
مها ناجع شويرب العجمي ٧٧٫٩٢٭ 
نشوى نايف فهد العتيبي ٧٩٫٠٩٭ 
نور عدنان القطان ٧٤٫٢١٭ 
نور محمد علي عبداجلادر ٧٧٫٨٧٭ 
نورة جدى مرثع العازمي ٨٤٫٤٩٭ 
نورة خلف مبرد العازمي ٧٧٫٥٭ 
نوف مبارك خليفة اجليماز ٩٠٫٩٢٭ 
نوف خليل مليحان العنزي ٩٣٫٩٩٭ 
نــوف عبداملجيــد حســن مــال عبداهللا ٭ 

أحمد ٧٣٫٦٣
نوف هادي محمد العازمي ٨٣٫٧٣٭ 
هاجر سلمان يعقوب باقر ٢٣٫٤١٭ 
هاديه عايض شايع العجمي ٨٤٫٦٭ 
هبة سالم صاهود محمد ١٧٫٤٧٭ 
هبة محمد مجبل شريف ١٩٫٧٥٭ 
هناء مرزوق عبدالهادي عبداهللا ٧٨٫٠٦٭ 
هنــادي إبراهيم عبداجلليــل الصندوق ٭ 

٩٣٫٨٣
هيا خليفة حمود العجيل ١٧٫٥٦٭ 
ود نواف محسن العتيبي ٧٦٫٧٢٭ 
وضحة سالم مبارك العجمي ٨٠٫٧٧ ٭ 

مركز القيروان الثانوي نساء 

أسماء حمد ناصر الصقر ٩٢٫٥١٭ 
آيه محمد جمال امير براق ٨٢٫٢٦٭ 
ابتسام عبدالعزيز سليمان العوضي ٨٣٫٢٧٭ 
اسيل ناصر أحمد الصيخان ٨٧٫٧٥٭ 
البندري محمد ناصر العتيبي ٩٧٫٤٢٭ 
الزهراء عبدالرضا حرزي نزاد ٩٢٫٨٨٭ 
ألطاف فالح خلف العنزي ٨٠٫٩٥٭ 
ام كلثوم محمد أحمد زقان ٩٢٫٣٨٭ 
انتصار محمد علي املتعب ٨٨٫٧٥٭ 
بدرية عبداهللا أحمد امليرزا ٩١٫٨٧٭ 
بدور نبيل مصطفى اسحق ٨٩٫٢٥٭ 
بشائر بدر حسني محمد ٨٣٫٠٦٭ 
بيبي عقيل محمد الصايغ ٨٠٫٢٭ 
حصة عبدالهــادي عبدالرحمن العازمي ٭ 

٧٤٫٦٣
دانة صالح إبراهيم القالف ٨٢٫٢٧٭ 
دالل إبراهيم عبداهللا الشتيل ٨٣٫٣٢٭ 
دالل سالم علي املكيمي ٨٣٫٦٭ 
رتاج مبارك سالم الهولي ٧٧٫٠٥٭ 
رحمة عبدالرحمن بخيت ٨٢٫١٩٭ 
رشا عبدالكرمي علي اخلباز ٨٣٫٥٦٭ 
رغد عبداهللا يوسف جميل كوري ٨٢٫١٢٭ 
رقية محمد بشير نصيب ٨٧٫١٥٭ 
رهام عبداللطيف ضاحي الضويحي ٨٢٫٦٦٭ 
رهف غالى فالح ناصر الظفيري ٨٨٫٢٭ 
رويدا حميد راشد الرحماني ٨٧٫٤٦٭ 
زهراء عبداحلكيم تيسير منصور ٨١٫٠١٭ 
زهراء عصام عيسي رجب ٨٢٫٦٩٭ 
زهراء علي رضا علي ٨٢٫٠٨٭ 
زينب أ سمرين ٧١٫١٧٭ 
زينب حميد إبراهيم مال يوسف ٨٨٫٣٤٭ 
زينه صفوان أحمد البدوى ٨٨٫٠٦٭ 
سارة ادعيج خليفة مبارك ٨٥٫٠٦٭ 
سارة سامي قاسم سبيتي ٨٧٫٠٩٭ 
سارة عماد عبداحلميد احليدر ٨٥٫٢٨٭ 
سلمى برهان حامت زاده ٨٩٫٠٩٭ 
سندس سالم عواد حسن ٩٠٫٧٢٭ 
سندس هاني حيدر زمان ٨٩٫٩٨٭ 
شذى طالب األسود البذالي ٧٨٫٥٭ 
شروغ عدنان سواري ٩٢٫٠٩٭ 
ضحى علي حسني الصانع ٨٤٫٠٣٭ 
طيبة ناصر محمد الشريف ٨٨٫١٣٭ 
عايدة صبري يوسف الغربللي ٠٭ 
عذاري السيد ضياء ناصر قاهري ٩٢٫١٨٭ 
عذوب فيصل أحمد العوضي ٧٨٫٢١٭ 
علياء عبدالرسول محمد ال ناصر ٨٠٫٨٦٭ 
فاطمة محمد سعود العازمي ٩٦٫٥٨٭ 
فاطمة مصطفى خلف الرفاعي ٩١٫٥٤٭ 
فاطمة أحمد مصطفى مراد ٧٩٫٣٣٭ 
فاطمة توفيق عودة كاظم ٨٧٫٦٧٭ 
فاطمة جمال محمد بكر ٨٨٫١٨٭ 
فاطمة خليل جمعة ٩٤٫٣٤٭ 
فاطمة سالم صالح فهد الرشيدي ٩٢٫٩٧٭ 
فاطمة مرزوق عيسى مرزوق ٨٧٫٠٩٭ 
فاطمة مصطفى أحمد السلمان ٧٨٫٥٧٭ 
فوزية حميد البوناصر ٨٨٫٦٧٭ 
لولوة وليد عبيد سعيد ٨٦٫٢٥٭ 
ليلى عبدالرسول طاهر السالم ٨٠٫٩٤٭ 
مرمي جعفر يوسف بومريوم ٨٥٫٨٣٭ 
مرمي حمزة عباس صادق ٨٠٫٩٭ 
مرمي صالح فرج عبداهللا ٩١٫٤٩٭ 
مرمي فاضل عباس علي القالف ٩٢٫٩٢٭ 
مضاوي محمد عثمان الفريح ٨٦٫١٣٭ 
منى خالد حمدان العازمي ٨٤٫٥٨٭ 
نصره سليم يحيى الضنكية ٩٥٫٠٨٭ 
نضال محمود أحمد ٨٠٫٣٤٭ 
نهلة حسن قاسم عباس ٨٩٫٥٨٭ 
نهى عبدالقادر الغوراني ٩١٫٥١٭ 
نور صالح عبداهللا الهران ٧٦٫٥٭ 
نور فيصل عبدالرحمن اجلمعة الدوسري ٭ 

٨٠٫٦٢
هبة يوسف سليمان الصقعبي ٨٩٫٥٧٭ 
هجر القدابي ٩٢٫٥٨٭ 
هناء عيد سالم العازمي ٨١٫٧٤٭ 
هيا صالح عبدالقادر العبداجلادر ٨٧٫٠٨٭ 
يارا عمر حسني أبوحشمه ٧٦٫٥٤ ٭ 

مركز الواحة الثانوي رجال 

أحمد حليس مجبل احلربي ٦٨٫٦٥٭ 
أحمد فهد الفي العنزي ٧٨٫٨٭ 
أحمد ناصر سعد العتيبي ٧٣٫٢٣٭ 
أيوب سالم عبداهللا الرشيدي ٦٥٫٥١٭ 
إبراهيم برجس صالح العجمي ٧٩٫١٭ 
إبراهيــم صــالح عبدالــرزاق محمــود ٭ 

اخلضير ٧٨٫٠٤
أحمد سعود زيد الشمري ٨٤٫٧٣٭ 
أحمد صالح عبداهللا احلبشي ٨٥٫١٨٭ 
أحمد صالح نزال احلربي ٧٩٫٣٭ 
أحمد فارس أحمد العنزي ٦٨٫٦٨٭ 
ارشيد مرشد ارشيد القفيدي الكعمي ٧٠٫١٣٭ 
أسامة فواز ناصر الرشيدي ٧٤٫٨٥٭ 
الوليد أحمد هذال املطيري ٧٩٫٨٧٭ 
باسل عوض لزام الرشيدي ٧٤٫١٦٭ 
باسل مساعد مفرح اخليوطى احلربي ٧٥٫٩٭ 
بدر بشير حيوان الشيتي ٧٨٫٩٥٭ 
بدر فهد محمد العجمي ٦٦٫٩٢٭ 
براك محسن هادي احلسيني ٦٩٫٢١٭ 
بشارى عجمي متعب املطيري ٧٤٫٩٢٭ 
بندر منيف عبداهللا الشمري ٧٠٫٢٨٭ 
بندر نواف مشعل العتيبي ٦٦٫٧٧٭ 
تركي زامل بدر الشمري ٧٣٫٤٩٭ 
تركي محمد زعل العنزي ٧٢٫٨٩٭ 
ثامر عبداهللا رحيل الرشيدي ٧٢٫٨٦٭ 
جابر سعد مروح الشمري ٧٣٫٥٨٭ 
جابر مهدي ثنيان السليماني ٧١٫٥٣٭ 
جمال فالح دعسان الفضلي ٦٨٫٤٢٭ 
جميل حمدان سيف البذالي ٧٣٫٠١٭ 
حسن دغيليب عبداحملسن العجمي ٧٧٫٧٨٭ 
حسني علي حسني احلسيني ٧٥٫٦٣٭ 
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حطاب فهد حطاب العجمي ٧٥٫٣١٭ 
حمد أسعد نهير العنزي ٧٢٫٠٦٭ 
حمد سعد جدعان سهو ٧١٫٨٢٭ 
حمد سعد عواد املاجدي ٧٢٫٦٣٭ 
حمد عبداهللا ثواب املطوطح ٦٧٫٨٢٭ 
حمد عبداهللا عبدالعزيز الشمري ٧١٫٠٢٭ 
حمد فليح حمد سعد ٧٣٫٦٦٭ 
حمد مشعل حمود السعدون ٧٧٫٩٥٭ 
حمد مضحي حمد السليماني ٧٢٫٤٤٭ 
حمد مفلح نافع الرشيدي ٧٦٫١٩٭ 
حمود علي حمود احلربي ٧٨٫١٣٭ 
حمود غدير جليل الظفيري ٧١٫٦٦٭ 
حمود محمد زيد الشمري ٨٠٫٢٧٭ 
حمود مساعد حمود الهرشاني ٦٩٫٩١٭ 
خالد حمد سالم النشوان ٨٢٫٢٩٭ 
خالد صغير عذاب فهد ٦٨٫٩٢٭ 
خالد عذاب حسني عبداهللا ٧٣٫٥٦٭ 
خالد فالح جالل السليماني ٦٥٫٠٩٭ 
خالد مجبل شباب السعيدي ٧٢٫٢٦٭ 
خالد محمد خلف العنزي ٧٤٫٣٤٭ 
خالد محمد فريج السليماني ٦٧٫١٧٭ 
خالد مساعد حمدان الظفيري ٧٥٫٩٣٭ 
خلف سليمان خلف البناقي ٧٠٫٣٦٭ 
دليم دبوس دليم املاجدي ٧٥٫٥٥٭ 
راشد مسفر عويضه العجمي ٧٤٫٧٭ 
راضي عبداهللا حمدان الشمري ٧٥٫١٦٭ 
راكان ناصر هذال العتيبي ٦٩٫٤٣٭ 
رجعان نومان رجعان السليماني ٨١٫٥٭ 
رشيد مفظى طريف بوظهير ٧٢٫٦٤٭ 
سالم عبدشالش صفوق ٧١٫٦٤٭ 
سعد عبداهللا ثواب املطوطح ٧٤٫٣٨٭ 
سعد مبارك بجاش الطفالن ٧١٫٥٥٭ 
سعد محمد مطلق الهاجري ٧٦٫٩٥٭ 
سعد ناصر بدر الظفيري ٧٢٫١٧٭ 
سعود بندر غازي العتيبي ٦٨٫٧٥٭ 
سعود حزام ضيف اهللا العتيبي ٧١٫٥٢٭ 
سعود صالح هادي احلجرف ٧٠٫٧٢٭ 
سعود ملفي مطيران الشمري ٧٣٫٩٣٭ 
سعود وليد عياد الرشيدي ٦٤٫٠٧٭ 
سعيد محمد فريج السليماني ٦٩٫٣٣٭ 
سعيد مساعد سعيد املاجدي ٧٣٫٩٨٭ 
سلطان جمعان عبداهللا البذالي ٦٩٫٨٥٭ 
سلطان سعد عبداحملسن العجمي ٧٧٫٣٣٭ 
سلطان سعود حماد العتيبي ٧٢٫٢٧٭ 
سلطان غنام دهام احلسيني ٧٢٫٢٩٭ 
سلمان بندر سلمان سعد سلمان ٧٦٫٧٤٭ 
سيف محمد عبدهتيمي العنزي ٧٠٫٩٢٭ 
صالح جابر محسن اخلالدي ٦٩٫٦٢٭ 
صالح فايز صالح غاطى ٧٦٫١٨٭ 
صالح فهد شيحان املطيري ٧١٫٧٥٭ 
ضاحي محمد ضاحي الهاجري ٦٧٫٨٧٭ 
طالل راضي مطر الرويعى ٧١٫٢٧٭ 
طالل طارق رفيس الهاجري ٦٨٫١٥٭ 
طالل فهد مجبل التويس ٧٠٫٤٥٭ 
طالل منديل سوباط الفضلي ٧٢٫٥٤٭ 
عبدالرحمن حيالن مطارد احلربي ٦٧٫٩٢٭ 
عبدالرحمن خلف فالح الرشيدي ٧٤٫٦٨٭ 
عبدالســالم رفحان رجعان الســليماني ٭ 

٧٦٫٩٢
عبدالعزيز أحمد ســعيد محمد ســعيد ٭ 

الفيلكاوي ٦٢٫٣٨
عبدالعزيز صالح عبداحلميد الشــمري ٭ 

٦٥٫٢
عبدالعزيز علي سعود املاجدي ٧٨٫٣٥٭ 
عبداهللا أحمد صعب الظفيري ٧١٫٦٥٭ 
عبداهللا تركي قاعد العتيبي ٧٠٫٦٢٭ 
عبداهللا عامر محمد العجمي ٧٠٫١٦٭ 
عبداهللا عريفان دليم املاجدي ٧١٫٨٦٭ 
عبداهللا علي عصرى العنزي ٧١٫٠٢٭ 
عبداهللا عويد معاشى السعيدي ٧٠٫١٩٭ 
عبداهللا مجرن هزاع العفاسي ٧٢٫٧٤٭ 
عبداهللا منصور فراج املطيري ٦٤٫٧٩٭ 
عبداهللا منيف ظاهر العنزي ٧٣٫٨٦٭ 
عبداحملسن سعد زبن املطيري ٧٣٫١٥٭ 
عبدالهادي عبداهللا ناصر القحطاني ٦٦٫٤١٭ 
عبدالوهاب يوسف مريخان شالش ٦٦٫٢٤٭ 
عبدالرحمن حمد حمود احلريجي ٧٥٫٥٤٭ 
عبدالرحمن سايح صاحب الظفيري ٦٧٫٦٨٭ 
عبدالرحمن سعد حمود الهرشاني ٦٦٫٧٤٭ 
عبدالرحمن سعود خلف الشمري ٧١٫٨٨٭ 
عبدالرحمن سلطان نزال الشمري ٦٩٫٨٣٭ 
عبدالعزيز بداح بدحان السليماني ٧٤٫٥٥٭ 
عبدالعزيز فرحان موسى الظلماوى ٧١٫٢١٭ 
عبدالعزيز محمد سعد احلريجي ٨٤٫٦٣٭ 
عبداهللا صالح نزال احلربي ٨٦٫٠٨٭ 
عبداهللا تركي دويخ شمران ٦٧٫٨٢٭ 
عبداهللا سعيد حمد الرويعي ٧٠٫٨٥٭ 
عبداهللا صالح جباره املاجدي ٧٢٫٢٩٭ 
عبداهللا طالل عبداهللا شداد الشمري ٦٧٫٧٤٭ 
عبداهللا عامر مبارك العجمي ٦٦٫٧٦٭ 
عبداهللا عيد راضي صنيدح حوران ٧٤٫٥٤٭ 
عبداهللا فهد رمضان العنزي ٨٦٫٠٣٭ 
عبداهللا فهد مانع العجمي ٦٨٫١١٭ 
عبداهللا مبارك مزيد املطيري ٧٩٫١٥٭ 
عبداهللا محمد ضاحي الهاجري ٧٣٫٣٨٭ 
عبداهللا محمد ماضي التيسي ٧١٫٣٧٭ 
عبداهللا محمد مطلق املطيري ٧٠٫٦٭ 
عبداهللا ناهض سمير املطيري ٧٠٫٥٩٭ 
عبداهللا نواف محمد اخلالدي ٧٤٫٨٨٭ 
عبداملانع هضبان محمد العجمي ٦٦٫٦٥٭ 
عبدالوهاب أحمد عايد الهاجري ٧٤٫١٩٭ 
عبدالوهاب خلف عيد احلسيني ٧١٫٧٦٭ 
عبيد مرعى عبيد الشمري ٧٤٫٢٦٭ 
عثمان منصور زامل خضر ٧٣٫٦٢٭ 
عذبي ماهر فتحي النصر ٧٦٫٤٭ 
عطا اهللا محمد خلف احلسيني ٧٧٫١١٭ 
علي عبدالرحمن داود الشمري ٧٢٫١١٭ 
علي عبداهللا حسني العنزي ٧٠٫٥٣٭ 
علي عبود منفي العنزي ٧٥٫٣٭ 
علي عيد محمد العنزي ٧٠٫٨٥٭ 
علي ماجد عبدالرحمن اخلالدي ٧٧٫٦٣٭ 
علي نواف سودى الظفيري ٧١٫٤٨٭ 
عمر فهد عامر الشمري ٨٥٫٠٤٭ 
عمر محمد زعل العنزي ٧٣٫٥٨٭ 
عيسى طالب زحزيح العنزي ٧٣٭ 
عيسى علي عصري العنزي ٨٣٫٠٦٭ 
فارس حمود عيادة السليماني ٧٦٫٤٨٭ 
فالح فهد حطاب العجمي ٧٣٫٨٨٭ 
فايز راهى ذوقان الضفيري ٧٦٫٢٣٭ 
فايز غنيم شمالن الرويعى ٦٧٫٥٥٭ 
فهد خلف عبيد احلربي ٨٥٫٩٩٭ 
فهد شريد محمد العجمي ٧١٫٨٢٭ 
فهد عادل مطر الشمري ٧٣٫٨١٭ 
فهد عبداللطيف نزال العازمي ٧١٫٩٩٭ 
فهد عبداهللا عقلة حسني ٨٠٫٤٨٭ 
فهد عويد محمد العنزي ٦٩٫٥٢٭ 
فهد محمد عبداهللا العنزي ٧٤٫٤٨٭ 
فهد نايف صياح اخلالدي ٧٧٫٤٥٭ 
فهد نواف محمد اخلالدي ٧٣٫٢٨٭ 
فيصل حمد حييان العنتري ٧٣٫٢١٭ 
فيصل عبداهللا شنيف الشنوف ٦٩٫٣٣٭ 
فيصل علي حمد العنزي ٧٩٫٤٤٭ 
ماجد احلميدي عباد املطيري ٦٩٫٣٭ 
ماجد صحن مطر الهاجري ٧٢٫٧٥٭ 
مانع نادر عايض العجمي ٧٢٫٥٨٭ 
مبارك أحمد مريف احلريجي ٧٩٫٢٣٭ 
مبارك عيد مبارك احلريجي ٨٢٫٥٣٭ 
مبارك محمد سيف البذالي ٨٣٫١٨٭ 
مبارك مساعد مبارك البذالي ٧٢٫٨١٭ 
مبارك ناصر عبداهللا السعيد ٩٠٫١٧٭ 
مبارك ناصر علي العجمي ٦٧٫٩٨٭ 

متعب عيد سعد العتيبي ٦٧٫٦٥٭ 
محمد أحمد عذاب عبداهللا ٦٧٫٤٢٭ 
محمد خلف حمدان العازمي ٧٢٫٩٣٭ 
محمد سعد عواد املاجدي ٧٦٫٢٨٭ 
محمد سعود حماد العتيبي ٦٧٫١٭ 
محمد شوميان العبدي السعدي ٧٢٫٥٭ 
محمد صالح سفاح االزمع ٧٥٫٣٩٭ 
محمد عادل بطي البذالي ٨٠٫٨٤٭ 
محمد عادل صيوان اخلالدي ٧٢٫٥٭ 
محمد عبداهللا علي العجمي ٧٥٫١٢٭ 
محمــد عبدالعزيز إبراهيم العبداجلليل ٭ 

٦٩٫٠٧
محمد عبداهللا محمد الهاملى ٧٩٫٢٦٭ 
محمد عبداهللا مضحى الشمري ٧٠٫٣٢٭ 
محمد عبيد معاشى احلسيني ٧٢٫٠٨٭ 
محمد عيد فهاد العنزي ٧٠٫١٦٭ 
محمد فايز حمد الرشيدي ٦٦٫٨١٭ 
محمد فيحان نهار احلربي ٧٦٫٩٦٭ 
محمد ماجد مانع العجمي ٦٦٫١٧٭ 
محمد مبارك مشوط العجمي ٧٧٫١٩٭ 
محمد ناجي سعد الرويعى ٧٢٫٢٥٭ 
محمد ناصر محسن عايد ٧٣٫٩٤٭ 
محمد ناصر محمد العجمي ٦٨٫٦١٭ 
محمد نايف خالد العنزي ٧٧٫٠١٭ 
محمد نايف هالل الشمري ٨٢٫٧٥٭ 
محمد يوسف مفلح الرشيدي ٧٤٫٩٢٭ 
مساعد مشعل سوعان العنزي ٧٧٫١٩٭ 
مشاري سعود صالح املطيري ٦٨٫٨١٭ 
مشاري صالح نصار املطيري ٨١٫٦٦٭ 
مشاري فاضل عوض حمود ٧٥٫٦١٭ 
مشاري مجلى شويهني الظفيري ٧٢٫٠٦٭ 
مشعل حجي مشعل العنزي ٧٥٫٦٧٭ 
معاذ تركي علي اخلالدي ٧١٫٤٥٭ 
معاذ خشمان منوخ الظفيري ٧٧٫٤٣٭ 
منذر علي محمد الشمري ٧٢٫٦٭ 
منصور فهد تركي سالم ٦٨٫٤٤٭ 
منصور فهد محمد العجمي ٥٤٫٧٭ 
ناصر سعد عبداحملسن العجمي ٧٣٫٦٥٭ 
ناصر ضاحي تركي اخلالدي ٧٠٫٥٩٭ 
ناصر فالح دوغان العجمي ٧٠٫٨٭ 
ناصر فهد حمد ابوشيبة ٧٥٫٣٨٭ 
ناصر محمد فيصل الهاجري ٧٩٫٢٨٭ 
ناصر منسي عوض العنزي ٨٤٫٣٩٭ 
ناصر هادي ناصر الظفيري ٧٢٫٦٢٭ 
نايف طويان مجمي احلسيني ٦٧٫٥١٭ 
نايف نواف محمد اخلالدي ٧٣٫١٢٭ 
نواف خالد فارس العنزي ٧٢٫٤٣٭ 
نواف طارق رفيس الهاجري ٧٨٫٩٥٭ 
نواف مدلل حبيب العنزي ٨٠٫٣٥٭ 
نواف نشــمي نومان العجاجى الفضلي ٭ 

٦٩٫٣
يحيى صحن يحيى الهاجري ٧٨٫٧٦٭ 
يعقوب عامر حربي محمد ٧٩٫٨٢٭ 
يوسف خالد األدعس السعيدي ٦٥٫٩٤٭ 
يوسف سليمان خنيفس العنتري ٧٢٫١٨٭ 
يوسف صالح عذال العنزي ٦٩٫١٩٭ 
يوسف عايد حسن فالح ٦٦٫٩٦٭ 
يوسف فرحان علي العنزي ٦٧٫١٨٭ 
يوسف فهد سالم مذخر الضعيان ٧٦٫٩٦٭ 
يوسف محمد بخيت الهاجري ٧٢٫٨٧٭ 
يوسف مهلى مسير الشمري ٧١٫٣٥ ٭ 

مركز ام احلكم بنت ابي سفيان الثانوية للبنات 

أصايل جديع مرضى الهذال ٧٤٫٨٥٭ 
أماني مبارك خلف الشمري ٧٩٫٠٣٭ 
أماني منيف منير املطيري ٨١٫٣٤٭ 
أمل متعب فهد املطيري ٧٤٫٧٨٭ 
آمنة سعد هويدي الرشيدي ٧١٫٢٦٭ 
أميرة فهد عواض املطيري ٨٢٫٠٥٭ 
أمينة محمد عبداهللا الكندري ٦٧٫٨٥٭ 
اريج حمود سعد العنزي ٧٨٫٨٢٭ 
إسراء جاسم محمد الشمري ٧٨٫٠٤٭ 
أسماء غصاب سعد املطيري ٦٠٭ 
أسماء كمال محمد الدسوقي ٩٠٫٠٥٭ 
العنود عبدالعزيز سعود سقيان ٧٩٫٨٤٭ 
العنود مخلد مرزوق الدلج ٨٣٫١٢٭ 
امان غضبان فياض الشمري ٨١٫٩٧٭ 
امل سعد محمد الرشيدي ٨٧٫٣٣٭ 
آمنة فاضل حسني البلوشي ٦٤٫٨٣٭ 
أميرة بندر ضيف اهللا الديحاني ٧٢٫٨٥٭ 
أميرة محمد سعدان الرشيدي ٧٤٫٥٦٭ 
انتصار سعود شقير الديحاني ٥٩٫٧٧٭ 
اجني خالد نبيل العريفي ٧٤٫١٢٭ 
انوار غازي خالد املطيري ٦٨٫٤٧٭ 
إميان صالح محمد اجلالوي ٨٦٫٥٧٭ 
بدور سعد غنام اخلميلى ٦٩٫٤١٭ 
بدور ناصر كتاب الشويش العتيبي ٧٧٫٠٢٭ 
بشاير فراج مطر املطيري ٩٤٫٥٨٭ 
بشاير إبراهيم فهد العنزي ٨٨٫٠٥٭ 
بشاير فهد عقلة قحطان العنزي ٨٤٭ 
بطيه مطلق مبارك الرشيدي ٦٢٫٨٧٭ 
جوزه سعود مشيلح الديحاني ٥٤٫٩٥٭ 
حصة بندر غامن العصيمي العتيبي ٨٤٫٣٩٭ 
حصة تركي سعود العنزي ٧٥٫١٩٭ 
حصة مجبل علي فجحان ٨٠٫٦٤٭ 
حنان خالد عادل العنزي ٧١٫٠٩٭ 
خديجة محسن كواى مزعل العنزي ٨٧٫٧٢٭ 
خديجة عدنان محمد محمد علي ٦٩٫٢٦٭ 
دانة حمود فايح املطيري ٧٩٫٠١٭ 
دانة ناصر شباب الشمالي ٧٧٫٧٨٭ 
دالل إبراهيم سالم التوم ٧٥٫٩٭ 
دالل مساعد كميخ الديحاني ٧٨٫١٨٭ 
رحاب مشعل مناحي العلي ٨٩٫٥٨٭ 
رزنه خالد سعد القحطاني ٨١٫٩٨٭ 
رفعة بدر طلق املويزري ٧٢٫٥٭ 
رهف الفي حمد الشمري ٦٩٫٨١٭ 
رمي نافع حبيب اخلالدي ٨٩٫٦٨٭ 
سارة سالم مريخان الرشيدي ٨٤٫٥٦٭ 
سارة عيد مرزوق العازمي ٩٠٫٦٢٭ 
سارة مجيبل شبيلى العنزي ٦٧٫٣٢٭ 
سارة محسن حسني املطيري ٧٥٫٤٧٭ 
سارة محمد مبروك الديحاني ٨٢٫١٦٭ 
سارة مفلح ضاحي صالح الرشيدي ٨١٫١١٭ 
سارة نقى مرزوق املطيري ٨١٫٦٣٭ 
سكينه اسمعيل بش ٧٢٫٨٩٭ 
سلوى حمد محمد اجلالوى ٨٥٫٢٭ 
سليمه عبداهللا سعد عرادة ٨٥٫٣٨٭ 
سمر مرزوق محمد اجلواميس ٨٦٫٠٨٭ 
سهام سامي جاسم احلمد ٩٥٫٢٥٭ 
سهام فريح منور الرشيدي ٧١٫٨٨٭ 
شروق سعد عايد املطيري ٧٢٫٧٨٭ 
شريفة جعيالن مرزوق الرشيدي ٨٧٫٣٣٭ 
شهد متعب محمد السبيعي ٧٣٫٦٥٭ 
شوق سعد بدر حداد ٧٣٫٤١٭ 
شيخة حسن رشيد عزيز ٩٨٫٣٣٭ 
شيخة عبداهللا فهد العدواني ٧٢٫٤٢٭ 
شيماء حسن رشيد الشمري ٨٧٫٧٧٭ 
عائشة غازي سلطان سلمان ٦٩٫٢٥٭ 
عائشة محمد اسماعيل األنصاري ٩٤٫٥٭ 
عالية شقير ساكت الضفيري ٩١٫٣٧٭ 
عبير سعود محمد نايف ٨٩٫٢٥٭ 
عبير ماجد سلطان بخيت ٧١٫٧٭ 
عفاف رجعان حمود الرشيدي ٨٨٫٠٨٭ 
علياء خالد زبن العربيد ٦٦٫٣٦٭ 
عميشه مذكر مجبل املطيري ٧٨٫٥٭ 
عهد سعود فواز املطيري ٨٠٫٧٥٭ 
عهد سعود محمد العنزي ٧٥٫٥٤٭ 
عهود حمود ساري املطيري ٩٣٫٧٥٭ 
غادة خالد عطية العنزي ٨٠٫٨٩٭ 
غالية سعود عبداهللا املطيري ٧٣٫٨٢٭ 

غدير علي خلف شريف ٨١٫٦٧٭ 
فاتن فايز نشمي الدويلة ٧٣٫٣٨٭ 
فاطمة انور صالح السهلي ٨٦٫٠٢٭ 
فاطمة عبدالهادي نهار املطيري ٨٤٫٩٤٭ 
فاطمة بدر أحمد الكندري ٦٨٫٧١٭ 
فاطمة بدر طلق املويزري ٧١٫٠٨٭ 
فاطمة شريف جبر ليلو ٧٨٫٠٨٭ 
فاطمة محمد سعدان الرشيدي ٨١٫٨٧٭ 
فاطمة مرزوق صقر املخاجنى ٨٥٫٥٢٭ 
فايزة محمد مشعل املطيري ٩٦٫٨٣٭ 
فضيله دلي عرنان العنزي ٩٥٫٠٨٭ 
فهيمة سعود خلف الرشيدي ٨٧٫١٧٭ 
في مضحي سعود الرشيدي ٩٣٫٩٢٭ 
لطيفة بندر ضيف اهللا الديحاني ٩٣٫٣٣٭ 
لطيفة مرضي محمد املطيري ٧٥٫١٧٭ 
ليلى عبدالوهاب عبداهللا الصراف ٦٧٫٨٤٭ 
مرزوقه حامد محمد العازمي ٨٧٫٩٢٭ 
مرمي عبدالهادي نهار املطيري ٨٥٭ 
مرمي عبدالعزيز حامد العنزي ٨٠٫٩٩٭ 
مرمي علي رجا احلصم الرشيدي ٧٩٫١١٭ 
مرمي عيسي حمود الدخيل ٧٩٫٠٣٭ 
مرمي هالل جازي املطيري ٧٩٫٤٧٭ 
مشاعل حمود راشد مكمخ ٨٠٫٤٢٭ 
مضاوي مطلق مسلم املطيري ٧٩٫١٭ 
منال مبارك يعقوب املطيري ٨٧٫٦٭ 
منى ضحوي مبارك الرشيدي ٧٦٫٥٭ 
مها فهيد شايع العازمي ٧٢٫٠٧٭ 
مها متعب فهد املطيري ٨٤٫٠٦٭ 
مها هزاع مزيد املطيري ٨٠٫٥١٭ 
موضي تركي فيحان العتيبي ٧٢٫٢٧٭ 
مي بدر سماح الرشيدي ٧٤٫٧٩٭ 
ميار محمد عبداحملسن املري ٨٤٫٢٥٭ 
ميثــاء منصور عبداهللا محمد الشــويع ٭ 

٨٠٫٢٦
نادية مبارك خليفة اخلرينج ٧٥٫٥٣٭ 
نشميه عبيد شاجي املطيري ٧٨٫٩٩٭ 
نعيمه منير ساير العتيبي ٨٧٫١٧٭ 
نوال رفاع نغيمش العنزي ٧١٫٧٧٭ 
نوال عبداهللا مطلق املطيري ٧٦٫١١٭ 
نوال فهيد اديغم الرشيدي ٩٢٫٤٢٭ 
نورة خالد ماضي املطيري ٧٧٫١٧٭ 
نورة سعدون خالد الرشيدي ٦٩٫٣٤٭ 
نورة عمير شحيبان الرشيدي ٨٥٫٠٥٭ 
نورة محمد هذال املطيري ٧٢٫٥٩٭ 
هاجر منصور غلوم التميمي ٦٨٫٦٢٭ 
هدواء سعود مشعان الرشيدي ٧٣٫٧٤٭ 
هديل عبدالرحمن عواض املطيري ٨٢٫٨٥٭ 
هال ناصر راشد السبيعي ٧٨٫٠٣٭ 
هناء جزاع نشمي الضفيري ٩٢٫٧٥٭ 
وضحة خضر جابر الظفيري ٧٣٫٣٭ 
وضحة يوسف نايف الديحاني ٨٧٫١٦٭ 
وفاء غزاي شالح املطيري ٨٧٫٩٢٭ 
ياسمني مصطفى محمد ٦٨٫٢١٭ 
يسرا محمد غريب املطيري ٨١٫٨٨٭ 
يسرى قاسم جاسم ساجت ٦٨٫٥٨ ٭ 

مركز ام الهيمان الثانوي نساء- املشترك 

أماني مبارك شعوى املطيري ٧٦٫٠٧٭ 
ابتسام حمد صالح املري ٩٦٫٧٥٭ 
أسماء سعود الفي املطيري ٧١٫٨٣٭ 
الهنوف سعد ناصر الدوسري ٧٧٫٥٧٭ 
امل علي صالح احليمر ٧٦٫٦٨٭ 
انوار سراج محمد العجمي ٨٧٫٢٢٭ 
بخيته حمد جار اهللا املري ٧٧٫٧١٭ 
بدور محمد علي العجمي ٩٠٫٤١٭ 
بشاير منصور هزاع العجمي ٧٩٫٣٥٭ 
تهاني سالم ناصر العجمي ٨٤٫٩٣٭ 
جواهر عبدالهادي عبيد املطيري ٨٦٫٣٥٭ 
حنان محمد متروك العازمي ٧٤٫٧٣٭ 
دياال خالد محمد اليماني ٩١٫٣٣٭ 
رفعة محمد مبخوت الدوسري ٩٠٫٣٧٭ 
روان مرزوق مبارك العازمي ٨٦٫٥٭ 
زهرة عبود عبدالسيد براجعي ٦٨٫٧٢٭ 
سارة عبداهللا سعود حمادة ٨٥٫٥٨٭ 
سارة محمد عيد عجرش العازمي ٨٦٫٥٨٭ 
سامية هادي سالم العازمي ٧٦٫٦٢٭ 
شعاع محمد فهد العجمي ٨٧٫٥١٭ 
شمائل محمد أمني نظر ٨٥٫٦٣٭ 
شهد عبدالوهاب عبداألمير احلداد ٧٧٫٥٦٭ 
شيخة عبداهللا راشد الرشيدي ٧٩٫٤٢٭ 
صاحلة الفي سعود العازمي ٨٥٫١٧٭ 
ضحى علوش حسن الدوسري ٧٣٫٨١٭ 
طفلة عبدالهادي جابر املري ٨٠٫٦٥٭ 
طفلة فالح حسني مشعان ٧٤٫٠١٭ 
عبير بدر مرجى املطيري ٨٥٫١٩٭ 
عبير مســعود محمد مســعود العجمي ٭ 

٨٠٫٢٧
عنود عبداهللا راشد الرشيدي ٨٥٫٠٣٭ 
عهود وليد خالد العنزي ٨٠٫٢٩٭ 
غدير ناصر محمد العازمي ٩٣٫٨٣٭ 
غدير نايف عيد ملفي ٧٧٫٦٦٭ 
فاطمة أحمد املهباني ٨١٫٠٧٭ 
فاطمة عبداهللا محمد الرشيدي ٩٣٫٦٧٭ 
فردوس سعد سالم العازمي ٨٤٫٨٩٭ 
مرمي عبداهللا عطية العتيبي ٧٤٫٥٥٭ 
مرمي محمد مبارك الهاجري ٧٢٫٢٭ 
مرمي هادي ناصر العجمي ٨٥٫٦٢٭ 
مزنة علوش حسن الدوسري ٧٣٫٨٥٭ 
مسهيه علي جمعان العرجاني ٦٧٫٦٩٭ 
مضاوي مبارك شعوى املطيري ٧٦٫١٭ 
مناير سعدون محمد الشمري ٧٣٫٨٧٭ 
منى بدر سعد العازمي ٧٣٫١٨٭ 
منى حمد براك العازمي ٨٦٫٠٩٭ 
منى شارع مفرح شارع السبيعي ٨٣٫٥٭ 
مني محمد صالح املري ٨٠٫٨١٭ 
منيرة صالح جابر العتيبي ٧٦٫٩٦٭ 
منيرة مناور محمد الشريع ٨٧٫٠٦٭ 
مها فهد جفني مطلق الدعجاني ٧٨٫٠٤٭ 
نعمة حربي وعالن اللميع ٦٨٫١٧٭ 
نوال جاسم مشرف الشمري ٩٠٫٠١٭ 
نورا عماش ضحوي منيع ٨٣٫٥٭ 
نورة جار اهللا هادي العجمي ٨٤٫٤٣٭ 
نورة حمد محمد املري ٨٥٫٧٥٭ 
نورة فالح شافي العجمي ٧٧٫٣٣٭ 
نورة محمد حمد الهاجري ٨٢٫٥٭ 
نورة مهدي محمد العجمي ٦٨٫٢١٭ 
نوف عماش ضحوي منيع ٨٧٫٥٨٭ 
نوير مفلح سعد العازمي ٧٩٫٦٩٭ 
هاجر راجح مبارك الهاجري ٨٠٫١٦٭ 
هنادي حيدر حسني القطان ٧٤٫٨٤٭ 
هيا حمد محمد العجمي ١٨٫٧٣٭ 
هيا سعيد أحمد عبداهللا السماك ٨٦٫٥١٭ 
هيفاء غازي عموش العتيبي ٧٤٫٥٣٭ 
وسمية راشد حمود البحيري ٧٥٫٩٤٭ 
وفاء أحمد محمد وهاب السالمة ٧٩٫٥ ٭ 

مركز ام عامر االنصارية الثانوي 

أشرقت السيد عبدالعزيز جادالرب ٨٣٫٠٥٭ 
أفراح فياض محمد عواد العنزي ٩٠٫٨٣٭ 
أفراح مناور سارى الثومير ٧١٫٧٩٭ 
أماني علي زاهد هادي ٩٤٭ 
أماني مفلح فالح الرشيدي ٨٨٫٧٥٭ 
أمل عادل خلف صلبوخ ٧٠٫٧١٭ 
ابتسام سعود الفي الرشيدي ٨٠٫٧٭ 
االء جابر عبداملطلب السيد ٧٢٫٣٨٭ 
املها علي ناصر جاسم ٨١٫٣٭ 
الهنوف خالد شافي الهاجري ٧٩٫٧٤٭ 
آمنة عبدامني احملل ٧٦٫٧٢٭ 
آمنة متعب علوش املطيري ٩٦٫١٧٭ 
إميان أحمد جمشير خورشيد ٧٤٫٠٦٭ 

إميان سليمان غلوم عبدالرحمن ٨٨٫٤٢٭ 
إميان عبداهللا عتيق الديحاني ٨٩٫٧٣٭ 
إميان فهيد حراس املطيري ١٧٫١٦٭ 
إميان محمد خضير العنزي ٨٠٫٢٨٭ 
إميان ناصر محمد املهوس ٧٧٫٣٩٭ 
بدور حسني أحمد بدر ٧٨٫٣٭ 
بدور مشعل محمد العتيبي ٨٩٫٣٣٭ 
بشاير رجعان ريكان فرحان ٧٤٫٥٣٭ 
ترفه حسن محمد املطيري ٨٦٫٧٦٭ 
جزوه غنام دغيمان العازمي ٨٦٫٤٨٭ 
جوري عايض عيد الرشيدي ٨١٫٢٭ 
حنان عبدالرضا جبر ٨٣٫٩٧٭ 
حياه مصبح براك العجمي ٧٧٫٧٥٭ 
خديجة سعود خضران املطيري ٨٧٫١٤٭ 
دانة خلف ذياب املطيري ٧٨٫٣٥٭ 
دانة سالم حمد الريس ٧١٫١٢٭ 
دانــة نواف حمود حمــدان عيد احلصم ٭ 

الرشيدي ٨٦٫٣٦
دانة وائل يوسف الدرينى ٨٠٫٦٥٭ 
دالل سعيد محمد العجمي ٧٦٫٢٨٭ 
ذكرى عبدالعزيز فهد املذن ٨٥٫٨١٭ 
رفعة عبداهللا غنام عبداهللا املطيري ٨٣٫٧٨٭ 
رمي فهد تركي خلف ٨٨٫٥٭ 
رمي هذال مثال الرشيدي ٨٦٫١١٭ 
زينب سالم طعمة اخلالدي ٨٣٫٧٩٭ 
سارة ناصر هاشم البلوشي ٧٣٫٦١٭ 
سارة جراح فهد مذعر ٧٩٫٧٨٭ 
سارة عبدالرحمن محمد أبو سلمى ٨١٫٧٨٭ 
سارة علي فهد الرشيدي ٧٨٫٥٨٭ 
سارة فهد بنيه متعب اخلرينج ٩٣٫٨٣٭ 
سلسبيل صادق محمود عبدالوهاب ٦٩٫٥١٭ 
سوسن محمد جبر خلف ٩٤٫٨٣٭ 
شهد فراج مفرج املطيري ٨٦٫٤١٭ 
شهد ناجي محمد العجمي ٨٣٫٤٤٭ 
ضحى عيسى راشد اجلساس ٦٤٫٧٭ 
طفلة محمد عويد العويد ٧٩٫٨٣٭ 
طيف مرزوق ضيف اهللا العتيبي ٧٧٫٠٢٭ 
عائشــة فوزي مرزوق عــوض العدوان ٭ 

٧٩٫٩٤
عنود حميدي عطااهللا مزيد ٩١٫٦٧٭ 
عنود علي عبدالهادي العجمي ٩٢٫٨٣٭ 
عهود سعود مساعد ناصر الهاجري ٨٩٫٧٥٭ 
عيدة سهيل مزعل صديان ٨٠٫٣٧٭ 
غدير عبداهللا متيم الدوسري ٨٣٫٧٢٭ 
فاطمة دار سمر اقبال دار ٨٥٫٧٢٭ 
فاطمة حسني حمد املطيري ٨٩٭ 
فاطمة خالد بدر املطيري ٧٤٫٠٢٭ 
فاطمة خالد حمود حنوان الرشيدي ٨٧٫٦٤٭ 
فوزية سالم عايض رجا ٨٢٫٨٥٭ 
لولوة علي خالد النمشان ٨٢٫٣٧٭ 
ليلى غامن مانع الرشيدي ٧٩٫١٣٭ 
مائسه صبيح مهدي فليج الوائلى ١٩٫٤٢٭ 
مرمي غشام حمود العازمي ٨٨٫٤٢٭ 
مرمي مجبل محمد املويسه ٧٩٫٩١٭ 
مشاعل بنيه عقاب املطيري ٧٢٫٦٥٭ 
مشاعل سعدي جدعان راشد ٧٩٫٠٢٭ 
مشاعل ضيدان فالح العجمي ٨٢٫١٥٭ 
منار سالم طعمة اخلالدي ٦٩٫٤٨٭ 
منال دغيم صنهات الديحاني ٨٩٫٠٦٭ 
منيرة وليد عبداهللا العصفور ٦٥٭ 
مها محمد دويلة الدويلة ٨٣٫٥٨٭ 
مها بجاد عايض العتيبي ٨٥٫٦٧٭ 
مها عايض حمود عويد املطيري ٠٭ 
مها فيحان سحمي حجاب املطيري ٠٭ 
مهيه بعيجان خضران املطيري ٨٨٭ 
مى سليمان هديبان الرشيدي ٨٨٫٣٣٭ 
نغم سعيد عبدالرؤوف عمار ٨٣٫٣٣٭ 
نفالء عزيز فارع املطيري ٨٣٫٤٤٭ 
نهى حسن قاسم عباس ٨٥٫٧٢٭ 
نهى عوض فالح املطيري ٨٢٫٦٤٭ 
نهى محمد صالح احلربي ٧١٫٩١٭ 
نورا عبدالرحمن إبراهيم السيف ٨٤٫٦١٭ 
نوف خالد نايف املتلقم ٦٩٫٢٢٭ 
نوف سعود جبرين العصيمي ٩٢٫٠٨٭ 
نوف صباح عوض املطيري ٧٦٫٨٭ 
نوف فهد حسني البلوشي ٧٥٫٣٢٭ 
نــوف نــواف عايــض عــوض عبداهللا ٭ 

الديحاني ٩٤٫٨٣
هدى جمال أحمد عبداهللا ٨٢٫٤٩٭ 
ورده محمد زروال ٩١٫٢٭ 
وضحى براك منصور بذال الرشيدي ٨٠٫٧٧٭ 
والء اسعد حسن العلي ٧٨٫٨٦٭ 
ياسمني عصام صابر نواهضه ٩٣٫٩٢ ٭ 

مركز ثابت بن قيس الثانوي رجال 

أحمد بدر صالح نعمة ٠٭ 
أحمد فالح مبارك العنزي ٧٢٫٩٩٭ 
أسامة مجهد مثنى الشمري ٧٢٫٤١٭ 
إبراهيم سعيد صاحلي ٢٠٫١٩٭ 
إبراهيم قاسم هندي حاجم ٦٨٫٥٩٭ 
أحمد حبيب خلف جراح ٧١٫٩٣٭ 
أحمد ضيف اهللا عبدالكرمي عبيد ٦٧٫٤٨٭ 
أحمد ناصر منور الصليلي ٦٦٫٤٩٭ 
اسامة عايد رمضان العنزي ٠٭ 
بدر عطية راشد شمخي ٧٢٫١٦٭ 
بندر فهد عويد الصليلي ٧٠٫٨١٭ 
تركي إبراهيم تركي الهذال ٧٢٫١٤٭ 
ثامر خالد جهاد العنزي ٧٦٫٢٩٭ 
ثامر طرفي ثامر الشمري ٦٤٫٩٭ 
جابر كاظم جابر الظفيري ٧٣٫٩٣٭ 
جراح حامد صعصيع الشمري ٧٥٫٠٨٭ 
حسن عبداهللا هالل شريف ٦٤٫٩٣٭ 
حسن عذيب راشد شاكر ٢٠٫٨٥٭ 
حسني بدر إبراهيم عاشور ١٦٫٤٦٭ 
حسني خالد حسني سمير ٦٨٫١٥٭ 
حمد إبراهيم حمد صخي ٦٧٫٢٭ 
حمد راشد بطاح العازمي ٦٠٫٣٤٭ 
حمد فهد فرحان الهاجري ٧٠٫٧٦٭ 
خالد حمد حمدان الهدية ٦٣٫٧٭ 
خالد سعد الزليط ٦٨٫٣٧٭ 
خالد عبدالرحمن عباس عبداهللا العنزي ٭ 

١٨٫٦٥
خالد علي قصاد العنزي ١٩٫٠٧٭ 
راشد عبداهللا راشد احلسيني ٧٣٫٧٢٭ 
سامي الطرقي خليف الرويلى ٦٩٫٢٭ 
سامي علي ناصر العنزي ٦٥٫٧٭ 
سعد محمد راشد الفضلي ٢١٫٣٢٭ 
سعد هذال قصاب السبيعي ٦٨٫٤٭ 
سعود حمود جبار مصلح ٦٧٫٢١٭ 
سعود قاسم مطشر غضبان ٥٨٫١٣٭ 
سلطان عبدوادى العنزي ٧٤٫٤٭ 
سلمان فالح غثيث احلسيني ٦٨٫٤٢٭ 
سلمان مخلف حيصام الظفيري ٦٢٫٣٤٭ 
سليمان خالد صغير اجلميلي ٧١٫٣٧٭ 
سند بندر عبيد الشمري ٧٢٫٥٩٭ 
شايع تركي عبداهللا إبراهيم ٦٠٫٦٥٭ 
صبري فهد سيف الهاجري ٦٨٫٥٤٭ 
عادل راشد محمد الهاجري ٧٢٫٧١٭ 
عامر زيد راضي عياش ٦٥٫٧٥٭ 
عبدالرحمن حسني عواد العنزه ٧٦٫٥٭ 
عبدالرحمن طالل نهير العنزي ٧٧٫٦٧٭ 
عبدالرحمن عزيز مبارك العنزي ٧٠٫١٭ 
عبدالعزيز ناصر خالد سوارج الرشيدي ٭ 

٧٠٫٧٣
عبداهللا ثامر صالح اخلدير ٧٧٫٠٣٭ 
عبداهللا حسن علي الشمري ٦٣٫٢٢٭ 
عبداهللا روضان فياض العنزي ٧٧٫٠٤٭ 
عبداهللا سالم بهيش العازمي ٦١٫٢٩٭ 
عبداهللا سعد عبداهللا العنزي ٨٠٫٤٤٭ 
عبداهللا فالح عبداهللا العنزي ٦٧٫٨١٭ 

عبداهللا يوسف محمد عبداهللا ٦٧٫٥٢٭ 
عبدالرحمن نواف حجي العنزي ٧٦٫١٦٭ 
عبدالعزيز سعد عبداهللا العجمي ٥٩٫٧٤٭ 
عبدالعزيز مسفر كايد جاسم ٧٩٫١٩٭ 
عبداهللا خالد سعد النومسي ٨٢٫٠١٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا الشمري ٧٢٫٦٧٭ 
عبداهللا زيدان خلف مضحى ٦٨٫٣٢٭ 
عبداهللا سعود مدلول العنزي ٦٨٫٦٨٭ 
عبداهللا علي عايد العنزي ٦٧٫٩٧٭ 
عبداهللا فاضل شطب شطب ٧٦٫٤٧٭ 
عبداحملسن خالد هادي درويش ٦٦٫٥٨٭ 
علي ثامر عجيل صغير ٧٢٫٠٢٭ 
علي عبداللطيف عبدالعزيز املاص ٦٨٫٩٥٭ 
علي مجبل مشعل الصليلي ٧٢٫٤١٭ 
علي محمد جحيل الشمري ٦١٫٩١٭ 
عمر غازي الهاده الرشيدي ٦٧٫٣٧٭ 
فارس حامت حسن فارس ٧٠٫٩٦٭ 
فواز فالح مبارك العنزي ٧٤٫١٩٭ 
فيصل سعد بدر حداد ٧٦٫٣٨٭ 
فيصل مرشد دليمان محمد ٦١٫٥٦٭ 
فيصل نزال مطر الشمري ٧٢٫٩٧٭ 
مبارك عزيز مبارك العنزي ٧١٫٥٤٭ 
محمد الهيلم محمد اجلعيب ٧٥٫٧٦٭ 
محمد حمود بردي العازمي ٧٠٫٠٥٭ 
محمد سعد منديل القحص العنزي ٦٤٫٧٤٭ 
محمد مطر عودة خلف ٦٦٫٤٣٭ 
محمد هيف راشد املطيري ٧١٫٣٤٭ 
مساعد محمد راشد العنزي ٧١٫٥٥٭ 
مشاري أحمد مخلف العنزي ٦٣٫٦١٭ 
مشاري فهد عويد الصليلي ٦٩٫٥١٭ 
مشاري محمد حبيب الشمري ٧٦٫٨٩٭ 
مشاري نواف مناحي العنزي ٦٠٫٢٩٭ 
مشعل عبداهللا شمالن العازمي ٦٨٫٣٣٭ 
ناصر اسماعيل جاسر خليف ١٨٫٦١٭ 
ناصر مبارك فزاع هويدي ٨٣٫٣٭ 
ناصر مناحي ناصر القحطاني ٦٨٫٥٥٭ 
نايف عكله علي السليم ٦١٫٧٨٭ 
نواف محمد خليل عسكر ٨٠٫٧٥٭ 
هادي حمود محسن مشعان ١٩٫٠٥٭ 
يعقوب حمد فرج سلمان دحيبش ٢٠٫٠٨٭ 
يوسف جابر ياسر جابر ٦٦٫٦٤٭ 
يوسف حسني مبرك الصليلي ٦٨٫٢٤٭ 
يوسف رائد يوسف العيدي ٧١٫٥٢٭ 

مركز جابر العلي الصباح الثانوي رجال 

أحمد جاسم علي العباسي ٧٤٫٧١٭ 
أحمد خالد أحمد الهران ٦٧٫٢٥٭ 
أحمد فوزي سليمان الشهاب ٧٦٫١٢٭ 
أحمد عصام يوسف علي ٩٢٫٨٣٭ 
أحمد فاضل تركي السبع ٨٠٫٨٦٭ 
أحمد محمد اسماعيل إبراهيم اسماعيل ٭ 

٧٢٫٨٨
أحمد محمد سعيد احلسن ٦٩٫١٧٭ 
الشيخ أحمد فاضل خالد الصباح ٧٧٫٥٭ 
بدر عادل موسى مشاري ٧٨٫٨٭ 
بندر مبارك طحنون العازمي ٧٢٫٠٢٭ 
جراح غالب غالب املطيري ٧٦٫٨٥٭ 
حسن عبداالمير عبود رحمة ٨٨٫٤٢٭ 
حسني محسن ناصر محمد ٧٤٫٣٣٭ 
حمدان أحمد حمود العتيبي ٧٣٫٢٭ 
حمود سعد محمد العنزي ٧٩٫٨٢٭ 
حمود محمد سعد هواش العازمي ٦٨٫٨٤٭ 
خالد جابر عيد العازمي ٧٠٫٩٨٭ 
خالد سعود كامل السبيعي ٧٣٫٥٭ 
خالد محمد راشد جدعان ٧٥٫١٦٭ 
خالد محمد عبداهللا البذالي ٧١٫٧٣٭ 
راشد دهمي مطلق العجمي ٧٤٫٨٢٭ 
راشد عبدالرحمن عبيد العتيبي ١٧٫٧٢٭ 
راكان حسن مانع العجمي ٦٧٫٨٭ 
سالم انور فالح العازمي ٧٠٫١٩٭ 
سعد خالد ظاهر العازمي ٦٨٫٩٩٭ 
سعد سالم عبداهللا العازمي ٧١٫٦٤٭ 
سعود جاسم محمد الشميالن ٦٤٫٥٣٭ 
سعود حامد سعود العميري ٢٠٫٤٥٭ 
سعود حمود حسن العجمي ٦١٫٦٨٭ 
سعود خالد سعود الصواغ العازمي ٧٠٫٢٭ 
سعود خالد فهد جحدل العجمي ٦٣٫٢١٭ 
سعود فيصل سعود العتيبي ٧٩٭ 
سلمان عبداهللا فهد اخلالدي ٧٥٫٠٩٭ 
سلمان مشعل سعد الديحاني ٦٧٫٠٨٭ 
ضاري عبداهللا ضاري الشمري ٧٢٫٥٤٭ 
عادل جابر عبدالعزيــز املنديل العنزي ٭ 

٦٧٫١٧
عبدالرحمن عبداهللا سعود العتيبي ٧٠٫٣٭ 
عبدالرحمن يوسف مطر اجلديد ٦٨٫٥١٭ 
عبدالعزيز ضياء محي الدين ٦٤٫٩٢٭ 
عبدالعزيز مهدي حرفان العازمي ٧٥٫٠٨٭ 
عبدالعزيز ناصر بداح عبداهللا ٧٠٫٩٩٭ 
عبداللطيف حسني مبارك السدحان ٧٩٫٦٭ 
عبداهللا سالم عوض اخلضير ٧٤٭ 
عبداهللا أحمد محمد العوضي ٦٥٫٣٧٭ 
عبداهللا عبدالرحمــن رمضان الهاجري ٭ 

٧٢٫٥٩
عبداهللا علي مطلق اخلالدي ٧٩٫٤٧٭ 
عبداهللا محمد ناصر الهاجري ٧٧٫٨٣٭ 
عبدالوهاب قمبر مختار كمال ٦٧٫٩٨٭ 
عبدالعزيز حسني حسن القالف ٧٠٫٥٭ 
عبدالوهاب صالح جابر العنزي ٧٢٫٩٤٭ 
عثمان راكان مبارك العازمي ٧٠٫٧٥٭ 
عثمان عادل عبدالسالم النجار ٦٩٫٤٩٭ 
علي خالد أحمد أحمد ٦٢٫٣٣٭ 
علي عبداهللا علي الصواغ ٧١٫٢٢٭ 
علي فالح مجبل الشنيطى ٧٨٫٤٥٭ 
عمر ماجد جابر العنزي ٧٧٫٥٦٭ 
عمر محمد عيد العميري العازمي ٧٤٫١٭ 
عيد محمد عيد العميري العازمي ٧٥٫١٢٭ 
عيسى مجبل حمد العازمي ٧١٫٤٣٭ 
فهد صالح فهد العثمان ٧٧٫٢١٭ 
فهد طالل محمد العجمي ٧٣٫٤٭ 
فهد منصور ظافر القحطاني ٨٨٫٢٥٭ 
فيصل عبداحلميد عثمان اجلاسم ٨٣٫٠١٭ 
فيصل عبداهللا محمد العازمي ٧٥٫٢٧٭ 
مانع محمد حسن العجمي ٧٣٫٩١٭ 
مبارك سعود عبداهللا العويهان العنزي ٭ 

٧٨٫١٣
محمد حبيب عبداهللا العازمي ٧٤٫٨٩٭ 
محمد حجاب حاضر السبيعي ٧٣٫٩١٭ 
محمد حسني خلف العنزي ٧٢٫٧٩٭ 
محمد خالد محمد العازمي ٧١٫٣٭ 
محمد راشد سعدون العازمي ٧٤٫٣٨٭ 
محمد سالم عبداهللا املطيري ٦٤٫٤٧٭ 
محمد سعود محمد السهلي ٦٩٫٥٭ 
محمد شياع عواد شياع ٧٩٫٥٦٭ 
محمد صقر عواد األزمع ٧٥٫١٩٭ 
محمد عايض مرزوق محمد عايض ٧٠٫٩٩٭ 
محمد عبداهللا الفي السهلي ٦٥٫٣٥٭ 
محمد عبداهللا محمد العجمي ٦٥٫٨٧٭ 
محمد عبدالواحد راشد السدره ٨٢٭ 
محمد عبداهللا مطر اجلديد ٧١٫٤٢٭ 
محمد علي عبداهللا أحمد ٨٥٫٧١٭ 
محمد مالك وارد هالل ٨١٫٦٣٭ 
محمد مطلق بخيتان احلبيني ٧٥٫٥٭ 
مشاري فايز خالد الغريب ٧٣٫٣٩٭ 
مشعل سعدون سعود العازمي ٧٧٫٢٤٭ 
مصعب فيصل سعد العمير ٨٢٫٩٧٭ 
منصور سعود فهد العجمي ٨٩٫٠٨٭ 
مهدي فاضل جابر غلوم ٨١٫٥٩٭ 
نادر نايف محمد الشمري ٧٣٫٢٩٭ 
ناصر بدر دغيم العدواني ٦٧٫٢٦٭ 
ناصر خالد مهدي هادي ٨٢٫١٭ 

ناصر عمار ضاري الشمري ٧٥٫٤٨٭ 
ناصر فالح حماد الكفيف ٧٣٫٠٧٭ 
ناصر مبارك طحنون العازمي ٧٣٫٤٧٭ 
ناصر مطلق شافي الباروقه ٦٣٫٨٢٭ 
نايف أحمد فالح العجمي ٦٤٫٨١٭ 
نايف حمدان محمد العتيبي ٦٤٫٧٦٭ 
هادي مهدي صنيتان العازمي ٧٥٫٩٢٭ 
وليد مبارك مفرح العازمي ٧٩٫٧٥٭ 
وليد محمد عبداهللا التركي ٧٣٫١١ ٭ 

مركز جليب الشيوخ الثانوي رجال 

أحمد ماجد عويد العنزي ٦٨٫٢٩٭ 
أحمد مبارك أحمد إبراهيم ٧١٫١٨٭ 
أحمد مبارك عواجه الرشيدي ٦٤٫٣٤٭ 
أحمد محمد سودان الضويحي ٦٧٫٧٩٭ 
أحمد نبيل يحيى شعالن ٧٩٫٠٥٭ 
إبراهيم محمد سمير الظفيري ٦٤٫٩٤٭ 
أحمد عبداهللا صالح اجلاسر ٨٢٫١٧٭ 
أحمد علي محمد الرشيدي ٧٣٫٨٢٭ 
أحمد مشعل فازع الرشيدي ٨٠٫٦٥٭ 
أحمد مناحي حسني احلريص ٧٨٫٤٥٭ 
أحمد نواف جديع الوشيتان ٦٥٫٦٧٭ 
اياد سالل حسن ٧٤٫٠٢٭ 
باسل عادل حسن العرادة ٧٢٫٧٭ 
بدر حسني متعب املطيري ٢٠٫٦٨٭ 
بدر سليم شويط الديحاني ٦٧٫٠٢٭ 
بدر سيف عبداهللا القطان ٨٢٫٨٩٭ 
برجس سلطان علي العدواني ٦٤٫٩٥٭ 
تركي غايب جعيالن الرشيدي ٧٨٫٩٨٭ 
ثامر حسني نايف املطيري ٦٥٫٣٧٭ 
حاكم ماجد عبدالعالي املطيري ٦٣٫٧٢٭ 
حامد متعب خلف الفجي ٦٨٫٤٤٭ 
حسن موسى حيدر عبداهللا ٨٥٭ 
حمد فالح هالل املطيري ٦٨٫٦٥٭ 
حمد فيصل عبدالرضا امليل ٨٢٫٦٥٭ 
حمد محمد عبداللطيف السعيد ٨٢٫٤٤٭ 
حمد ملفي عبيد اهللا الديحاني ٨٤٫٠٢٭ 
حمد ناصر فهد الدويلة ٧٢٫٢٧٭ 
حمد نايف رميح أبااخليل املطيري ٦٤٫٧١٭ 
حمود فاضل حمود علي النويعم ١٩٫٠١٭ 
حيدر علي حسني دهش ٦٨٫٠٢٭ 
خالد أحمد ناصر العنزي ٨٥٫٠١٭ 
خالد جمال حجي املعصب ٨١٫٩٥٭ 
خالد شــامخ عايض صنيتان الرشيدي ٭ 

٦٢٫٨٩
خالد لطام ردن املطيري ٦٧٫٣٭ 
خالد محمد فيحان املطيري ٧٢٫٨٦٭ 
خالد مطلق صنت املطيري ٧٣٫٩٢٭ 
دالي سعود عبيد سعد العدواني ٢١٫١٨٭ 
راشد عبداهللا محمد العا رضي ٠٭ 
رجعان غنام مضحى الرشيدي ٧٦٫٧٧٭ 
سالم راشد سالم املطيري ٧٤٫٩٭ 
سالم سعود جاسم املطيري ٦٧٫٦٭ 
سالم سليم نافل املطيري ٦٠٫٦٧٭ 
سالم يوسف نفل املطيري ٧١٫٠٩٭ 
سعد شمخي سميح اخلالدي ٧٧٫٩٢٭ 
سعد محمد سعد العدواني ٧٩٫٣٨٭ 
سعد هايس ماجد املطيري ٨٢٭ 
سعود خليل ذاير الديحاني ٧٥٫٣٩٭ 
سعود عبدالعزيز سعود العبدلي ٨١٫٤٩٭ 
سعود علي عوض الدويلة ٦٧٫٠٢٭ 
سلطان سعد سعود املطيري ٦٢٫٨٭ 
سلمان معجب سعود املطيري ٨٢٫٤٧٭ 
صالح سالم ناصر احلامد ٦٦٫٨١٭ 
صقر طالل سعد النويف ٧٧٫٩٨٭ 
ضاري صباح عايش العنزي ٦٥٫٠٣٭ 
ضاري علي رابح مفرح الرشيدي ٦٩٫٨٩٭ 
ضاري محمد مزيد املطيري ٧٦٫٤٧٭ 
طارق شامخ عايض الرشيدي ٦٢٫٤٥٭ 
طالل عادل مثعي الهدبه ٦٤٫٦٩٭ 
طالل محماس عايض املطيري ٧٩٫٢١٭ 
عبدالرحمن بدر حمود العدواني ٧٠٫٤٤٭ 
عبدالرحمن سهو سالم السهو ٧١٫١٦٭ 
عبدالعزيز تراحيب موسى املطيري ٧٥٫٢٭ 
عبدالعزيــز الفي نايف حمــد الديحاني ٭ 

٦٥٫٦٤
عبداللطيف محمد عبداللطيف الســعيد ٭ 

٨٠٫١٢
عبداهللا جاسر بداح املطيري ٦٩٫٤٤٭ 
عبداهللا حجاب عبيد سرحان ٨٥٫١٥٭ 
عبداهللا سليمان صقر املطيري ٨١٫٢٦٭ 
عبداهللا نايف مفلح بن شوق ٨٥٫١٥٭ 
عبداحملسن نهار مقذل املطيري ٨٧٫٣٢٭ 
عبدالرحمن أحمد خليف احملمد ٧٩٫٩٣٭ 
عبدالعزيز بدر الفي الهرير العازمي ٨٥٫١٨٭ 
عبدالعزيز عبداهللا ماطر الرشيدي ٨٦٫٨٦٭ 
عبداهللا ضيدان دخيل املطيري ٨١٫٠٩٭ 
عبداهللا طالل شبيب املطيري ٨٠٫٧٦٭ 
عبداهللا علي محمد الرشيدي ٧٢٫٨٧٭ 
عدنان عادل إبراهيم كمال ٥٧٫٩٩٭ 
عذبي بدر سالم احلربي ٧٤٫٧٢٭ 
عذبي فيصل عبيد الظفيري ٦٢٫٥٣٭ 
علي أحمد حسني دهش ٦٩٫٨١٭ 
علي جهاد علي اخلليفة ٨٦٫٨٢٭ 
علي حسن عبداهللا املطيري ٦٨٫٢٭ 
علي حسن علي ٦٦٫٨٣٭ 
علي عبدالرحمن سالم زبن ٧٧٫٥٧٭ 
عمر سند عبداهللا العرادة الرشيدي ٨١٫٤٨٭ 
عمر صالح عيسى املطوع ٧٣٫٩٤٭ 
عنتر ناطق الدخيل ٧٦٫٤٢٭ 
عيسى عيد عبداهللا الرشيدي ٧٤٫٢٢٭ 
غريب خليل محارب اجلسار ٦٩٫٩٤٭ 
فايز أحمد فايز البغيلي ٦٩٫٨٧٭ 
فراج سعود جاسم املطيري ٦٥٫٥٩٭ 
فالح سعود حسن الرشيدي ٨٦٫١٦٭ 
فهد باتل حسن الرشيدي ٦٨٭ 
فهد جمال خلف العالج ٧٨٫٥٤٭ 
فهد سراح مطلق الرشيدي ٦٤٫٤٤٭ 
فهد سعود فالح املطيري ٦٨٫١٭ 
فهد سليم شويط الديحاني ٦٤٫٥٦٭ 
فهد عبداهللا بشير الرشيدي ٧٩٫٠١٭ 
فهد عبداهللا فهد العدواني ٧٠٭ 
فهد عبداهللا مشرع العتيبي ٧٤٫٧٩٭ 
فهد عبدالهادي محمد املطيري ٧١٫٤٦٭ 
فهد غصاب خشمان فرحان ٨١٫٣٣٭ 
فواز حامد مرزوق الفضلي ٧٢٫٤٨٭ 
فواز حمود هويدي املطيري ٧١٫٦٦٭ 
فيصل محمد ردن املطيري ٧٤٫٥٢٭ 
فيصل مناحي بدر الظفيري ٨٤٫٢٥٭ 
ماطر علي ماطر الرشيدي ٧٦٫٦٢٭ 
مبارك عيد مبارك العرادة ٧٤٫٨١٭ 
مجبل فرج مجبل املطيري ٦٢٫٩٦٭ 
محمد ثامر إبراهيم الرشيدي ٦٦٫٧٩٭ 
محمد جمال أحمد احلالوه ٧١٫٣٭ 
محمد حمود بلهان العنزي ٧٤٫١٧٭ 
محمد حمود محمد املطيري ٧٢٫٩٨٭ 
محمد خالد بداح املطيري ٨٢٫٤٭ 
محمد خلف دخيل اهللا الراجحي ١٨٫٣١٭ 
محمد سامي يوسف احملمد ٧٧٫١٦٭ 
محمد سعد محمد النمالن ٨٦٫٨٢٭ 
محمد علي حسني الزمانان ٧٧٫٢٧٭ 
محمد عماش براز ثامر مسعود ٨٤٫٠٥٭ 
محمد فهد شحيتان الرشيدي ٦٩٫٨٤٭ 
محمد محسن محمد مانع املطيري ٧٨٫٣٣٭ 
محمد مشعل فالح علي ناصر ٦٩٫٥١٭ 
محمد ناصر خلف الشنفا ٦٤٫٩٦٭ 
محمد نشمي دغيم الهاجري ٦٩٫٩٢٭ 
مرزوق حمد عوض الدويلة ٦٥٫٠١٭ 
مرشد فارس مبارك املطيري ٧٣٫٠٣٭ 
مساعد قاسم ثويني جابر ٧٣٫٤٢٭ 

مشاري سالم مسفر العرادة ٧١٫٩٭ 
مشاري طالل عويض املطيري ٧١٫٥٥٭ 
مشاري علي رخيص املهمل ٦٤٫٠٨٭ 
مشعل بداح فريج املطيري ٧٥٫٧١٭ 
مشعل تركي بطيحان املطيري ٦٩٫٨٣٭ 
مطلق أحمد فايز البغيلي ٦٨٫٩٦٭ 
مطلق عبدالهادي محمد املطيري ٧٢٫٩١٭ 
مفلح صالح مفلح سعيد ٧٥٫٠٤٭ 
مفلح فالح مفلح بن شوق ٨٦٫٧١٭ 
منسي محمد منسي الدملاني ٨١٫١١٭ 
منصور عبداهللا قدير سلطان ٧٩٫٦٣٭ 
ناصر جازي متعب جاعد الرشيدي ٨٢٫١٧٭ 
ناصر حمدان ثامر الهلفي ٧١٫١٨٭ 
ناصر عبداهللا ماطر الرشيدي ٧٢٫٨١٭ 
ناصر علي عوض الدويلة ٦٦٫٠٤٭ 
ناصر غزاي متعب املطيري ٧٩٫٦٧٭ 
ناصر فالح هالل مفلح املطيري ٧٤٫٩٭ 
ناصر فيصل فهد السميط ٧٥٫١٧٭ 
ناصر هاشل مسفر احليان ٧٩٫٤١٭ 
نايف ليل فالح العجمي ٦٦٫٧٭ 
نواف سعود غيث السويط ١٩٫٤٦٭ 
نواف فيصل محمد املطيري ٧٣٫٥٩٭ 
وليد خالد يعقوب املختار ٧٠٫٤٤٭ 
يوسف إبراهيم يوسف األنصاري ٧٨٫٦٤٭ 
يوسف جاسم محمد الفضلي ٦٤٫٧٤٭ 
يوسف حماد علي الشمري ٧١٫٨٤٭ 
يوسف عبدالرضا علي العطار ٢٢٫٧٤٭ 
يوسف علي سالم املسعود ٧٢٫٣٥٭ 
يوسف محمد كامل السبيعي ٦٥٫٧١ ٭ 

مركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساء 

أسماء إبراهيم عبدالوهاب سيف ٩٧٫٦٧٭ 
آمنة عربيد حســن عربيد زبن العربيد ٭ 

١٨٫٤٩
أمينة مشعل محمد الفارس ٨٠٫٠٦٭ 
أنفال أحمد سعود احلامد ٩٥٫٩٢٭ 
أنفال نبيل بدر الوهيب ٦٧٫٥٭ 
إميان أحمد عبداهللا علي ٨٠٫٨٭ 
احالم أحمد محمد الراشد ٧٠٫١٤٭ 
إسراء صالح بديوى ٦٩٫٣١٭ 
الشيخة هيا سعود فاضل الصباح ٧٥٫٨٢٭ 
آمال امبارك دورقا ٨٩٫٤٣٭ 
ايه عبداخلضر عباس علي الصالح ٨٨٫٣٣٭ 
جنان عباس عبدالرزاق السلمان ٩٣٫٨٣٭ 
جواهر اياد محمد املتعب ٧٢٫٥٨٭ 
جوري جابر محمد العماري ٩٢٫٢٥٭ 
حسنة محمد سالم الهويدي ٧٣٫٩٤٭ 
حصة جهاد فاضل بوغيث ٧١٫٥٢٭ 
حنان جميل إبراهيم محمد ٩٤٫٣٣٭ 
حوراء جعفر عبداهللا عبدالعزيز ٧٨٫٥١٭ 
خالده طاؤس خان ٧٠٫٤٢٭ 
دانة فيصل مساعد القربه ٨٠٫٤٨٭ 
دانة يوسف حسني البدر ٨٤٫٦٧٭ 
دميه سامي عبداهللا الدليجان ٧٩٫٥٨٭ 
رتاج طالل يعقوب البلوشي ٧٢٫٢٥٭ 
رقية سالم سعد احلوطي ٨٢٫٣٢٭ 
ريان حامد عبدالكرمي الفصام ٧٨٫١٧٭ 
زهراء عادل عبداهللا عباس ٧١٫٤٦٭ 
زهرة رضا محمد القطان ٧٠٫٥٢٭ 
زينب حسن حبيب العيوس ٧٧٫٢٨٭ 
زينب عبداهللا فاضل داود ٩٢٫٥٭ 
زينب علي عبداحملسن العنزي ٧٢٫٦٭ 
سارة أحمد عيد العدواني ٨٥٭ 
سارة باسم سليمان احلداد ٦٨٫٢٧٭ 
سارة جاسم محمد الغريب ٧٠٫٤٦٭ 
سارة زبن صعيجر العتيبي ٨٤٫٢٥٭ 
سارة محمد عبداهللا القليش ٧٣٫٦٩٭ 
سلوى عبدالعزيز الفنار ٧٢٫٢٢٭ 
سلوى فريح علي الشريكه ٨٠٫٧٦٭ 
سمر يوسف الشيخ يوسف ٩٢٫٦٧٭ 
شفاء عوض عمر معيلى ٧٥٫١٭ 
شهد مبارك عبداهللا اخلميس ٧٣٫٩٧٭ 
شهد ناجي عبداهللا العلي ٧٧٫٢٣٭ 
شوق خالد سالم السنافى ١٦٫٤٧٭ 
شيخة وليد عبداهللا الدوسري ٩٦٫٥٨٭ 
شيماء عادل حسني احلامد ٨٦٫٧٣٭ 
شيماء عثمان علي محمد ٨٦٭ 
عائشة عادل حسني احلامد ٩٢٭ 
عائشة حامد محمد الربيعان ٩٧٫٢٥٭ 
عائشة عبدالكرمي تبيع نور ٩٠٫٧٣٭ 
عائشة عبداهللا شاوى القالف ٨٨٫٤٢٭ 
عذوب جمال خالد العجمي ٨٣٫٤١٭ 
عذوب عادل إبراهيم أحمد ٦٠٫٤٤٭ 
عنود زيد عبداهللا احلجيالن ٦٨٫٢٤٭ 
غنيمة عبداهللا شاوى القالف ٧٩٫٦٧٭ 
فاطمة مجيد مسلم املسلم ٦٨٭ 
فاطمة جميل بخيت األحمد ٨٠٫٣٩٭ 
فاطمة حسني علي بوعباس ٨١٫٧٨٭ 
فاطمة عبدالعزيز يوسف خلف ٨٢٫٠١٭ 
فاطمة علي عبداحملسن العنزي ٦٩٫٣٭ 
فاطمة محمد محسن الرشيدي ٧٤٫٥٤٭ 
فاطمة مصطفى عبدالسالم السيد ٧٩٫٩٤٭ 
فجر سمير بدر العيسى ٨٣٫٢٨٭ 
فجر عبدالعزيز علي السعد ٧٥٫٥٣٭ 
فرح عيد سالم البذال ٩٤٫٧٥٭ 
مليعه محمد عبدالرضا عبود عبود ٧٨٫٤٢٭ 
مرمي نايف خالد براص ٧٥٫٩٤٭ 
مرمي يوسف در بلوشي ٧٤٫٣٧٭ 
مضاوي عنبر سعيد مقرون ٧٨٫٤٥٭ 
مكيه سلطان مبروك سعيد ٧٩٫٨٩٭ 
منى سمير عبداهللا فراج ٨٣٫٧٤٭ 
منيرة منصور مانع ابن جمعة ٩٦٫٤٢٭ 
منيرة بسام بدر العجيل ٧٥٫١٣٭ 
منيرة يعقوب محمد املكيمى ٧٣٫٩٨٭ 
ميثاء بدر محمد العمانى ٨٩٫٧٥٭ 
نسيمه سلطان جمعة العميري ٩٢٫٧٥٭ 
نوال معلعل دورقي ٨٦٫٦٥٭ 
نوال نواف حمد احلسن ٨٩٫٠٨٭ 
نور وليد محمود احلسن ٨٢٫٠١٭ 
نورة مشعل راشد الرندى ٨٦٫٩٢٭ 
نوف سمير بدر العيسى ٨٢٫٥٥٭ 
يسره محمد غسان فخر الدين ٨٤٫١٤ ٭ 

مركز خالد بن سعيد الثانوي رجال 

إبراهيم خضير غامن رحيل ٦٩٫٠٣٭ 
أحمد برجس خالد الهاجري ٧٥٫٧٩٭ 
أحمد عزيز رخيص ظاهر ٧٥٫٤٢٭ 
أحمد محمد زعال العنزي ٩١٫٩٭ 
أحمد مونس نافع السعيدي ٢٥٫٤٩٭ 
أسامة عيد عداي وسمي ٧٠٭ 
بدر ناصر سعد العتيبي ١٩٫٣٩٭ 
برجس حمد محمد برجس بن عيد ٨١٫٢٢٭ 
بندر جمعان عبدالعزيز داهوم الهاجري ٭ 

٧٩٫٢
بندر خليف زعال الشمري ٨٢٫٣١٭ 
بندر صلفيج غالى رومي ٧١٫٢٢٭ 
بندر وحيد عامر الشمري ٧٣٫١١٭ 
ثامر عبداللطيف ضاحي العنزي ٦٧٫٠٨٭ 
جابر سعد عبداهللا العنزي ٧٨٫١٤٭ 
جراح بشيت مليح اجلميلي ٧٨٫٦٥٭ 
جراح خالد محمد اجلعيب ٥٧٫٦٩٭ 
جراح قاسم محسن عايد ٧٧٫١٥٭ 
جمال مرزوق فضي غالى ٧٠٫٦٨٭ 
حسني خلف بدر البدر ٧٤٫٨١٭ 
حسني سفاح محمد الشمري ٧١٫٦٧٭ 
حماد أحمد حمدان الشمري ٨٠٫٢٢٭ 
حمد أحمد صالح اخلالدي ٧٢٫٨٢٭ 
حمد عبداهللا حمد الدوسري ٧٧٫٤٤٭ 
حمد علي حسن العبيد ٧٥٫٢١٭ 
حمد محمد مجهول املطيري ٦٥٫٩٨٭ 

حمد وليد حمد العجاجي الفضلي ٧١٫٦٭ 
خالد عادل جزاع العنزي ٦٣٫٨٨٭ 
خالد عبداهللا صعفق الذايدي ٧٦٫٥٭ 
خالد عرهان عبدالعزيز الهاجري ٦٩٫٤٦٭ 
خالد عيادة هديسان الشمري ٠٭ 
خلف خالد محمد اجلعيب ٥٨٫٥٢٭ 
خليفة سلمان خليف العنزي ٧٠٫٢٨٭ 
خليفة مشعل حمد الشمري ٨١٫٠١٭ 
دعيج ايدمي حسن ربح ٧٠٫٨٢٭ 
راشد خلف غزاي املطيري ١٩٫٧٦٭ 
راكان ثامر جفني العجمي ٧١٫٥١٭ 
زيد صحن خالد املطيري ٦٣٫٥٭ 
سالم فيصل خلف العدواني ٨٢٫٠٨٭ 
سالم محسن محمد الظفيري ٧٥٫٩٭ 
سامي محمد فرج العنزي ٦٩٫٥٩٭ 
سعد سالم سعد العنزي ٦٦٫٥٩٭ 
سعد فالح سعد املطيري ٦٤٫٩٢٭ 
سعد نداء سعد الشمري ٨٦٫١٣٭ 
سعود أحمد عيدان اخلالدي ٧٩٫٦٤٭ 
سعود فيصل عجيل املطيري ٧٦٫١٧٭ 
سعود محمد سمير العنزي ٦٩٫٨٥٭ 
سلطان صلفيج شطي العنزي ٨٢٫٣٣٭ 
سلطان فرحان فهد اجلنفاوي ٦٨٫٨٭ 
سلطان مطلق عويد العنزي ٧٩٫٢٨٭ 
سلمان عبداهللا منفي محمد ٨٠٫٢٧٭ 
سليمان ماجد محمد العصفور الشمري ٭ 

٨٣٫٥٨
صالح سالم رويعي خلف كليب ٧٥٫٥٭ 
صالح سعود صالح املطيري ٦٨٫٤٥٭ 
ضاري حمود صالح العنزي ٧٨٫٣٢٭ 
ضاري طالب رميح اخلالدي ٦٦٫٨٩٭ 
ضاري عايد وحش الظفيري ٦٣٫١٭ 
طالل فهد مناور الصليلي ٧٩٫٧٥٭ 
عايد ذريع نزال الهاجري ٧١٫٢٧٭ 
عايد عبدالهادي عايد اخلالدي ٧٥٫١٨٭ 
عبدالرحمن بريكان النامي املاجدي ٦٣٫٢٦٭ 
عبدالرحمن عماش سعد الرشيدي ٦٣٫٤٤٭ 
عبدالعزيز سعود صياح الشمري ٦٤٫١٣٭ 
عبدالعزيز ظاهر حمد الشمري ٦٩٫٢٢٭ 
عبداهللا برجس ضاري محمد ٧٧٫٣١٭ 
عبداهللا محمد نعمة الشمري ٧٤٫٥٩٭ 
عبدالوهاب منصور عقال الرشيدي ٧٢٫٩٨٭ 
عبدالرحمن أحمد صالح العالطي ٧٣٫٠٤٭ 
عبدالرحمن علي براك الرشيدي ٦٩٫٧٢٭ 
عبدالرحمن محمد ثامر مقطوف ٦٧٫٦٨٭ 
عبدالرحيم سالم جديع الرشيدي ٧٩٫٦٨٭ 
عبدالعزيز حسن حمد شاهر ٧٤٫٣٦٭ 
عبدالعزيز خالد مزاح العنزي ٦٥٫٦٣٭ 
عبدالعزيز عبداهللا هاني نايف ٧٥٫٠٣٭ 
عبداهللا بدر مليحان احلربي ٦٢٫٦٤٭ 
عبداهللا سعود فرحان البذالي ٧٣٫٣٭ 
عبداهللا طالل عبيد السعيدي ٦٨٫٢٢٭ 
عبداهللا عيد حمد الشمري ٦٥٫٣٨٭ 
عبداهللا فالح رملي الشمري ٧١٫٤٧٭ 
عبداهللا متعب صالح باهى ٧٥٫١١٭ 
عثمان عوض مشحن العنزي ٩١٫٤٢٭ 
علي عواد دهش العنزي ٨١٫٤٢٭ 
علي حسن جواد خلف ٧٢٫٥١٭ 
علي محمد فجري احلسيني ٦٧٫١٧٭ 
عمر عجيل جابر الشمري ٧٩٫٠٤٭ 
عمر نايف خالد علي ٧٩٫٥٤٭ 
عوض فراج عوض ضويحي ٦٨٭ 
غامن حمود عمير الشمري ٨٥٫٣١٭ 
فارس خفيف جحيل العنزي ٢٦٫٥٭ 
فهد جماش دحل الشمري ٧٠٫٣٣٭ 
فهد صالح نداء العنزي ٨٢٫٨٭ 
فهد عايد خلف الشمري ٧٤٫٠٧٭ 
فهد عبداهللا محارب املطيري ٦٢٫٠٤٭ 
فواز جابر سالم محمد ٧٧٫٢٤٭ 
فواز حمد خضير العنتري ٧٨٫٣٤٭ 
فيصل عبداهللا فنوس املاجدي ٦٤٫٩٤٭ 
فيصل وحيد عامر الشمري ٦٩٫٦١٭ 
الفي حسني الفي اإلبراهيم ٦٤٫٧٧٭ 
مبارك شهاب معيض العازمي ٧٥٫٦٭ 
مجيدل حمود عبداهللا املاجدي ٧٦٫٩٭ 
محمد جاسم عبداحملسن الشايجى ٧٤٫٨٩٭ 
محمد داخل مانع العنزي ٩١٫٢١٭ 
محمد رحيم جاسم اخلالدي ٧٠٫٥٨٭ 
محمد صالح راشد احلسيني ٧٣٫٦٭ 
محمد عبدمهدي الرفيعي ٧٧٫٥٢٭ 
محمد فراج دالى املاجدي ٨٣٫٦٧٭ 
محمد فهد مناور الصليلي ٦٦٫١٢٭ 
محمد مطلج بريكان املاجدي ٦٨٫٩٦٭ 
محمد نايف عبيد الشمري ٩٠٫٢٥٭ 
مرشد ثامر غافل احلسيني ٧٤٫٦٨٭ 
مشعل غالى رشيد العنزي ٨٣٫٥٥٭ 
مشعل فهد صلبي شتيوي العنزي ٦١٭ 
مشعل فيحان علي املطيري ٨٢٫٥٭ 
مشعل محمد عشوي السعيدي ٧٧٫٨٥٭ 
منصور عبداهللا محمد شبيب ٨٢٫٣٥٭ 
نادر حمود شبيب العجمي ٨٢٫٧٦٭ 
ناصر بصري رفيد العالطي ٦٧٫٨٭ 
ناصر صلفيج شطي العنزي ٧٥٫٣٣٭ 
نايف صباح ساكت عبداهللا ٧٥٫٧٢٭ 
نايف غاطى شنيف املطيري ٨٠٫٣٩٭ 
نايف وحيد عامر الشمري ٧٣٫٩٩٭ 
نشمي خليف مطر الشمري ٨١٫٢٧٭ 
نواف منور عيسى فرحان ٦٦٫٣٢٭ 
هيف بدر مبارك احلجرف ٧٦٫٢١٭ 
وليد مبارك جزاء العصيمي ٧٩٫٧٣٭ 
يعقوب مخلد جبر الظفيري ٨٠٫٨٨٭ 
يوســف غربي صعفك الذايدي العنزي ٭ 

٧٢٫٢١
يوسف هاني عبيد العنزي ١٧٫٦٤ ٭ 

مركز خالد سعود الزيد الثانوي رجال 

إبراهيم طالل عبدالرحمن الربيعه ٧٣٫١٥٭ 
أحمد خالد مبارك املبارك ٧٢٫٩٤٭ 
أسامة عبدالوهاب جابر اجلابر ٨٠٫٠٨٭ 
بدر فرج حسني الفاضل ٨١٫٥٧٭ 
بدر ناصــر ذعار عبداهللا عبــا الهذيلي ٭ 

البقمي ٨٧٫٠٥
بدر ناصر منصور الصقالوي ٨٩٫٦٧٭ 
بدر يحيى يوسف الصورى ٦٦٫٧١٭ 
ثامر حزام خضر املطيري ٦٣٫٥٨٭ 
جاسر عبدسمير فوزان ٧٦٫٣١٭ 
حامد أحمد عبداحلسني إبراهيم ٨٤٫٢٭ 
حمد سيف حمد العجمي ٦٣٫٦٭ 
حمد محمد جابر مهنا ٥٨٫٥٨٭ 
حمود أحمد علي البطاح ٨٦٫٢٥٭ 
خالد أحمد علي عبدالرزاق الصيرفي ١٨٫٨٦٭ 
خالد جمال صابر صيهود ٦٣٫٨٣٭ 
خالد منصور شايع العدواني ٧٥٫٧٢٭ 
داود عدنان أحمد دشتى ٨١٫٨٤٭ 
سعد هادي هالل الديحاني ٧٦٫٦٧٭ 
سعود عبدالعزيز صالح املذن ٧٧٫٠٩٭ 
صالح عيسى عبداهللا الرشيدي ٦٦٫٤٣٭ 
طالل حمدان خصيوى العازمي ٨٢٫٨٦٭ 
عادل حسني نظر محمد ٨٣٫٥٤٭ 
عبدالرحمن خالد إبراهيم العوض ٧٠٫٠٩٭ 
عبدالرضا فوزي إبراهيم الصائغ ٧٧٫٤٢٭ 
عبدالعزيز سلمان صالح العطار ٧٦٫٠٧٭ 
عبدالعزيز محمد عبداهللا عبداهللا ٧٣٫٦٧٭ 
عبدالكرمي فيصل منسي سالمة ١٦٫٨٧٭ 
عبداهللا سالم عبداهللا اجلعفر ٦٩٫٩١٭ 
عبداهللا طاهر معتوق العلي ٦١٫٦٩٭ 
عبداهللا مبارك حرميل العتيبي ٧٢٫٧٩٭ 
عبداهللا نايف عبداهللا املطيري ٧٠٫٠٩٭ 
عبدالوهاب بدر حسني بو عباس ٧٠٫٩٦٭ 
عبدالرحمن خالد سيف العدواني ٦١٫٧٥٭ 

عبداحملسن جاسم أحمد القطان ٨٠٫٥٭ 
عبدالوهاب حيالن علي احلربي ٧٣٫٥٧٭ 
عبيد معيكل البياهي العجمي ٥٨٫٣٣٭ 
علي طالل شاهني الهاجري ٦٧٫١٥٭ 
علي مرزوق ناصر حسني العجمي ٧٨٫٦٧٭ 
علي يوسف علي السليم ٦٦٫٥٨٭ 
عمار عبداهللا حبيب عباس ٦٨٫٤١٭ 
عمر حسن عواد الشمري ٧٢٫٠٨٭ 
عيسى حمزة عباس اكبر ٨٩٫٤٢٭ 
فهد جمال عبداهللا الشايع ٧٨٫٢٤٭ 
فهد صويان حميد املطيري ٦٣٫٨٥٭ 
فواز مشعل شاكر الشريفي ٧٥٫٧٦٭ 
مجبل مطلق مجبل التويس ٨٢٫٨٤٭ 
محمد أحمد عبداهللا اخلميس ٨٠٫٢٨٭ 
محمد عبداالمير محمد بوحمد ٨١٫٩١٭ 
محمد عبدالرزاق فليح الصويلح ٧٤٫٥٧٭ 
محمد علي سيد عباس املوسوي ٩٠٫٦٧٭ 
محمد فهد صالح العتيبي ٧٩٫٨٤٭ 
محمد منصور شقير العتيبي ٧٣٫١٤٭ 
محمد يعقوب محمد العربيد ٧١٫٠٧٭ 
مزيد عوض مزيد املطيري ٦٨٫٨٧٭ 
منيف محمد علي املري ٦٤٫٥١٭ 
ناصر أحمد صالح املكيمى ٨٠٫٦٣٭ 
ناصر بدر أحمد اجلاركي ٧٠٫١٭ 
ناصر شايع فرحان الشايع ٧٦٫٨٢٭ 
نبهان عادل عبدالكرمي النبهان ٨٦٫٥٭ 
يوسف جابر يوسف عبداهللا ٧٩٫٥٢٭ 
يوسف فاضل عبداالمير محمد ٧٠٫٧١٭ 
يوسف منصور أحمد األنصاري ٧٦٫٨٣٭ 
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أسماء مساعد خلف الفجي ٨٣٫٣٧٭ 
أسيل هذال هزاع الديحاني ٧٢٫٥٭ 
آمنة حمود مرضي النصافي ٧٣٫٠٧٭ 
آمنة زايد عبيد الرشيدي ٨٢٭ 
أنفال اجلاهل محمد عبيد ٩٣٫٠٨٭ 
أنوار شايع قاطع عواد ٦١٫٩٭ 
أسماء مطلق علي الشريكه ٧٥٫٩٧٭ 
اماني محيسن فهيد العجمي ٩٠٫٧٥٭ 
انتصار حمود حسني الرشيدي ٩٧٫٩٢٭ 
انتصار سعود حمود سديران ٨٧٫٠٨٭ 
انوار خليف لزام الرشيدي ٧٧٫٦٢٭ 
انوار محمد صالح العنزي ٧٢٫٠٣٭ 
إميان عزام عون الرشيدي ٨٧٫٩٭ 
بتول سعود عواد مهلهل ٧٨٫٢٢٭ 
بتول ناصر مطر مهاوش ٧٠٫٤٢٭ 
بشاير فالح سليم اخلالدي ٧٢٫٢٥٭ 
بيادر غزاي ناهس املطيري ٧٤٫٥٨٭ 
حترير مفرح فريح الرشيدي ٨١٫٤٤٭ 
تهاني ذياب جمعان املطيري ٦٨٫٤١٭ 
جواهر عزيز شميس جايد ٨٢٫٣٩٭ 
جود فيصل جمعان العدواني ٧٢٫١٤٭ 
جود وليد سلطان الفضلي ٧٣٫٧٩٭ 
حصة ناصر ردن املطيري ٧٤٫٥٤٭ 
حنان جاسم مسير ٧٩٫٦١٭ 
حنان زيد صقر املطيري ٩٤٫٤٢٭ 
حنان عبيدان مرثع العازمي ٩٠٫٥٭ 
حنان محمد مدقان الرشيدي ٧٢٫٥٭ 
حوراء خلف عبداللطيف شحم ٧٠٫٩٭ 
حوراء مصطفى غلوم عبدالرحمن ٩٤٭ 
خلود أحمد خطار النبهان ٨٧٫١٨٭ 
خلود احلميدي حدجان املطيري ٦٦٫٤٧٭ 
دانة جمعة ثاني العنزي ٧٤٫٦٣٭ 
دانة فيصل علي العنزي ٦٨٫٨٢٭ 
دشنة مخلد فالح الرشيدي ٨٤٫٢٨٭ 
رباب سرحان هادي فارس ٧٣٫٧٥٭ 
رشا سليمان الفريح ٨١٫٩٧٭ 
رفعة خلف محسن العازمي ٨٠٫٨٧٭ 
رقية فهد راشد اعليه ٨٢٫٥٣٭ 
رقية فؤاد عبداهللا هجرس ٨٤٫٥٨٭ 
رهف أحمد طويحني املطيري ٧٠٫٤٭ 
روان عبداهللا سعدون الركيبي ٨٠٫٤٢٭ 
رمي فيصل علي العنزي ٧٨٫٠٣٭ 
زهراء فاضل جباره عبداهللا عناد ٩٣٫٩٧٭ 
زينب عبدالعزيز صالح دشتى ٧٥٫٢٧٭ 
زينب علي صالح الرشيدي ٨٠٫١٨٭ 
سارة عبداحملسن عبداهللا عبداهللا ٧٦٫٩٣٭ 
سارة بدر محمد املطيري ٧٢٫٩٭ 
سارة جمال ناصر العازمي ٨٧٫٤٩٭ 
سارة راشد مبارك العدواني ٨٣٫٠٥٭ 
سارة عبداهللا مرزوق العدواني ٧٦٫٤١٭ 
سارة مذكر عبدي السويفان ٧٢٫٢٣٭ 
سعاد سعد عدهان الشمري ٨٩٫٣٣٭ 
سناء عبداالمير مكى طه ٧٤٭ 
سهى صالح متعب املطيري ٧٦٫١٩٭ 
شموخ هذال هزاع الديحاني ٧٩٫٣٥٭ 
شهد أحمد فاضل الدوسري ٧١٫٢٨٭ 
شهد حمود أحمد العنزي ٧٢٫٦٢٭ 
شهد صالح محسن الشمري ٧٥٫٢٣٭ 
شهد عادل عبداهللا الروقي ٧٩٫٤٧٭ 
شهد علي مدعج الشالحي ٧٦٫١٢٭ 
شوق فهيد ناشي العتيبي ٨٣٫٥٦٭ 
شيخة فهد علي املال ٧١٫٢١٭ 
شيخة فيصل ناصر الشقيحى ٨٢٫٥٤٭ 
ضحى سعد نابى الرشيدي ٨٥٫٥٢٭ 
طيف ضيف اهللا مخلد املطيري ٧١٫١٨٭ 
عائشة يوسف زايد الشرار ٧٠٫٠٥٭ 
عبير ناصر فالح الهاجري ٧١٫٠٧٭ 
عذاري صالح أحمد محمد ٨٥٫٨٤٭ 
عذاري عيد سمير الرشيدي ٧٧٭ 
عذاري مبارك شبيب الرشيدي ٩٢٫٩٣٭ 
عذاري محسن موحان عباس ٩١٫١٧٭ 
عنود فالح مرزوق العدواني ٨٣٫٩٢٭ 
عواطف ناصر عامر املطيري ٨٣٫٨١٭ 
فاطمة اكميخ سلطان الديحاني ٨٨٫٧٥٭ 
فاطمة سوادي مشرف العنزي ٧٢٫٢٩٭ 
فاطمة أحمد حسني األحمد العدواني ٦٥٫٧٭ 
فاطمة جهاد صعفق السويط الضفيري ٭ 

٦٨٫٩
فاطمة فراج غازي احلربي ٧٠٫٥٨٭ 
فاطمة مين عون الرشيدي ٧٦٭ 
فجر بدر الفي املطيري ٧٩٫١٥٭ 
فرح محمد حسن الدوسري ٧٠٫٨٥٭ 
كوثر مصطفى غلوم اشكنانى ٩٠٫٤٢٭ 
مرام حبيب مرزوق الرشيدي ٧٦٫٣٢٭ 
مروه عبدالهادي محمد الشمري ٧٦٫٦٤٭ 
مرمي شباط سعد امليمونى ٧٥٫٨٣٭ 
مرمي عيد غريب الغريب ٨٣٫٥٤٭ 
مرمي كامل مطشر جبر ٨٢٫٨٦٭ 
مرمي مفلح سالم الرشيدي ٨٣٫٢٤٭ 
مشاعل مثال شجاع املطيري ٨٢٫٣١٭ 
مضاوي عيد مفرح الرشيدي ٨٣٫٩٣٭ 
منال مطلق محمد الدويش ٨٣٫٠٨٭ 
منى سالم جدعان عبداهللا ٨٠٫١١٭ 
مى سعد عامر العجمي ٧٥٫١٢٭ 
مي عايد عتيق احلربي ٨٨٫٩٭ 
نورة محسن محمد املطيري ٧٨٫١٧٭ 
نورة بندر رشيد الرشيدي ٧٥٫٨٤٭ 
نورة خلف جاسر املطيري ٧٧٫١٭ 
نورة عبداهللا محمد الرشيدي ٧٧٫١٥٭ 
نورة فهيد مقنع العازمي ٨٣٫٣٭ 
نوف حسن ناصر العجمي ٧٨٫٠٨٭ 
نوف زامل عفني الشمري ٧٣٫٠٨٭ 
هدى فهاد زيد العجمي ٨٢٫٣٦٭ 
هناء زيدان خلف الهذال العنزي ٧٢٫٣١٭ 
هناء سمير خضر الضفيري ٨٣٫٣١٭ 
وسام حسن عطشان ثاجب ٨٣٫٨٣٭ 
وعد خليف حامد العنزي ٨٣٫٠٢٭ 
وعد نواف رويبح الرشيدي ٦٥٫٢٣٭ 
وعود خالد عيد العنزي ٧٣٫٤٢ ٭ 
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أنفال جمعة سيف البطي بو طيبان ٧٧٫٧٦٭ 
إميان فاضل عباس علي أكبر ٩١٫٦٧٭ 
أبرار ثنيان سالم املاص ٦٧٫٠٨٭ 
أبرار محمد عبداهللا العازمي ٨٧٫٤١٭ 
اديبه سالم مبارك زيد راكب ٧٩٫٩٤٭ 
أسماء شريدة علي الدماك ٨٣٫٧٥٭ 
االء محمد زبديه ٩٣٫٤٭ 
العنود رازن فهد العتيبي ٨٦٫٧٥٭ 
أميرة فالح دغيمان املطيري ٨٢٫٦٩٭ 
أنفال عبداهللا حسن علي عبداهللا ٨٨٫٢٥٭ 
إميان لعبودي ٩٤٫٥٨٭ 
إميان رازن فهد العتيبي ٨١٫٦٧٭ 
إميان مبارك حمد مبارك الهيم ٩٢٫٩٢٭ 
بدرية بدر ابل حسني ٨١٫٩٧٭ 
بدور عبداهللا محسن جميعان احلربي ٠٭ 
بشاير إبراهيم عبداللطيف سعد ٧٨٫٤٤٭ 
بشاير سعود فهد العازمي ٨٠٫١٭ 
بشاير عوض متعب العتيبي ١٩٫٥٦٭ 
بشاير محمد سالم محمد فراس عامر ١٧٫٨٨٭ 
تغريد خالد عبداحملسن عادي ٨١٫١٤٭ 
تهاني حسن راشد صغير العجمي ٩٣٫٠٣٭ 
حسنة حامد سلمان املطيري ٢٣٫٧١٭ 
حليمة فاضل عباس حيدر ٨٨٫٧١٭ 
حليمة عبداجلليل عبداهللا ناصر ٨١٫٢٥٭ 
حنان ناصر حسني بوزبر ٢١٫٦٣٭ 
حوراء غامن سيد هاشم السيد هاشم ٧٢٫٢٩٭ 
حياه طالل متعب السعد ١٩٫٥٦٭ 
خلود سعد مبارك امللعبي ٧٦٫٤١٭ 
خلود فواز محمد العتيبي ٧٣٫١٩٭ 
دانة أحمد سيد مجيد الشماع ٨٤٫٠٩٭ 
دانة عادل محمد اخلضر ٨٥٫٩٢٭ 
دالل اسماعيل حسني اسماعيل جمعة ٨٦٫٥٭ 
دالل جمعان ضحوي منيع ٧٠٫٦٤٭ 
دالل محمد عبداهللا العازمي ٧٢٫٦٦٭ 
ربى عزالدين وجيه محمد الزبيدي ٩٦٫٧٥٭ 
رتاج جاسم محمد الشطي ٧٦٫٠٨٭ 
رمي حمد عبداهللا الهاشمي ٧١٫٣٨٭ 
زبيدة علي حيدر يتيم ٧٥٫٦٭ 
زهراء فاضل بدر القالف ٧٥٫٨٣٭ 
سارة جزاع فليح الصويلح ٨٣٫٤٢٭ 
سارة خالد عبداهللا بلوشي ٧١٫٣٣٭ 
سارة راشد علي الرقم ٧٣٫٩٭ 
سارة عبيد سلمان العازمي ٨٠٫٧٤٭ 
سارة محمد سويد السويد ٧٤٫٩٥٭ 
سميه سلمان أحمد حمد السعيد ٨٦٫٥٨٭ 
سندس عباس عبدالصاحب الصفار ٧٨٫٧٭ 
شاهه حسني عبداهللا جوهر ٨٣٫٦٤٭ 
شروق مبارك حسني العجمي ٧٩٫٤٢٭ 
شفياء ناصر عبيد العجمي ٨٧٫١٧٭ 
شوق حمود حمد اليحيوح ٨٠٫٢٨٭ 
شيخة ناصر مفرح السبيعي ٢٠٫٠٢٭ 
طيف سعود فهد املطيري ٨١٫٧٥٭ 
علياء جابر عبيد الشمري ٩٠٫٢٩٭ 
عليه مبارك مطلق الهاجري ٨٩٫٠٨٭ 
عنود عبدالعزيز ناصر املطيري ٧١٫٤٨٭ 
عواطف خالد عبداحملسن عبداهللا عادي ٭ 

٨٥٫٧٥
غدير حسني حمد النبهان ٨٢٫٨٣٭ 
غزوه غازي فالح قلص العتيبي ٨١٫٩٧٭ 
فاطمة جاسم محمد الناشي ٧٥٫٤٨٭ 
فاطمة سليمان محمد حماد ٩٤٫٥٭ 
فاطمة عبداهللا محمد املال ٨٨٫٢٭ 
فاطمة عصام حسن باعيسى ٨٢٫٧٣٭ 
فاطمة علي عبداهللا صغير ٩٢٫٧٨٭ 
فاطمة محمد راشد الطراروه ٧٧٫٤١٭ 
فاطمة ناصر عبداهللا القبندى ٨٢٫٣٨٭ 
فاطمة يوسف عبدالهادي محمد اجلبعه ٭ 

٨٠٫٩
فجر عادل أحمد سالم الشهاب ٧٤٫٤٥٭ 
فجر محمد علي اسماعيل ٠٭ 
فجر محمد مرزوق العجمي ٨٦٫٥٨٭ 
فرح عزران حمد الصبحان ٧٨٫٦١٭ 
قماشة ناصر عبدالقادر النبهان ٠٭ 
ليلى خالد املزيدي ٧٨٫٠٤٭ 
ليلى عبدالفتاح جاسبي ٨٤٫٦٧٭ 
مجد فهيد حمد املري ٧١٫٩٢٭ 
مرام شداد سند املطيري ٧٦٫٦٧٭ 
مرمي أسامة سامي الصالح ٨٠٫١٧٭ 
مرمي عامر صالح العتيبي ٨٧٫٩٤٭ 
مرمي عبدالرزاق علي الدويسان ٨٦٫٧٩٭ 
مرمي نايف شايع اجليماز ٧١٫٩٩٭ 
مزون غامن علي السهلي ٦٢٫٥٭ 
مشاعل أحمد سالم اليحيوح ٨٦٫٧٤٭ 
مشاعل لؤى محمد الشمري ٨٧٫٤٢٭ 
منال سعود سعيد املطيري ٨٤٫٤٣٭ 
منال يعقوب يوسف ملك آل هيد ٨٧٫٨٣٭ 
منان مهدي جعفر الصفار ٨٩٫٣٩٭ 
منى أحمد عبداهللا محمد الكندري ٩٣٫٣٧٭ 
منى بدر فراج العازمي ٧٧٫٤٤٭ 
منى عايد ثامر حمد عيد العازمي ٩١٭ 
منى فالح سالم العازمي ٨٧٫٧٥٭ 
منى محمد ناصر العجمي ٦٩٫٩٢٭ 
منيرة فهد راجح ناصر العجمي ٩٣٫٨٣٭ 
مها محمد غريب العجمي ٧٤٫٧٣٭ 
موضي سعد محمد العازمي ٨٤٫١٤٭ 
جنمه منصور خميس الزعابى ٨٥٫١١٭ 
نفله مبارك زايد عبداهللا الهاجري ٨٣٫٢٭ 
نور مطير حشاش العنزي ٩٣٫٦٧٭ 
نورا مدعج ماجد الدوسري ٧٣٫٠٦٭ 
نورة جمال مناحي العتيبي ٨٠٫٣٤٭ 
نورة حسن منصور الدوسري ٧٦٫٣٨٭ 
نورة سعد عبدالعزيز اخلميس ٨٥٫٦٢٭ 
نورة عادل امر اهللا شاه علي ٢٦٫٠٩٭ 
نورة مطليق مناحي املطيري ٨١٫٥٨٭ 
نورية فهد عبدالرحمن املنصوري ٦٧٫٢٨٭ 
نوير نومان رغيان شريدة ٨٧٫٩٢٭ 
هدى عادل أحمد خالد ٩٢٫٥٧٭ 
هدى محمد الدوسري ٧٥٫٥٤٭ 
هديل رشيد عبيد العازمي ٧١٫٧٦٭ 
هديل سليمان مرزوق الفضلي ٧٨٫٢٭ 
هله سعد دعسان العازمي ٧٢٫٠٣٭ 
هناء عقيل حسن عوض ٦٢٫٩٢٭ 
هنادي فالح عايض الرشيدي ٧٢٫٣٭ 
هنوف مسفر فالح ٨٣٫٢٥٭ 
هيا فاضل إبراهيم السهلي ٨٧٫٥٨٭ 
وضحة فيصل مبارك الهاجري ٨٠٫١٦٭ 
وضحة محمد سعد العازمي ٨٣٫٨٤٭ 
ياسمني علي رجب عبداهللا حسني ٠٭ 
ياسمني عوض سالم عبداهللا املطيري ٧٧ ٭ 

مركز سالم املبارك الثانوي رجال 

أحمد حمود أحمد حاجية ٦٩٫٢٣٭ 
أحمد فالح سالم العازمي ٦٩٫٣٦٭ 
بدر عيد عواض املطيري ٦٥٫٢٦٭ 
حامد خلف ابهيدل الشمري ٨٩٫٦٧٭ 
حمد نايف صعيب العتيبي ٢٣٫٣٢٭ 
راشد ظاهر راشد العازمي ٦٨٫٤٢٭ 
راضي سالم سعد العازمي ١٩٫٦٭ 
راكان هادي ناصر العجمي ٧٦٫٩٦٭ 
زبن نايف زابن دريس الدوسري ٦٧٫٤٢٭ 
سعود حمدان سعود احلمدان ٧٣٫٤١٭ 
سعود خالد عايض العتيبي ٦٥٫٩٦٭ 
سلطان سعود عايض املطيري ٧٦٫١٭ 
سلمان محمد جلوي رتيبان ٦٩٫٢٩٭ 
صالح عبداألمير عبداهللا بنيان ٧٧٫٢٭ 
طالل مرزوق تركي العازمي ٦٨٫٦٦٭ 
عايض محمد إبراهيم البطحانى ٦٥٫٢٦٭ 
عبدالرحمن أحمد متاعب العازمي ٧٧٫١٩٭ 

عبدالعزيز سالم سعد العازمي ٧٠٫٥٦٭ 
عبدالعزيز سالمة منصور العازمي ٦٦٫٦٣٭ 
عبدالعزيز مشاع محمد الهاجري ٧٥٫٦٣٭ 
عبداهللا اسحاق عبدالعزيز العبدالغفور ٭ 

٧١٫١٩
عبداهللا نواف هاضل اجلالوى ٦٥٫٨٧٭ 
عبدالرحمن جاسم خلف العنزي ٨١٫٢٢٭ 
عبداهللا جابر عبداهللا الكريباني ٧٥٫٠٧٭ 
عبداهللا فهد محمد العجمي ٦٧٫٢٦٭ 
عذبي حمد محمد العازمي ٧١٫٦٢٭ 
علي عبداهللا خلف احلربي ٧٢٫٣٭ 
عمر عوض عوض املطيري ٦٠٫٦٩٭ 
فالح مطلق فالح العازمي ٧٤٫١٧٭ 
فهد سعد خلف مطلق العتيبي ٧٥٫٣٨٭ 
فهد عبدالهادي فالح العازمي ٧١٫٤٨٭ 
مبارك أحمد مرزوق العازمي ٧٨٫٦٩٭ 
مبارك نقا ناجي الشعالني ٧٠٫٩٣٭ 
محمد أحمد عبداهللا العدواني ٦٨٫٠٩٭ 
محمد سعود حميد العازمي ٧٣٫٥٭ 
محمد طالل فالح العازمي ٦٩٫٣١٭ 
محمد عويد محمد العازمي ٧٠٫٩٨٭ 
مطلق فرج فهيد العجمي ٨٢٫٤٦٭ 
ناصر سعد محمد العجمي ٦٢٫٢٩٭ 
وليد خالد حسني املدنى ٧٥٫٦١٭ 
يوسف محمد نايف العازمي ٧٤٫٥ ٭ 

مركز عبداهللا اجلابر الثانوي رجال 

أحمد محمد كاظم ٨٢٫٠٧٭ 
أحمد وائل خالد املضف ٧٠٫٦٨٭ 
أسامة معتوق عبدالعزيز القوز ٧٠٫٢٣٭ 
الشيخ فهد أحمد يوسف الصباح ٧٢٫٧٦٭ 
ايوب علي حسني الوثيقى ٨٠٫٢٣٭ 
بدر عدنان عبداهللا جوهر ٦٩٫٤٣٭ 
بدر يوسف حمود اجليران ٧٣٫٣٥٭ 
ثامر عبداهللا عيادة الشمري ٩٤٫٥٭ 
حسن يحيي جاسم التركمانى ٨٣٫٥١٭ 
حسني علي حسن الفرساني ٧٠٫٢٢٭ 
خليل يوسف خليل العوضي ٧٦٫٨٥٭ 
خليل إبراهيم عبدالعزيز ابا حسني ٩٠٫٨٢٭ 
راشــد وليد عيسى محمد سالم بوقيس ٭ 

٦٧٫٨٧
رشدان عادل خالد الرشدان ٧٥٫٨٣٭ 
زين العابدين حســن محمد عبدالعزيز ٭ 

٧٠٫٠٩
ســيد زين العابدين ســيد مخت تنجار ٭ 

٩٨٫٢٩
شعالن محمد سعد شعالن ٧٨٫٢٧٭ 
صالح وليد جاسم العثمان ٧٢٫٦٤٭ 
طالل فارس عبدالعزيز املسعود ٧١٫٢٤٭ 
طالل فراج خلف احلسيني ٧٦٫٧٥٭ 
عبدالرحمن خالد عبداهللا اللوغاني ٨٣٫٤٢٭ 
عبدالرحمــن ماجد عبدالعزيز العوضي ٭ 

٦٩٫٣٨
عبدالسالم وليد أحمد محمد ٧٤٫٣٩٭ 
عبدالعزيز حمد عبدالعزيز الصالح ٨١٫٤٩٭ 
عبدالعزيز طالل جاسم القطان ٨٣٭ 
عبدالعزيز محمد راشد جاسم ٧٨٫٥٨٭ 
عبداللطيف خالد جاســم ســالم الهولي ٭ 

٨٥٫٧٥
عبداهللا جديع سمير الفضلي ٧٩٭ 
عبداهللا خالد علي الكندري ٧٨٫٧٢٭ 
عبداهللا علي صالح الهويدي ٧٨٫٣٣٭ 
عبداهللا فهد زيد املطيري ٧٦٫٤٭ 
عبدالعزيز صقر عيسى اخللف ٧٢٫٦٣٭ 
عبدالعزيز طالل مذكر املطيري ٧٤٫٧٦٭ 
عبداهللا أحمد فهمي عنبة ٧٢٫٣٧٭ 
عبداهللا سماح وحيد حسني ٨٤٫٥٦٭ 
عبداهللا علي رشيد الهليلي ٨٤٫٢٥٭ 
عبداهللا عوض عبداهللا بن صبيح ٧٤٫٦٤٭ 
عثمان عبداهللا ظاهر الفضلي ١٧٫٧٣٭ 
فاضل محمود جمعة عبداهللا ٧٨٫٣٧٭ 
فواز خلف زيد الشمري ٨١٫٧٥٭ 
لطيف جاسر حمود طريف ٨١٫٦٤٭ 
محسن ميثم علي دشتى ٧٠٫٩٥٭ 
محمد أحمد عبداهللا الشراح ٨٠٫٩٩٭ 
محمد مشعل محمد العنجري ٨١٫٣٩٭ 
محمود جهاد صالح عباس ٧٢٫٥٭ 
مشعل محمد علي املشعل ٧٩٫٩٥٭ 
ناصر حبيب حسن علي قمبر ٩٤٭ 
ناصر بدر محمود جمعة ٧٦٫٩٭ 
نواف علي يوسف النجار ٧٧٫٦٩٭ 
هشام فيصل محمد بودي ٨٦٫٠٨٭ 

مركز عمر بن اخلطاب الثانوي رجال 

إبراهيم عبداهللا ناشر العجمي ٨٠٫٩٢٭ 
أمين محمد نعمة ٧٤٫٧٧٭ 
ابداح محمد ابداح الدوسري ٧٣٫٢٣٭ 
تركي جمال عبداهللا العتيبي ٧٥٫٢٩٭ 
جابر عامر مناحي العازمي ٧٩٫٩٣٭ 
جابر قبالن سعود العازمي ٧٢٫٩٦٭ 
حسني ثامر حسني القطان ٧٥٫٣٢٭ 
حسني حزمى سعود الدوسري ٦٧٫٨٤٭ 
حمد محيسن حمد العجمي ٦٨٫٩٤٭ 
خالد حمود اوقيان العازمي ٧٦٫٣٭ 
خالد راشد رجعان العازمي ٧٠٫٤٥٭ 
خالد سالم حفيض العجمي ٧٥٫٣٢٭ 
رفاعي عامر رفاعي العازمي ٨٥٫٧٥٭ 
سالم عبيد سعيد املري ٧٧٫٧٥٭ 
سالم فالح راجح الهاجري ٦٢٫٤٤٭ 
سالم فهاد سالم العجمي ٦٧٫٤٢٭ 
سالم نادر فهد العجمي ٦٨٭ 
سالم ناصر سعد الدوسري ٧٢٫٧٭ 
سعود جابر سعود املري ٦٩٫٨٦٭ 
سعيد حسن عبداملانع العجمي ٧٨٫٣٥٭ 
سلمان زيد سلمان العازمي ٧٤٫٣٭ 
سيف مبارك سالم القحطاني ٧٤٫٦٨٭ 
شبيب عبداهللا شبيب العجمي ٦٩٫٧٢٭ 
شبيب ناصر شبيب السهلي ٦٩٫٥٦٭ 
ضاري سلطان عويض املطيري ٦٣٫١٧٭ 
ضاوي أحمد ضاوي العازمي ٧١٫٨٨٭ 
طالل محمد فهد الدوسري ٦٦٫٩١٭ 
ظاهر مناور خالد العازمي ٦٧٫٩٩٭ 
عبدالرحمن راشد علي العتيبي ٧٨٫٥٥٭ 
عبدالرحمن عبــداهللا صالح البطحاني ٭ 

٥٧٫٢٩
عبدالعزيز رشيد شحاذه العنزي ٦٨٫٧٧٭ 
عبدالعزيز عبداهللا عبدالرحمن العجمي ٭ 

٧٢٫٢٧
عبداهللا أحمد مبارك العازمي ٧٥٫٢٨٭ 
عبداهللا أحمد مطلق العازمي ٧٢٫٧٩٭ 
عبداهللا دعيج علي العجمي ٥٩٫٧٩٭ 
عبداهللا محمد بليه العجمي ٧٩٫٩١٭ 
عبدالعزيز سعود مقبل العازمي ٧٣٫٩٤٭ 
عبدالعزيز محمد صقر العتيبي ٧٦٫٧٣٭ 
عبداهللا سعيد ناصر الهاجري ٧٣٭ 
عبداهللا محمود محمود الكندري ٧٦٫٥٧٭ 
عبداهللا مهدي فالح الدوسري ٧٢٫٣٦٭ 
علي بليه حمد العجمي ٧٦٫٤٦٭ 
علي حسن عبدالهادي املطيري ٧٣٫٩٥٭ 
عمر حسن حزمى الدوسري ٧٤٫١٣٭ 
عمر فالح مران احلربي ٧٤٫٥٥٭ 
فارس صقر فارس الفضلي ٦٩٫٣٥٭ 
فهد حسن فهد العجمي ٧٥٫٤٦٭ 
فهد حماد عامر العجمي ٧٦٫٣٤٭ 
فهد مشعل سعد املطيري ٦٨٫١٧٭ 
فهيد جديع فهيد العجمي ٧٠٫٦٢٭ 
فيصل عيد فالح العازمي ٦٤٫٢٧٭ 
محمد جابر علي حمد ٧٥٫٤٦٭ 
محمد حجي مران احلربي ٧٨٫٤٩٭ 
محمد سعد هندي العجمي ٦٥٫٧٢٭ 

محمد عبداهللا حرمل العجمي ٦٩٫٢٣٭ 
محمد فالح معجب العجمي ٦٣٫٧٭ 
محمد مبارك فهد العازمي ٧٣٫١٭ 
مشاري خلف عبداهللا البرجس ٧٤٫٠١٭ 
مشاري سعد سالم العازمي ٦٧٫٦٩٭ 
مطلق محمد خالد العدواني ٦٧٫٨٣٭ 
ناجي سعود مهدي العجمي ٨٠٫٣٥٭ 
ناصر بداح فهد العجمي ٧٢٫٣٣٭ 
ناصر مبارك سالم سعد الشقاث ٦٧٫٤٢٭ 
ناصر محمد عيد العازمي ٧٢٫٥٨٭ 
ناصر مسفر حسن العجمي ٦٦٫٦٤٭ 
نايف عطا اهللا سرحان الشمري ٧٦٫٠٦٭ 
نواف بندر طامي الهاجري ٦٦٫٤٢ ٭ 

مركز فلسطني الثانوي رجال 

إبراهيم سامي عبداهللا فارس املسبحي ٭ 
٨٩٫٤٢

ابو بكر حسن علي عرفات ٧٩٫٤٨٭ 
أحمد صيهود جابر فهد ٥٩٫٠٩٭ 
أسامة أحمد املالح ٧٧٫٤١٭ 
حسني جاسم محمد حياه ٧٨٫٣٢٭ 
خالد علي راشد الرقم ٨٠٫٥٤٭ 
خالد فخرى محمد عبدالرزاق ٧١٫٣٥٭ 
خالد وليد خميس اخلميس ٦٩٫٦٢٭ 
خليفة إبراهيم علي املناعي ٧٩٫١٧٭ 
خليل خضر أحمد عيد ٧٢٫٨٣٭ 
راشد أحمد فالح القعابى ٧٩٫٦٥٭ 
زيد رائد محمد غيث ٦٨٫٩٩٭ 
سعد عمار محمد فتاحى ٧٥٫٣١٭ 
سعود بدر سليمان املشوطي ٨٦٫٧٩٭ 
شريدة عبدالعزيز شريدة الشريدة ٦٤٫٩٩٭ 
عادل صقر مبارك السليمان ٨٤٫٦٥٭ 
عبداحلميد ناجي طالب محمد تقي ٩٦٫٦٧٭ 
عبدالرحمن السيد السيد صالح ٧٥٫١٧٭ 
عبدالرحمن جعفر مال ســالم البحراني ٭ 

٧٦٫١٦
عبداهللا محمد زهرة ٧٥٫٢٨٭ 
عبداهللا هشام مروح صالح ٨١٫٥٧٭ 
عصام سلطان علي السمحان ٨٢٫٥٭ 
فهد ايوب عطية ايوب ٨٦٫٤٥٭ 
فهد عدي بدر ياسني عبدالكرمي ٨٦٫٠٤٭ 
فواز حامد عبداهللا السريع ٧٦٫٨٤٭ 
ماهر اياد توفيق النمر ٧٨٫٢٣٭ 
محمد حامد رضا حسن ٨٧٫١٨٭ 
محمد حمد محمد احلجي ٨٥٫٥٦٭ 
محمد علي حسني العميري ٧٩٫٤٤٭ 
محمد وليد دويان الشمري ٧٦٫٠٣٭ 
مشاري جاسم محمد علي السعيد ٨١٫٦٢٭ 
ميثم عدنان إبراهيم محمد العطار ٨٢٫٣٨٭ 
يوسف عبدجنيب ارسالن ٧٩٫١٭ 
يوسف عيسي محمد الهولي ٨٢٫٨٦ ٭ 

مركز مرشد سعد البذال الثانوي رجال 

أحمد منصور سليمان الرشيدي ٦٧٫١٢٭ 
إبراهيم خليل اخللف ٨٠٫٦٧٭ 
أحمد عبداحلميد حسن القالف ٧٨٫٩٩٭ 
بدر عبداالمام علي محمد ٦٩٫٥١٭ 
بدر عبداهللا محمد العجمي ٧٧٫٨٦٭ 
بدر محمد فهد اخلالد العنزي ١٩٫١٤٭ 
بدر ناصر خلف املطيرات ٨٠٫٦٨٭ 
تركي جابر محمد العنزي ٧٣٫١٨٭ 
تركي محمد غازي املطيري ٧١٫٦٭ 
حسن سلطان حمود سعيد ٧٦٫٣٤٭ 
حسني عمران صخى العنزي ٨٠٫٦٦٭ 
حسني ناصر فالح الديحاني ٦٨٫٩٭ 
حمد سعد صقر املطيري ٦١٫٢٭ 
حمد عبداللطيف إبراهيم احلليل ٨٣٫١٧٭ 
خالد زايد فرج الديحاني ٧٦٫٧٤٭ 
خالد طارق خالد الرومي ٨٥٫٤٢٭ 
خالد طاهر عبداهللا اكرمي ٧٩٫٩٦٭ 
خالد عبداهللا خالد احلمد اخلضير ٧٧٫٦٧٭ 
خالد نواف سلطان السور املطيري ٧٥٫٧١٭ 
دغيم فارس ناصر الرشيدي ٧٥٫٨١٭ 
راشد صباح محمد الرشيدي ٦٩٫٢٦٭ 
زيد خليفة زيد البصمان ٥٩٫٠٤٭ 
زيد يوسف زيد البصمان ٥٩٫٢١٭ 
سعد عباس سعود الرشيدي ٧٢٫٥٤٭ 
سعود عادل مبارك اجلالوى ٧٤٫٦٤٭ 
سعود محمد سعود املطيري ٧٨٫٠٤٭ 
سلطان غازي عناد فرحان ٧١٫٢٨٭ 
سلطان محسن بخيت الرشيدي ٩٤٫٩٢٭ 
سلمان مبارك سالم الرشيدي ٨٧٫٦٧٭ 
سليمان حمد سطام اخلمسان ٦٣٫١٥٭ 
سيف حربي حسون العنزي ٦٧٫٥٢٭ 
سيف غنيم ثويني دعسان ٧٩٫٠٣٭ 
صالح غازي عبيد الديحاني ٧٦٫٨٢٭ 
صالح قويضى غنيم العازمي ٨٣٫١٧٭ 
صالح فهد ضيدان ابوعدل ٦٧٫٩٧٭ 
ضاري جمال عاشور كنكوني ٧٥٫٤٧٭ 
ضاري مبارك منوخ املطيري ٧٨٫٢٦٭ 
ضاري هاني جاسم اجلميعى ٦٩٫٣٢٭ 
طالل أحمد بدر املليفي ٦٦٫٣٣٭ 
عادل حمزة عبداهللا يوسف ٧١٫٦٧٭ 
عايض محسن مريخان الديحاني ٧٠٫٨٣٭ 
عبدالرحمن عبداهللا عطية احلمدان ٦٩٫٣٥٭ 
عبدالرحمن عبداهللا عيد الدويلة ٦٧٫٢٣٭ 
عبدالرحمن غازي جبير الديحاني ٦٧٫٩٭ 
عبدالرحمن مهيدي االســود الرشــيدي ٭ 

٦٥٫٦٩
عبداهللا حمود حمود الدويلة ٦٤٫٣٤٭ 
عبداهللا شريدة عبداهللا املعصب ٧٥٫٧٭ 
عبداهللا عبيد عماش الرشيدي ٧٢٫٢٭ 
عبداهللا فيصل عيد املخيال ٧٣٫٠٤٭ 
عبداهللا مبارك عبيد الديحاني ٦٧٫٣٣٭ 
عبدالعزيز شــافي خلف الهذال العنزي ٭ 

٧٥٫٣٣
عبداهللا سعيد عبدالكرمي بوسويهي ٨٢٫٩٨٭ 
عبداهللا غنام الفي املطيري ٦٩٫٤٢٭ 
عذبي سعود عبدالعزيز اخلميس ٧٥٫٥٨٭ 
علي خضر محمد علي ٧٧٫٧٣٭ 
علي رداس سعد النمشان ٦٥٫٢٥٭ 
علي صالح سالم املنزل ٦٠٫٦٧٭ 
علي عبداهللا عطية احلمدان ٦٩٫١٧٭ 
علي معيض عوض الرشيدي ٨٧٫١٧٭ 
عمر عادل محمود قاسم ٧٦٫٣٦٭ 
عمر عبود احلاج ٧٦٫٠٨٭ 
عوض محمد هادي املطيري ٦٦٫٦٤٭ 
غامن ناصر عماش الشالحي ٨٤٫٥٭ 
غنيم محمد غنيم العازمي ٦٧٫٩٧٭ 
فالح عبداهللا فالح املطيري ٦٨٫٦٣٭ 
فهد عبدالرحمن عطية احلمدان ٧٨٫٣٣٭ 
فهد انور شاكر عبداهللا الشطي ٦٩٫٩٧٭ 
فهد حمود محمد الثومير ٨٢٫١٧٭ 
فهد خالد سعران املطيري ٦٤٫١٧٭ 
فهد محمد شافي عبداهللا ٧٠٫٢٤٭ 
فهد محمد علي الشويع ٧٠٫١٢٭ 
فهد نواف مهدي العنزي ٨٤٫١٭ 
فهد يوسف راشد اجلويدان ٦٨٫٢١٭ 
ماجد علي ماجد الديحاني ٨٢٫١٤٭ 
مبارك حمد مبارك العازمي ٦٧٫٨٤٭ 
مبارك خالد مبارك الدويلة ٧٤٫٤٭ 
مبارك غنيم منشان الفعم ٨٥٫٦٧٭ 
محدا جازع عبداهللا املطيرات ٨٠٫٨٤٭ 
محمد اسماعيل الطيب اسماعيل حسن ٭ 

٥٫٦٨
محمد جاسم حمود الردعان ٧٩٫٦٤٭ 
محمد خالد عبدالرحيم العوضي ٢١٫٩٭ 
محمد خلف مزيد العدواني ٢٢٫٣٥٭ 
محمد سالمة نافع احلربي ٠٭ 
محمــد عبداهللا بطحــى بخيت املطيري ٭ 

٧٤٫٠٣
محمد علي معيوف الفردان ١٨٫٩٧٭ 
محمد فهد ضويان العرافه الرشيدي ٦٥٫٦٧٭ 
مساعد بدر سحاب املطيري ٧٦٫٨٩٭ 
مسعود سعد مسعود الرشيدي ٧٨٫٩٥٭ 
مشاري أحمد عبداهللا املسيلم ٧٢٫١٢٭ 
مشاري عمير عداي احلسيني ٧٢٫٢٢٭ 
مصطفى علي جاسم كمال ٧٧٫٣٩٭ 
ناصر بدر محمد عرادة ٧٤٫١٤٭ 
ناصر بندر سلطان املطيرات ٦٩٫٤٭ 
ناصر سعد محمد املطيري ٦٦٫٥٧٭ 
ناصر فرج سعد العازمي ٧٧٫٠٨٭ 
ناصر فواز خلف الديحاني ٧٧٫٣٤٭ 
هالل خلف هالل الديحاني ٧٠٫٨٨٭ 
وليد راشد سطام اخلمسان ٧٣٫٥٦٭ 
يوسف أحمد عياد الرشيدي ٦٧٫٧٤٭ 
يوسف شعيل مصلح العتيبي ٧٦٫٢٭ 
يوسف عدنان انور الفودري ١٧٫١٢٭ 
يوسف مخلد مناحي املطيري ٧١٫٤٤ ٭ 

مركز هارون الرشيد الثانوي رجال 

أحمد فيصل أحمد العوضي ٧٧٫٠٢٭ 
أحمد جاسم أحمد العنجري ٧٩٫٣٣٭ 
أحمد فرحان حمدان حمود احلميدي ٧٣٫٣٭ 
أحمد ناصر طاهر الشمري ٦٤٫٦١٭ 
بدر عادل عباس محمد عبداهللا ٨١٫٠٨٭ 
بدر مصبح سعد العازمي ٧٣٫٨٨٭ 
حسن أحمد حسن محمد ٧٤٫٠٩٭ 
حسن علي حسن عبداهللا الكندري ٦٦٫٤٢٭ 
خالد فهد عيد العازمي ٧٢٫٤٦٭ 
خالد ماجد عبيد الدوسري ٧٤٫٥٦٭ 
خالد مجبل راضي العازمي ٨٢٫٨٤٭ 
خالد محمود ذيب إبراهيم ٧٧٫٧٥٭ 
خالد ناصر مبارك سريع ٦٧٫٧٤٭ 
خلف إبراهيم خليفة اخلرينج ٦٩٫٢٥٭ 
راشد محمد أحمد حسن أحمد ٥٩٫٦٧٭ 
سالم محمد سالم املري ٩٠٫٥٭ 
سعد فالح سعد العازمي ٦٨٫٣٧٭ 
سعود عادل سعود العازمي ٨٣٫٠٨٭ 
سلطان مرزوق اسراهيد العتيبي ٧٢٫١١٭ 
سلطان مطلق نصار العازمي ٧١٫٦٦٭ 
صالح محمد صالح اجلاركي ٧٤٫١٨٭ 
عادل سالم جمعان العازمي ٨٥٫٧٥٭ 
عبدالعزيز سعد عبيد الدوسري ٧٧٫١٩٭ 
عبداهللا بدر عبداهللا الرشيدي ٦٠٫٧٭ 
عبداهللا جواد كاظم جوهر ٩٢٫٥٭ 
عبداهللا حمد سليمان املشيطى ٨٣٫٣٩٭ 
عبداهللا غامن عيد الغامن ٦٦٫١٣٭ 
عبداهللا محزم علي السهلي ٧٣٫٢٨٭ 
عبدالعزيــز خالــد عبدالعزيز الشــيخ ٭ 

علي ٧٢٫٦٢
عبداهللا عوض عبداهللا املطيري ٧٠٫١٧٭ 
عبداهللا بدر ناصر الفريح ٧٠٫٦٦٭ 
علي حسني صباح حسن ٦٧٫٣٣٭ 
علي مبارك صقر املطيري ٨٧٫٥٧٭ 
علي محمد جعفر الهاجري ٧٣٫٢٨٭ 
عمر عبداهللا مبارك العازمي ٧٩٫٤٣٭ 
فرج مسفر حسن العجمي ٦٤٫٤٢٭ 
فهد عبداهللا محمد العجمي ٧١٫٩١٭ 
فهد محمد رجا الرشيدي ٧٩٫٨٭ 
فهد يوسف خالد العازمي ٦٤٫٣٧٭ 
فواز نواف حسني شاهر ٨١٫٤٢٭ 
مبارك علي معيض العجمي ٦٧٫٢٦٭ 
محمد حمود محمد الهاجري ٩٣٫٦٧٭ 
محمد سعود رجعان العازمي ٨٣٫٥٣٭ 
محمد طارق علي الصباغه ٦٨٫٢٧٭ 
محمد عبداملانع محمد العجمي ٥٧٫٦٭ 
محمد علي رمضان العنزي ٦٩٫٧٩٭ 
محمد معدي مسفر العتيبي ٧٤٫٥٭ 
مشاري عوض عبداهللا املطيري ٨٣٭ 
مشعل سالم محمد الهاجري ٨٣٫٢٦٭ 
منصور محمد فهد السهلي ٧٦٫٤٭ 
ناصر بدر جروان العازمي ٧٩٫١٦٭ 
ناصر حمد أحمد الهاجري ٧٣٫٣٤٭ 
ناصر مزيد ناصر العازمي ٦٧٫٩١٭ 
يزيد عبداهللا هويدي العتيبي ٦٨٫٥١٭ 
يعقوب أحمد عبداهللا الشمري ٧١٫٤٧٭ 
يوسف بدر جروان العازمي ٦٣٫١٤ ٭ 

مركز هشام بن العاص الثانوي رجال 

أحمد متعب عبدالرحمن الرشيدي ٦٧٫٩٦٭ 
أحمد مساعد صالح العازمي ٦٤٫١١٭ 
أيوب محمد دره ٨١٫٠٢٭ 
أحمد جلعود خلف العتيبي ٨٢٫٤٣٭ 
أحمد فالح بخيت العتيبي ٨٠٫٣٧٭ 
احلميدي زوير مفرح السبيعي ٨٣٫٣١٭ 
تركي نايف مبارك العازمي ٧٠٫٢٭ 
حسني علي حسن الشطي ٢١٫٩٦٭ 
حسني محمد ثجيل نوار ٧٥٫٧٩٭ 
حمد خالد عيد الشمالي ٦٣٫٥٨٭ 
حيدر محمد موسى نعمة ٧٧٫٣٦٭ 
خالد مجيبل ليلي العنزي ٠٭ 
خالد منصور شويرب العجمي ٦٧٫١٥٭ 
خليفة عكاشه أحمد السيد إبراهيم ٧٩٫٤٣٭ 
راشد مسعود راشد العجمي ٦٦٫٧١٭ 
رجا خيراهللا فهاد الصواغ ٠٭ 
زيد أحمد عبداهللا العازمي ٧١٫٣٣٭ 
سعد محسن محمد العجمي ٦٦٫٧٦٭ 
سعد ناهض ناصر العجمي ٦٥٭ 
سعود فالح مطلق الهاجري ٨٩٫١٧٭ 
سلمان مضحى عايض العتيبي ٦٥٫٧٩٭ 
شايع عبداهللا فالح الهاجري ٢٠٫٢٩٭ 
عبدالرحمن عبدالقدوس شاه زاده ٧٧٫٣٤٭ 
عبدالرحمن نايف عيد العازمي ٦٢٫٣٨٭ 
عبدالعزيز فهد عبدالعزيز الرشيدي ٧٦٫٤٢٭ 
عبدالعزيز محمد عبدالرحمن فنيســان ٭ 

٧٠٫٢٢
عبداهللا سعد هادي الدوسري ٦٧٫٦٥٭ 
عبداهللا فهيد عبدالهادي العجمي ١٧٫٨٣٭ 
عبداهللا هادي كاظم الفضلي ٨٤٫٧٭ 
عبدالسالم فتاح خالد عيسى ٧٢٫٩٭ 
عبداهللا محمد عبدالرحمن سالم ٧٤٫٤٭ 
عبدالوهاب سعد ممدوح الشمري ١٩٫٤٧٭ 
عثمان عادل شعيب البكر ٧٤٫٤٦٭ 
علي شبيب كيال حسون ٧٩٫٤٭ 
علي عباس محسن مبروك ٨٥٫١٩٭ 
عمر ناصر مناور املطيري ٦٠٫٧٥٭ 
غامن مشاري قرميش اجلريد ٧٧٫١١٭ 
فهد حمد سعيد الهاجري ٦٧٫٢٥٭ 
فهد منذر سعيد العنزي ٧٤٫٤٩٭ 
فيصل بشير مهنا العازمي ٧٠٫٦٥٭ 
فيصل فرحان ظرمان العازمي ٧٧٫٢٥٭ 
محمد أحمد محمد الكريباني ٨٥٫١٣٭ 
محمد بدر محمد الهزانى ٧١٫٠٥٭ 
محمد عبداهللا ســعد عبــداهللا الهاجري ٭ 

٦٤٫٨٨
مشعل محمد سالم العازمي ٧٥٫٨٣٭ 
مطلق عبداهللا مطلق العازمي ٦٨٫٤٧٭ 
ناصر رجا موسى العجمي ٧٣٫٠٢٭ 
يوسف حمود مزيد العازمي ٨٠٫٤٥٭ 
يوسف خليفة رجعان العازمي ٧١٫٤٭ 
يوسف علي علي الكهيدان ٧٥٫٨٣٭ 
يوسف ميزر معدي العازمي ٦٤٫٧٣ ٭ 

مشاعل اجلهراء االهلية الثانوية للبنات 

أبرار علي دغيم سعد ٧٩٫٣٥٭ 
أسماء سعدون راضي محمد ٧٨٫٧٩٭ 
أصايل جار اهللا شخير فزع ٧٨٫١٤٭ 
أماني جمال سعيد العازمي ٩٠٫٩٨٭ 

أمل لطيف عيسى عاصي ٨٤٫٧٭ 
ابتهاج حسني مويس اللحيدى ٨٢٫٥٥٭ 
أبرار سالم حمدان العنزي ٧٢٫٩٥٭ 
اريج يوسف الفي مفرج ٧٧٫١٨٭ 
إسراء طعمة ناصر خابط ٧٤٫٠٥٭ 
أسماء رملى جدوع الشمري ٧٧٫٠٧٭ 
البندري ماجد محمد محمد ٦٧٫٣٥٭ 
البندري يوسف منشد عبطان ٧٤٫١٨٭ 
العنود صالح أحمد صالح ٦٩٫٣٨٭ 
أميرة غالم رسول محمد علي ٧٧٫٩١٭ 
حوراء كرمي داخل جابر ٧١٫٩٥٭ 
حوراء جنم عبداهللا ربيع ٧١٫٩٦٭ 
دانة جابر مشكور الشمري ٧٤٫٢٨٭ 
رغد إبراهيم كاظم مناحي ٧٠٫٦١٭ 
رغد عادل محمد محمد ٨٦٫١٧٭ 
رغد مبارك راشد حربي ٧٦٫٣٨٭ 
رهف جاسم محمد دريب ٧٩٫٩١٭ 
رهف محمد فرحان خلف ٧٥٫٢٤٭ 
روابي عبداهللا سعود السعيدي ٧٩٫٥٤٭ 
روان سعيد حسني عبدالسالم أحمد ٩٨٫٠٧٭ 
روان عبداهللا حسني غالب ٨٢٫٤٩٭ 
روان عطية جازع حسان ٨٦٫١٢٭ 
رمي سعد فرحان علي ٧٧٫٥٣٭ 
رمي عواد مجباس الشمري ٧٨٫٨٭ 
رمي فارس فرج صالح ٧٩٫٤٭ 
سارة عصام محمد عبداهللا محمد ٨٧٫٠٨٭ 
سارة مداهللا العايف ٩١٫٦٭ 
سلمى ضيف اهللا راكان عوض ٩٥٫٦١٭ 
سهام عبدالرزاق غياض العنزي ٦٩٫٣٧٭ 
شروق مرفوع عايد العنزي ٧١٫٩٭ 
شهد صباح عبداهللا يعقوب ٨٣٫٩٢٭ 
شهد فيصل أحمد طارش ٧٨٫٣٧٭ 
شيخة خالد عطيوى ليلو ٧٥٫٥٨٭ 
عائشة بندر ضاحي احلسيني ٨٧٫٢٢٭ 
عائشة علي مرزوق ابوقذيله ٨٢٫٩٢٭ 
عالية خالد مسلم عودة ٩٢٫٦١٭ 
عالية صباح سفاح جالل العنزي ٨٧٫٩٭ 
عايشة ناصر صباح صايل ٨٢٫٠٧٭ 
عذاري عقلة ناوى اخلليفة ٨٤٫٩٣٭ 
فاديه فالح بطي املتلقم ٧٦٫١٣٭ 
فاطمة حسن علي مصطفى ٨١٫٧٩٭ 
فاطمة ماهر الفي راشد ٨٣٫٧١٭ 
فاطمة محمد هدل عناد ٧٠٫٤٣٭ 
فاطمة نواف كزار بطاح ٧٥٫٠٤٭ 
فجر عبداهللا محسن شحاذه ٨٨٫٩٩٭ 
فجر محمد راضي محمد ٨٣٫٦١٭ 
فرح عبداهللا فاضل مقطوف ٨٣٫٤٣٭ 
فرح يوسف حمود راشد ٧٩٫٣٩٭ 
لولوة أحمد حسني خضير ٨١٫٤٧٭ 
ليلى نواف راشد كريدي ٩٣٫٧٢٭ 
مجد مصلح عبدالعزيز العنزي ٧٩٫٢٦٭ 
مرمي إبراهيم شنبار مضحى ٧٨٫٧٨٭ 
مرمي عبداهللا مطلق الضفيري ٨٣٫٢٨٭ 
مرمي عويد سالم العنزي ٧٩٫٨٣٭ 
مرمي محمود عبدالعزيز مصلحي ٩٦٫٢٥٭ 
منار حمود لطيف حمادي ٨٦٫٧٢٭ 
منيرة جاسم تركي جارى ٨٠٫١٭ 
نوران هيثم معوض بدران ٩٧٫١٥٭ 
نورة جاسر شافي منصور ٩١٫٦٦٭ 
نوف جاسم علي فهد ٨٠٫٢٭ 
نوف حسني علي ساير ٩٥٫٣٥٭ 
هاجر نواف منور سميان الظفيري ٧٥٫٣٦٭ 
هدى عيد عناد غالب ٨٩٫٤٩٭ 
هديل جمال راضي قيطان ٩٢٫٢٥٭ 
هيا جابر حنون دعيج راضي ٧٥٫٩٥ ٭ 

مشاعل اجلهراء االهلية الثانوية للبنني 

أحمد حمود سعد الهاجري ٨٧٫٤٨٭ 
أحمد سطام مرزوق العازمي ٨٢٫٥٨٭ 
أحمد مبارك سعد العازمي ٨٢٫٧٢٭ 
إبراهيم حمدان صقر احلريجي ٧٨٫٨٤٭ 
إبراهيم مهدي صالح نغيمش ٧٩٫١٢٭ 
أحمد مرضى فالح العنزي ٨٥٫٣٨٭ 
أسامة عبداهللا مرضى الشمري ٧٩٫٠٣٭ 
بدر منيف عبداهللا املطيري ٨٤٫٩٨٭ 
بندر سامي سعيد ساري ٧٥٫٩٧٭ 
حمد بدر حمد العازمي ٨٢٫٤٣٭ 
حمد جمعان وقيان العازمي ٨١٫٩٥٭ 
حمد سعد محمد الهاجري ٧٧٫٧٢٭ 
حمد فريح ضحوي العنزي ٧٦٫٦٣٭ 
حمد ناصر ساكت ناصر ٧٩٫٥٭ 
خالد حمود فريح الشمري ٨٥٫٨٧٭ 
خالد شبيب زيد املطيري ٨١٫٨٨٭ 
خالد محمد إبراهيم الشمري ٨٨٫١٧٭ 
خالد نواف مزهر حديد ٧٩٫١٭ 
سالم بدر خالد الفالح ٧٤٫٤١٭ 
سعود عبدالعزيز جنيب العبيد ٧٧٫٠٧٭ 
سعود علي مروي العازمي ٧٣٫٧١٭ 
سلطان علي عبداهللا الشمري ٧٤٫٠٥٭ 
سلمان حضيري عذاب العنزي ٨١٫٤٭ 
سلمان فزع عجمي سناد ٦٧٫٣٧٭ 
سيف محمد جهيمان الهاجري ٩١٫٧٣٭ 
شاهر عايد شاهر هدلى ٧٩٫٠٣٭ 
صالح عبداهللا فالح الضفيري ٧٧٫٩٢٭ 
ضاري نواف هالل الشمري ٧٩٫٣٣٭ 
عادل نواف عبداهللا املطيري ٨٣٫٣١٭ 
عايد حزام عايد الشمري ٧٩٫٠٨٭ 
عايد عوض عايد الهاجري ٨٨٫٥٨٭ 
عبدالرحمن نواف منور الشمري ٧٢٫٨٤٭ 
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز خليل ٧٥٫٧٥٭ 
عبدالعزيز محمد عودة املطيري ٩٢٫٢٦٭ 
عبداهللا حمدان صالح الرشيدي ٨١٫٩٭ 
عبداهللا خالد فهاد الضفيري ٨٢٫٧٩٭ 
عبدالوهاب سعد عطية املهيني الشمري ٭ 

٨٧٫٣٩
عبدالرحمن ســعود عبدالرزاق مرضى ٭ 

٨١٫٨٩
عبدالرحمن سيد محمد محروس ٨٥٫١٣٭ 
عبدالرحمن مشعان عبداهللا الشمري ٧٧٫١٦٭ 
عبدالرحمن يحيى جدوع هالل ٨٥٫٨٤٭ 
عبدالعزيز بندر علي الشمري ٨١٫٤٦٭ 
عبدالعزيز ماجد زبن ثويني ٧٥٫٧٤٭ 
عبدالعزيز جنم مقطوف عماش ٧٣٫٢٤٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا الصليلي ٨٤٫٩٩٭ 
عبداهللا طامي حربي الشمري ٧٩٫٦٩٭ 
عبداهللا عبدالعزيز سعود اخلالدي ٧٦٫٨٧٭ 
عبداهللا فهد فهيد املطيري ٨١٫٥٣٭ 
عبداهللا كتاب حمد مطلق ٧٩٫٢٤٭ 
عبدالوهاب نايف قناص اخلصيلى ٨٣٫٢٣٭ 
عثمان براك نزر الرفيعي ٧٦٫٥٣٭ 
علي دخيل فراج الشمري ٨٧٫٤٢٭ 
علي ماجد جاسم راشد ٧٩٫٢٧٭ 
عمر أحمد ضايف شريف ٨٤٫٦٤٭ 
عمر صقر صالح مرزوق ٧٩٫٠٣٭ 
عمر فيصل الفي اجلالوي ٧٨٫٧٥٭ 
فهد محمد مرزوق رسام مرزوق ٨٢٫٥٣٭ 
فهد مشعل تركي العنزي ٨١٫٨١٭ 
فهد نواف فهد العنزي ٨٠٫١٦٭ 
فهيد خالد فهيد الهرشاني ٨٠٫٩٦٭ 
متعب دحام فارس العنزي ٨٥٫٦٦٭ 
مثقال نايف مثقال نواف ذياب ٨٤٫٢٥٭ 
محمد حمود حايف سلمان ٧٧٫٩٢٭ 
محمد حمود سعد الهاجري ٨١٫٨٣٭ 
محمد خالد فهد الهاجري ٨١٫١٧٭ 
محمد راشد محمد الهاجري ٧٧٫٤٤٭ 
محمد رزاق ناصر خابط ٨٤٫٧٭ 
محمد رشاد كرمي حسني ٧٠٫٩٧٭ 
محمد عباس صباح عبداهللا ٨٦٫٥٦٭ 
محمد عبدالرحمن فراج الشمري ٨٤٫٧٦٭ 
محمد كاظم داخل علي ٦٧٫١٢٭ 

محمد وقيان متروك العازمي ٨٢٫٠٢٭ 
مفلح إبراهيم مفلح الهاجري ٧٩٫١٤٭ 
نبهان وليد راضي العنزي ٨٢٫٢٭ 
هالل خالد هالل قعود ٧٦٫٨٨٭ 
وليد طارق جاسم السند ٧٩٫٠٦ ٭ 

مشرف الثانوية للبنات 

أبيار محمد عبدالعزيز الصايغ ٧٩٫٢٣٭ 
أسيل طالل دخيل العنزي ٨٨٫١٤٭ 
آيه جاسم محمد الصراف ٨٤٫٣٥٭ 
الكوثر جاسم محمد علي ٩٤٫٧١٭ 
بدرية علي فيصل الهندى ٩٣٫٠٤٭ 
بشاير محمود ناصر بهبهاني ٩٥٫٤٣٭ 
بلقيس علي محمد عابدين ٨٣٫٧٤٭ 
جمانة حامد عبداهللا السريع ٨٤٫٠٨٭ 
جنان بدر مهدي احلمد ٧٩٫٤٩٭ 
جنى عدنان هاشم املسلم ٩٥٫٨٦٭ 
جودى عدنان هاشم املسلم ٨٧٫٥٧٭ 
حصة راشد محمد العسالوي ٨٢٫١٧٭ 
حوراء هاني حسني املتروك ٩١٫٥٩٭ 
دانة ايوب محمود حسني ٧٣٫٢٢٭ 
دانة محمد حيدر محمد ٨٦٫٥٦٭ 
دالل خالد صالح احلماد ٩١٫٥٧٭ 
دالل خليفة حمد الغربه ٩٢٫٨٩٭ 
دالل فالح مهنا الديحاني ٩٥٫٠٦٭ 
رتاج سالم هالل العنزي ٩٢٫٩٦٭ 
رزان جابر إبراهيم اإلبراهيم ٩٠٫٢٧٭ 
رضاب ياسر حسني عبداهللا ٨٩٫٤٣٭ 
رغد فيصل محمد بو صخر ٩٣٫٩١٭ 
رنا سعد عبداهللا السريع ٩٣٫٨٨٭ 
سارة عبدالرحمن لطيف جابر ٩٠٫٨٩٭ 
سارة راشد سعد البوص ٨٩٫٢٣٭ 
سارة مفلح محمد الصعيد ٩٥٫٣٭ 
سدن عادل محمد البالول ٨٦٫٤٢٭ 
سندس خليفة عايد احلريص ٩٣٫١٩٭ 
سهام وليد حسن اجلدى ٩٣٫٦٥٭ 
شروق علي سعيد اجلويسرى ٩٣٫٤٩٭ 
عالية خالد قيس بوناشي ٧٤٫٩٩٭ 
عال عبداهللا سيد عيسى سيد هاشم سيد ٭ 

محسن القالف ٨٥٫٨٨
فاطمة انور يوسف صرخوه ٨٢٫٢٤٭ 
فاطمة فهيد عايد العازمي ٩٠٫٠١٭ 
فاطمة فيصل محمد القبندي ٩٤٫٦٭ 
فاطمة محمد علي حسن علي ٨٦٫٦٭ 
فاطمة مهدي علي العطار ٧٩٫٠٣٭ 
فرح داود سليمان امير ٨٨٫٧٥٭ 
فرح مشاري عباهللا بوحمد ٧٨٫١٦٭ 
فرح يوسف سعد زريج ٨٨٭ 
كلثم سليم حسني السليم ٨٢٫٠٨٭ 
جلني محمد جاسم احلسينان ٨٨٫٩٢٭ 
لولوة عبدالعزيز حمد الفوزان ٨٥٫٧٦٭ 
مرمي أحمد عدنان العيسى ٨١٫٧١٭ 
مرمي إبراهيم محمد املزيدي ٨٣٫٤٭ 
مرمي عماد عبداحلميد احليدر ٧٣٫٨١٭ 
مرمي هاني عبداهللا ماجكى ٩١٫٣٩٭ 
مالك أحمد سليمان احلليل ٨٤٫٩٢٭ 
مالك عقيل موسى احلرز ٨٧٫٩٨٭ 
منار بدر عبداهللا الكندري ٨٩٫٨٨٭ 
منار بدر مهدي احلمد ٨٧٫٧٢٭ 
منيرة اسماعيل علي الفرحان ٨٠٫٢٭ 
مها يوسف عبداحملسن العليان ٨٥٫٩٨٭ 
نورة صقر غامن الغامن ٨٣٫٩٣٭ 
نورة عمر سالم املجرن ٩٦٫٢٢٭ 
هناء ماجد سلطان بوجروه ٨٢٫٩٤٭ 
يارا طارق جابر مهنا ٨٠٫٩٣ ٭ 

معاذة الغفارية الثانوية الثانوية للبنات 

أسماء محمد ناصر الدوسري ٧٢٫٧٢٭ 
أسيل عبداهللا عيد الزعبي ٩٥٫٧٭ 
أماني حمدان عبدالهادي السبيعي ٧٠٫٤٢٭ 
آمنة ماجد سويد الطريبيل ٩٤٫٦٥٭ 
أميرة محمد الفي العازمي ٨٠٫٥١٭ 
أنوار عبداهللا فهد الدوسري ٧١٫٥١٭ 
أنوار فرحان شريدة العازمي ٧٤٫٥٢٭ 
اريام عايش عايض العازمي ٩٢٫٥١٭ 
أسماء شبيب فالح العازمي ٩٦٫٦٦٭ 
البندري فهد سعود العازمي ٨٨٫٠٢٭ 
اجلازي راشد رجا الهاجري ٩٠٫٣٭ 
اجلازي فيحان مشعل العازمي ٨٥٫٧٦٭ 
اجلازي مناحي فهد احمادة ٨٢٫٠٩٭ 
الهنوف خالد سعود امليمونى ٩٤٫٨٨٭ 
اماني صالح سعيد القحطاني ٨١٫٩٥٭ 
ايالف ناصر حسني العتيبي ٩٥٫٧٩٭ 
إميان أحمد مفلح العازمي ٨٢٫٤٩٭ 
بتول حسني علي مانا الفيلكاوي ٨٣٫١٩٭ 
بسمه محمد فالح العازمي ٧٤٫٨٥٭ 
بشاير حمد مصبح العازمي ٨٦٫٨٥٭ 
تهاني محمد عويد العازمي ٧٩٫٢١٭ 
تهاني محمد مشعل العازمي ٩٠٫٧٦٭ 
جمايل خالد عبداهللا الشمري ٧٩٫٩٤٭ 
جمالء سعيد سعد الهاجري ٩٥٫٧٥٭ 
جميلة يوسف محمد العازمي ٩٣٫٤١٭ 
جواهر طالل عوض العازمي ٧٦٫٦٢٭ 
جواهر فهد مبارك احمليلبى ٩٠٫٦٤٭ 
جواهر محمد فالح العازمي ٨٠٫٦٭ 
جورى عيد فرحان العازمي ٨٤٫٦٦٭ 
حوراء ايوب علي بارون ٧٩٫٩٣٭ 
خلود حمد راشد العجمي ٩٤٫٠٣٭ 
دانة سالم فهد سالم فهد ٨٩٫٦٩٭ 
دانة فهد محمد الدوسري ٨٨٫١٭ 
رتاج عبدالرحيم عبداهللا بخش ٨٢٫٦٥٭ 
رتاج علي سعد العازمي ٨٩٫٨٢٭ 
رغد أحمد حمود العبداهللا ٨٠٫٨٧٭ 
رغد سعود فالح الهاجري ٩٢٫٩٢٭ 
رفعة حسني علي العجمي ٧٩٫٩٥٭ 
رفعة فهد حمود العازمي ٩٠٫٨٨٭ 
رفعة مشعل سعد الدوسري ٨١٫٩٤٭ 
رهف أحمد حمود العبداهللا ٨٤٫٥٤٭ 
رهف حمد حسن العجمي ٨٦٫٢٥٭ 
رهف علي صنت اجلويسرى ٧٥٫٤١٭ 
رهف مبارك فالح الهاجري ٨٢٭ 
رهف محمد مجبل العازمي ٩٦٫٨٧٭ 
رهف مسعود فرج املري ٧٨٫٧٥٭ 
روان فالح مرزوق احلبيني ٨٧٫٤٨٭ 
روميه علي ذيب الهاجري ٨٨٫٣٧٭ 
رمي حمد راجح العجمي ٨٣٫٩٧٭ 
رمي سعد طلق العازمي ٨٨٫٢٣٭ 
رمي سعود محمد الدوسري ٨٧٫١٤٭ 
رمي عبداهللا مرزوق الرشيدي ٨١٫١٣٭ 
رمي ماجد صالح العازمي ٩٦٫٣٧٭ 
رمي نايف سعد الرشيدي ٩٥٫٩٣٭ 
رمياس سعود جويزى العتيبي ٨٨٫٧٨٭ 
سارة براك مبارك العازمي ٨٥٫٨٥٭ 
سارة عبداهللا فهد امللعبى ٨٦٫٨٭ 
سارة فهد سالم العازمي ٨٢٫٩٩٭ 
سارة محمد حمد العجمي ٨٠٫٦٩٭ 
سعيدة راشد سعد الهاجري ٨٠٫٤٩٭ 
شهد سالم عبداهللا اجلداوى ٨٥٫٨٥٭ 
شهد سعد عجنان العازمي ٨٣٫٤٦٭ 
شهد عبداهللا محمد املري ٧٦٫٩٥٭ 
شهد فواز خلف العازمي ٧٦٫٨٭ 
طيف نايف محمد العازمي ٨٠٫٨٧٭ 
عائشة مطر سالم العازمي ٧٦٫٦٢٭ 
عبير عيد مطلق العازمي ٧٧٫٥٭ 
علياء معيض مسفر العجمي ٦٨٫٥٭ 
عهود عبود مسلم العازمي ٨٤٫٣٣٭ 
غدير صالح محمد العازمي ٨٥٫٥٦٭ 
غدير معجب طلميس العجمي ٩٠٫١٢٭ 
غزالن سائر فرحان العازمي ٩٠٫٣٦٭ 
غزالن صقر شخير العازمي ٧٦٫١٭ 

فاطمة صطام حمود اخلالدي ٩٧٫٠٤٭ 
فاطمة فالح عبدالنبي الشمري ٩١٫٢٦٭ 
فاطمة فهد علي العازمي ٩١٫٢٣٭ 
فاطمة مشعل طلميس العجمي ٨٢٫٣٣٭ 
فاطمة هادي سعد العازمي ٧٩٫٦٭ 
فايزة نواف عبداهللا العازمي ٩٦٫٣٥٭ 
فجر مشــعل جمعان الوســمي العازمي ٭ 

٩٣٫٣٥
فجر نزال ثابت الرشيدي ٨٣٫٠٥٭ 
فرح سعود عبداهللا العازمي ٩٣٫١١٭ 
فوز بطيحان فنيطل العازمي ٨٩٫٣٤٭ 
كرميه باني راشد الهاجري ٨٤٫١٨٭ 
لولوة سالم فالح العازمي ٩٢٫١٣٭ 
ليلى عبدالقاسم محمد الل ٨٨٫٠١٭ 
ليلى علي عباس خدادا ٦٨٫١٧٭ 
مراحب سعد عبداهللا راعي امللحا ٩٦٫٣٩٭ 
مراحب سعيد بداح العازمي ٨٧٫٩٣٭ 
مرمي جابر عبداهللا العنزي ٨٩٫٤٥٭ 
مرمي جدعان فهاد العازمي ٨٦٫٢٢٭ 
مرمي دغمان معتوق العازمي ٨٠٫٨٭ 
مرمي عبداهللا سالم الشطي ٨٨٫٥٢٭ 
مرمي عبود محمد العازمي ٩٣٫٨٭ 
مرمي علي عبداجلليل الهندال ٩٧٫٠٩٭ 
مرمي فايز مزيد العازمي ٩١٫٢٨٭ 
مرمي فالح صقر العازمي ٨٥٫٧٤٭ 
مرمي محمد عبدالعزيز الفليح ٨٦٫٩١٭ 
مزون راشد مبارك العازمي ٨٤٫٤١٭ 
مسك خالد محمد العجمي ٨٦٫٠١٭ 
مسك ناصر محمد العجمي ٧٧٫٤٨٭ 
مشاعل مطلق جدوع العتيبي ٧٧٫١٢٭ 
مالك حمدان معيض العجمي ٧٧٫٥١٭ 
مالك ماجد عبيد الدوسري ٧٩٫٠٣٭ 
منار محمد زايد الهاجري ٨٦٫٨٢٭ 
منال خلف خالد العازمي ٨٧٫١٭ 
منال طلق علي العازمي ٩٧٫٧٥٭ 
مناير خالد سعد العازمي ٨٦٫٩٦٭ 
منيرة مسفر سعود العجمي ٩٢٫٤٩٭ 
مها صالح مطلق العازمي ٨٨٫٤٧٭ 
مها فالح طلق العازمي ٧١٫٩٣٭ 
مها فهد فهاد العازمي ٨٨٫٠٨٭ 
مها ماجد صالح العازمي ٩٤٫٤٭ 
موضي عيد جذنان هندي ٨٣٫٩٩٭ 
مي نايف عبود العازمي ٩٠٫٦٢٭ 
نادية مبارك علي العازمي ٨٠٫٢١٭ 
جنالء ناصر سعود الدوسري ٩٠٫٤٢٭ 
جنود هايف رجاء دسمان ٩٥٫٧٩٭ 
نور سعد باني الدوسري ٩٠٫٦٦٭ 
نورة جابر منيف العازمي ٨١٫٠٨٭ 
نورة طالل سعود العازمي ٨٤٫٨١٭ 
نورة عيد سعود الدوسري ٨٨٫٢٧٭ 
نورة مشعل مرزوق العازمي ٧٦٫٧٨٭ 
نوف أحمد خلف العنزي ٧٨٫١١٭ 
نوف حامد ناصر الرشيدي ٧٦٫٦٦٭ 
نوف فاهد علي معتقه ٩٨٫٠٣٭ 
نوف فالح مرزوق العازمي ٨٥٫١١٭ 
نوف ماجد خليفة مبارك ٨٥٫٧٣٭ 
نوف نواف عبدالعزيز عبداهللا املعتوق ٭ 

٧٢٫٩٢
هاجر فالح فالح ابحار ٨١٫٨٨٭ 
هاجر محمد حسني العنزي ٩٠٫٩٢٭ 
هدى نايف بشر العنزي ٧٣٫٠٤٭ 
هديل هادي محمد العجمي ٦٩٫٥١٭ 
هله عبداهللا حمدان الهدية ٨٩٫٤٧٭ 
هنوف مرزوق محمد العازمي ٩١٫٩٣٭ 
هويا سعود مناور العازمي ٧٩٫٤٧٭ 
هويا فالح ناصر العجمي ٧٥٫٦٩٭ 
وديان نصار مبارك العازمي ٨٣٫٩٧٭ 
ورود مجبل هادي العازمي ٧٨٫٥٢٭ 
وضحة جابر عبداحملسن املري ٩٤٫٠٦٭ 
وضحة عبيد محسن العجمي ٧٨٫١٤٭ 
وضحة عمير فراس العجمي ٧٩٫٠٤٭ 
وضحة فالح حمد الهاجري ٨٨٫٢٩٭ 
وضحة ناصر بدر القاشوط ٩٦٫٥٩ ٭ 

منيرة األحمد اجلابر الصباح الثانوية بنات 

أريام يوسف نقا الضفيري ٩١٫٥٣٭ 
أسماء خالد سيف الهاجري ٨٤٫٠٤٭ 
أسماء محمد رشيد العنزي ٧٩٫٩١٭ 
أسيل محمد حسن محمد الكندري ٩٠٫٥٭ 
آمنة محمد مجبل العجيرب ٨٦٫٩٥٭ 
أنهار عبداهللا فالح الراجحي ٨٣٫١١٭ 
آيه فالح كياد سليمان ٨٩٫٦٩٭ 
بشاير سعود ثامر العازمي ٩٢٫٣٭ 
حنني فيصل إبراهيم البناي ٩١٫٢٧٭ 
خديجة محمد جمعان العازمي ٨٨٫٤٨٭ 
خلود خالد سدران العنزي ٨٢٫٧٨٭ 
دانة فوزي يوسف الدالمه ٨٣٫٤١٭ 
دانة حسن مخلد الديحاني ٩٣٫٢٤٭ 
دانة يوسف خليفة سويدان ٨٤٫٣٨٭ 
دميا علي عبداهللا العازمي ٨٢٫١٥٭ 
دميا فهيد مخلف العازمي ٨٠٫٥٦٭ 
رتاج غازي شاعى املطيري ٩١٫٩٢٭ 
رغد يوسف عبداهللا الرشيدي ٨٥٫٧٥٭ 
رفيف محمد سمير املطيري ٩٥٫٠٦٭ 
روابي حمود عيد الدملاني ٨٠٫٦٩٭ 
روان طارق غلوم الكندري ٧٦٫٩٩٭ 
روان فيصل حبيب السندان ٧٦٫١٩٭ 
ريان ذياب سويد العازمي ٧٠٫٢٥٭ 
رمي بسام طالب العوضي ٨٦٫٧٣٭ 
رمي خالد سليمان الهاملي ٨٢٫٥٤٭ 
رمي رائد أحمد التومي ٨٦٫٠٥٭ 
رمي صالح خالد العازمي ٨٩٫٣١٭ 
زهرة زبن شريف جنديل ٨٢٫٩٨٭ 
زينب بدر صالح الدوسري ٧٦٫٤٩٭ 
زينب علي أحمد فناهي ٩٦٫٩٨٭ 
سارة حمود رمضان العنزي ٨٨٫٤٥٭ 
سارة طارق خليل سبتي ٩٧٫٦٢٭ 
سارة عادل مبارك العازمي ٨٥٫٧٩٭ 
سارة فارس ذريان العنزي ٩٠٫٥٩٭ 
سارة محمد ماطر الرشيدي ٧٩٫١٧٭ 
سلمى أحمد محمد الهاجري ٨٠٫٦٢٭ 
شروق عواد محمد الرشيدي ٧٢٫٩٩٭ 
شهد سلمان عبيد الرشيدي ٨٢٫١٩٭ 
شهد عيسى ظاهر الرشيدي ٧٤٫٥٦٭ 
شوق محمد سالم فهد ٧٥٫٧١٭ 
شيخة ناصر سعد العدواني ٨٨٫١٨٭ 
ضاويه جمال سالم كليب ٩١٫٣٤٭ 
ضحى هادي هالل الديحاني ٥٩٫٧٢٭ 
طيبة عبداللطيف يعقوب الثويني ٨٣٫٨٥٭ 
عائشة خالد سالم جوهر ٩٧٫٣٤٭ 
عائشة فالح عايش الرشيدي ٨١٫٥٢٭ 
عالية بطاح مطلق املطيري ٧١٫٦٨٭ 
عايشة فهد عبداهللا الدوخى ٨٤٫٤٣٭ 
عنود أحمد راشد البذالي ٧٣٫٤٣٭ 
غدير جميل علي كمال ٨٥٫٧٥٭ 
غدير راشد حمدان العازمي ٨٧٫٧٭ 
غدير سلمان خالد العازمي ٧٦٫٢٤٭ 
فاطمة حسني علي الفيلكاوي ٨٦٫٢٧٭ 
فاطمة مصلح ضحوي املطيري ٧١٫٢٨٭ 
لولوة حسني علي الهاجري ٨٢٫٢٤٭ 
لولوة علي حسن العنزي ٧٤٫٥٢٭ 
لينا فالح يتيم الفضلي ٨٧٫٦٢٭ 
مرمي أحمد وبدان ٩٠٫٧٧٭ 
مرمي حامد دليم املطيري ٨١٫٠٥٭ 
مرمي حميد محمد الرشيدي ٧٤٫٦٧٭ 
مرمي شايع راشد العازمي ٨٨٫٤٥٭ 
مرمي فيصل عبداحملسن الشايجي ٧١٫٦٧٭ 
مرمي نايف سعود العيباني ٨٩٫٤٭ 
مالك صباح زايد شاهر ٨١٫٧٤٭ 
منال مدوس فايز الرشيدي ٨٤٫٧٩٭ 

منيرة محمد مشعان العتيبي ٨٤٫٤٣٭ 
ميثه جنم عبداهللا إبراهيم ٩٤٫٩٤٭ 
نادية عزيز شباب الشمالى ٨٢٫٦٨٭ 
جنالء حبيب عماش الشمري ٨٩٫٤٤٭ 
نوال نواف حمد الرشيدي ٩١٫٢٨٭ 
نورة فهيد فرج العجمي ٨٩٫٩٩٭ 
نورة محمد يعقوب الثويني ٧٥٫١١٭ 
نورة وليد عبداهللا حسني ٩٠٫٣٩٭ 
نوف مبارك سعود العجمي ٧٩٫٣٧٭ 
هاجر اشرف علي فيلكاوي ٨٨٫٧٥٭ 
هبة سالم عبداحلميد أحمد ٩٧٫٤٤٭ 
هدى مشعل يونس سالمة ٩٨٫٢٤٭ 
هديل بجاد مجبل الديحاني ٨٨٫٨٤٭ 
هديل جنيب عبداهللا املطيري ٨٩٫٠١٭ 
هند مشعل عجيل الفضلي ٨٩٫٩٢٭ 
وعد عبداهللا سهيل العنزي ٧٩٫٩٤٭ 
وهب عبداهللا سهيل العنزي ٨٠٫٥٨٭ 
وهج طالل مزيد املطيري ٧٥٫٣٤ ٭ 

ناصر عبداحملسن السعيد الثانوية للبنني 

أحمد قيس محمد التورة ٩٠٫٤١٭ 
أحمد يعقوب أحمد إبراهيم ٩٢٫١١٭ 
أحمد فوزي أحمد اجلريسي ٨٦٫٦٢٭ 
بدر عبدالرزاق سوادى شهاب ٨٨٫٩٥٭ 
بدر محمد عبداحلميد فرس ٧٦٫١٤٭ 
حسني حسن حسني جراغ ٨٢٫٠١٭ 
حسني مهدي بهبهاني بور ٩٣٫٢٥٭ 
زياد محمد يوسف عبداهللا ٩١٫٢٩٭ 
سالم قتيبة عبداهللا الشميس ٧٢٫٧٭ 
سلمان يعقوب علي اخلميس ٩٠٫٥٣٭ 
شهاب أحمد عبداهللا أحمد عبداهللا ٨٠٫٣٦٭ 
صالح منصور عبدالرحمن العبدالهادي ٭ 

٧٧٫٠٦
طالل أحمد سليمان الفرحان ٧٤٫٩٦٭ 
عبدالرحمن خالد علي اليعقوب ٨٣٫٤٥٭ 
عبدالرحمن عبداهللا عبدالوهاب السنني ٭ 

٨٧٫٧٦
عبدالرحمن فهد مطلق الصالل ٨٠٫٨٤٭ 
عبدالعزيز بدر عبداهللا الرباح ٨٢٫٨١٭ 
عبدالعزيز سعد عبدالعزيز احلامت ٧٢٫٥٢٭ 
عبدالعزيز علي حسني معرفي ٨٤٫١٤٭ 
عبدالعزيز هيثم عبدالعزيز العثمان ٨٨٫٨٥٭ 
عبدالعزيز وليد خالد الدندن ٨٥٫٧٣٭ 
عبداهللا أحمد مساعد احلداد ٧٨٫٣٤٭ 
عبداهللا إبراهيم محمد الناصر ١٩٫٢١٭ 
عبداهللا جاسم محمد السويدان ٨٣٫٤٢٭ 
عبداهللا خالد أحمد إبراهيم ٩٢٫٢٧٭ 
عبداهللا خليل عبدالعزيز بو راشد ٨٧٫١٤٭ 
عبداهللا فهد ناصر أحمد ٨٠٫٩٣٭ 
عبداهللا محمد حسني املياس ٩١٫٦٦٭ 
عبداهللا منصور خليفة الضفيري ٨٩٫٨٩٭ 
عبداهللا ناصر فهد احلمدان ٧٩٫١٤٭ 
عبداهللا يوسف عبداهللا املهدي ٧٩٫٣٨٭ 
عبداهللا حسني علي القالف ٨٧٫٨٣٭ 
عبداهللا سالم علي سالم ٨٦٫٠٦٭ 
عبداهللا محمود خليل القالف ٨٤٫٥٧٭ 
عبداهللا هاني حسني جاسم الزنكي ٨٤٫٦٧٭ 
علي أحمد علي أشكناني ٧٩٫٤٢٭ 
علي دعيج علي دشتي ٨٥٫٨٣٭ 
علي راجى طالب تقى ٧٨٫٨٨٭ 
عمر محمد عباس الشراح ٧٦٫٢٦٭ 
عمر منصور أحمد جاسم ٧٦٫٧٩٭ 
عمر هاشم خالد الغربللي ٧٦٫٠١٭ 
فهد دعيج خلف البرازي ٨٨٫٢٥٭ 
فهد رائد فهد السعيدي ٧٧٫٣٭ 
فيصل عادل محمد الفيلكاوي ٨٣٫٥٧٭ 
مبارك مشعل خلف إبراهيم خلف ٩٣٫٣٭ 
محمد أحمد بدر العسالوى ٩٣٫٢٧٭ 
محمد عبدالســالم شعيب محمد شعيب ٭ 

٨٦٫٦٣
محمد علي عبداهللا احلبيل ٧٦٫٢٧٭ 
محمد مبارك سلمان اخلرافي ٧٤٫٤٢٭ 
مشاري جاسم أحمد الذكراهللا ٨٠٫٩٤٭ 
مهدي صالح جاسم التركمانى ٨٩٫١٥٭ 
هادي نواف عبيد العجمي ٨٢٫٥٩٭ 
وليد حامد حمود الهران ٧٥٫٩٧٭ 
يوسف براك زيد املطيري ٨٣٫١٥٭ 
يوسف عبدالعزيز أحمد الزاير ٨٧٫٨١٭ 
يوسف عبداهللا صالح العتال ٧٧٫٥٧٭ 
يوسف محمد مسلم عيسى ٨٦٫١٩٭ 
يوسف وليد خالد احلمد ٨٦٫٠٨ ٭ 

نورية صبيح الصبيح الثانوي للبنات 

أثير نايف صعب الظفيري ٩١٫٥١٭ 
أرياف محمد خلف الهرشاني ٨٠٫٠٧٭ 
أسماء علي سمير عمار العنزي ٧٥٫٢٥٭ 
أسيل علي عبدالرحمن الرشيدي ٨٦٫٧٤٭ 
أصايل صالح مصلح احلربي ٨٣٫٩٣٭ 
أفراح بدر عبداهللا احلربي ٨٠٫٦٩٭ 
أمل محمد هذال احلربي ٧٤٫٤٦٭ 
أميرة بدر سيف الشمري ٨٥٫٥٧٭ 
أمينة أحمد عبدالعزيز محمد معتبر ٧٦٫٨٨٭ 
أسماء ماجد سعد احلربي ٨٦٫١٨٭ 
البندري عبداهللا محمد فالح فطيم ٨٠٫٤٨٭ 
اجلوري نواف قناص عواد البرازي ٨٨٫٠٨٭ 
اجلوهره علي عبداهللا الشمري ٨٩٫٥٤٭ 
الشيهانه فايز حمود احلربي ٨٢٫٦٧٭ 
بشاير محمد مسمار صلبي اجلدعى ٨٧٫٢٢٭ 
جواهر نواف محمد احلربي ٧٤٫٠١٭ 
حسناء محمد محسن فرج الرشيدي ٧٤٫٦٥٭ 
حنان وليد علي عبداهللا ٧٥٫٠٤٭ 
حوراء خلف جابر خلف الشمري ٩٣٫٩٨٭ 
خديجة بدر أحمد الربيعى ٨١٫٤٥٭ 
دانة راهى مثنى ركاد الشمري ٧٢٫٧٣٭ 
دانة فايز فالح عطية الرشيدي ٩٠٫٣٧٭ 
دالل حمود عيادة العنزي ٨٠٫٥٨٭ 
رابعة يوسف عبداهللا العنزي ٨٥٫٤١٭ 
رتاج حسن ناصر خلف الشمري ٨٦٫٥٦٭ 
رحب خلف عبيد يعقوب املطيري ٨٢٫٨٤٭ 
رغد فهاد سعد العجمي ٨٩٫٢٩٭ 
رهف إبراهيم سعد الرشيدي ٨١٫٧١٭ 
روان فالح سعد الشمري ٧١٫٧٥٭ 
ريان شجاع حسن احلجرف ٧٠٫٩١٭ 
ريان مشعل عيادة العنزي ٩١٫٣٦٭ 
ريانه سطام شامان سميران ٨٦٫١٥٭ 
ريتاج خلف نشمي الضفيري ٦٩٫٠١٭ 
ريتاج مونس خليف سالم ٧٤٫١٭ 
رمي عبداهللا عبداحملسن املطيري ٨٤٫٨٦٭ 
رمي فهد جابر الظفيري ٧٢٫٢٥٭ 
رمي نصار محمد الظفيري ٨٣٫١٣٭ 
رميا منصور منشد اخلالدي ٨٦٫١٧٭ 
سارا بدر محمد املطيري ٩١٫٠٨٭ 
سارة سعد محمد احليان ٨٨٫٣١٭ 
سارة رجب عبداهللا العبدالهادي ٨٨٫٣٧٭ 
سارة سعود محمد العنزي ٩٠٫٢٦٭ 
سارة فالح سالم الدوسري ٧٩٫٩٦٭ 
سارة مطيلق مطلق العتيبي ٧٤٫٩١٭ 
سارة مناحي صالح اخلالدي ٨٤٫٢٥٭ 
سارة ندا ناشر احلربي ٩٤٫٣٩٭ 
سهام حسني سعدون العجمي ٧٩٫٦٣٭ 
سوده مطلق دحل الظفيري ٩٢٫٩٭ 
شروق أحمد سعود النمشان ٩٠٫٣٭ 
شمايل أحمد كامل اخلالدي ٨٥٫٦٣٭ 
شموخ نواف فرج الشمري ٨٢٫٩١٭ 
شهد بادي عجاج العتيبي ٧٢٫٩٢٭ 
شهد غازي سالم الشمري ٨١٫١٧٭ 
شهد فواز مسعد املطيري ٩٥٫١٩٭ 
شهد محمد خلف الشمري ٨١٫٢٨٭ 
شيخة عبداهللا ناصر الظفيري ٨٤٫٦٤٭ 
شيخة مثال حميدي سعد الصانع ٧٢٫٦٢٭ 

شيخة مغير مناور فيصل ٨٨٫٦٤٭ 
شيخة ناصر سعد فالح العدواني ٨١٭ 
شيماء مسفر عواد الشمري ٨٠٫٢٤٭ 
طيف أحمد عبداهللا حسني غالب ٧٥٫١٥٭ 
طيف خالد عنيزان الشمري ٨١٫٠٧٭ 
طيف عزيز خالد سالم دخيل الصليلي ٭ 

٨٣٫٧
عائشة محمد جاسم املعييف ٨١٫٤٣٭ 
عالية أحمد كحيل العتيبي ٧٩٫١٤٭ 
عبير ثامر محمد الشمري ٨٦٫٩٧٭ 
عبير غامن منور احلربي ٧٨٫٥٩٭ 
عهود سرور محمد خليف العنزي ٧٦٫٦٥٭ 
عواطف عادل حمد مشعل ضيف ٩٠٫٤٣٭ 
عيدة صقر مطلق صقر الرشيدي ٨٢٫٤١٭ 
غالية خالد غازي طليحان الصليلي ٨٥٫٤٢٭ 
غزالن محمد علبك العنزي ٧٥٫٤٥٭ 
غال بدر عبيد الديحاني ٧٨٫٠٦٭ 
فاطمة تركي مفرح نهار العنزي ٧٨٭ 
فاطمة خالد خلف الرشيدي ٨٤٫٦١٭ 
فاطمة عادل غريب العنزي ٩٦٫٠٤٭ 
فاطمة فالح غثيث احلسيني ٨٦٫٨٥٭ 
فاطمة محمد عويد مبارك العجاجي ٨٩٫٣٢٭ 
فجر مبرك جمعان العازمي ٨٣٫١٭ 
فرح بندر عذال العنزي ٩٠٫٧٣٭ 
فرح فرحان ســالم حماد بــراك العنزي ٭ 

٨٦٫٤٨
فوز غامن طريخم عرمان الظفيري ٩٤٫٤٨٭ 
في تركي متعب قضبان ٧٥٫٣٧٭ 
فيروزه محمد علي املطيري ٧٦٫٥٦٭ 
قوت طالل غازي العنزي ٨٤٫٤٭ 
كنوز فواز سعود الظفيري ٩٤٫٨٨٭ 
لولوة محمد شيحان العنزي ٨٤٫٢٣٭ 
مآرب عبداهللا محمد املطيري ٨٢٫٥٧٭ 
مرمي سليمان حسني العنزي ٩٤٫٣٭ 
مضاوي أحمد فالح الشمري ٨٩٫٧١٭ 
معالي سعد عقاب الشمري ٨٠٫٤٨٭ 
منار سعود عوض اخلالدي ٩٣٫٩١٭ 
منال بجاد مشعان العتيبي ٧٧٫٢٨٭ 
منال بدر عبداهللا مناحي العجمي ٧٤٫٨٭ 
منال محمد مبارك بو ورعني ٩١٫٢٭ 
مناير مناور حمود الشمري ٧٦٫٥٦٭ 
منى طاهر سعد العتيبي ٨٠٫٧٨٭ 
منيرة ثامر ناصر العدوان ٨٥٫٤٨٭ 
منيرة حجاب زيد اخلالدي ٨٨٫٠٥٭ 
منيرة سند محمد العجمي ٩١٫٣٣٭ 
منيرة عبداهللا راشد املطيري ٧٤٫٨٦٭ 
منيرة مشاري ناصر فياض ٧٤٫١٧٭ 
مها بدر مكاري العنزي ٨٩٫٩٩٭ 
مها مشعل عواد العنزي ٨٦٫٤١٭ 
مها مطر درمييح مطر املطيري ٨١٫٨٧٭ 
مى جزاع دحل خلف الضفيري ٩٤٫٩٧٭ 
جند سالمة السويلم الرشيدي ٨٣٫٣٩٭ 
ندى محمد مناحي السبيعي ٨٥٫٩٣٭ 
نور سعود محمد عسكر الفضلي ٩٧٫٢٢٭ 
نور عبدالعزيز مهدي الرشيدي ٧٦٫٩٥٭ 
نور مجبل جابر علي ٨١٫٠٣٭ 
نورة راشد عثمان الزعبي ٧١٫٦٥٭ 
نورة سالم جياد الشمري ٧٥٫٤٣٭ 
نورة صالح غنيم غنام املطيري ٩٠٫٠٩٭ 
نورة فهد محسن مشاري العجمي ٨٧٫٥٩٭ 
نورة محمد عامر العجمي ٨١٫١٨٭ 
نورة مطلق دحل الضفيري ٧٤٫١٭ 
هاجر بدر عبيد الديحاني ٨٨٫٦٩٭ 
هاجر دبيان نومان الشمري ٧٠٫٥٣٭ 
هاجر فيصل فرج ماوي املطيري ٨٤٫٨٥٭ 
هديل خالد عبداهللا صالح اجلنيدى ٨٩٫٥٦٭ 
وجدان عبداهللا فجري العجمي ٧٩٫٤٥٭ 
وحش بندر رفيد العنزي ٨٨٫٢٦٭ 
وضحة إبراهيم سرحان احمليسن ٧٠٫٧٥٭ 
وضحى نواف محمد احلربي ٧٤٫٦٦ ٭ 

هارون الرشيد الثانوية للبنني 

أحمد حجاج فهاد العازمي ٨١٫٧١٭ 
اسامة فيصل عبدالرحمن الكندري ٨٦٫٧٣٭ 
بدر الفي نزال العازمي ٧٩٫٣٭ 
بندر الفي نزال العازمي ٨٨٫١٢٭ 
تركي عايض فليح الرشيدي ٧٦٫٩٢٭ 
حجاب محمد حسن العجمي ٧٧٫٨٣٭ 
خالد حمد عويضه العجمي ٩٠٫٩٤٭ 
خالد فالح عتوان العازمي ٧٥٫٤٥٭ 
راشد فالح سالم العازمي ٨٢٫٦٦٭ 
سحمى فهد سحمى الدوسري ٨٢٫٩١٭ 
سعد عيد مناور العازمي ٨٧٫٤٣٭ 
سلطان براك مجبل العازمي ٧٩٫٢٢٭ 
صقر أحمد خلف الشمري ٧٦٫٥٭ 
عبدالرحمن فاهد علي معتقه ٨٩٫٨٩٭ 
عبدالعزيز ناصر خالد املطيري ٨٠٫٢٩٭ 
عبداهللا بندر بدر العتيبي ٨٤٫١١٭ 
عبداهللا سعد غازي الديحاني ٨٢٫٩٢٭ 
عبداهللا هادي حسيان العازمي ٨٤٫٩١٭ 
عبداهللا ناصر هندي العجمي ٨١٫٤١٭ 
عبيد برجس راجس الدوسري ٧٦٫٦١٭ 
علي حسني سالم العازمي ٨١٫٧٣٭ 
علي خالد علي العازمي ٧٥٫٠٥٭ 
علي ناصر سعد العجمي ٧٤٫٨٥٭ 
عمر خالد عزت محمدعلي ٨٩٫٦٧٭ 
فارس ناصر خالد املطيري ٧٨٫١٦٭ 
فالح ملفي فالح العازمي ٨٠٫٣٤٭ 
فهاد فايز فهاد العازمي ٨٧٫٢٨٭ 
فهد خالف معلث الرشيدي ٨٤٫٨٩٭ 
فيصل محمد سريع ناصر سريع ٨٣٫٢٭ 
كليب أحمد كليب العتيبي ٧٨٫٢٦٭ 
محمد عبدالوهاب وارد العنزي ٧٦٫٠٢٭ 
محمد فهيد ناصر العازمي ٨٠٫١٧٭ 
محمد مبارك راشد العازمي ٨٣٫٣١٭ 
محمد محمود أحمد شموه ٧٣٫٧٭ 
محمد هادي حسيان العازمي ٨٦٫٠٥٭ 
مرزوق مشعل محمد العازمي ٩٠٫٢٥٭ 
نادر محمد عبيد العازمي ٧٨٫٨٦٭ 
هادي مطلق مهدي العازمي ٧٦٫٦٢ ٭ 

هدية الثانوية للبنات 

أسماء فالح سالم مطلق العنزي ٨٦٫٢٥٭ 
آمنة جعفر حمد حماد العازمي ٨٣٫٠٢٭ 
آمنة عبداهللا عبدالغفور العوضي ٨١٫٢٣٭ 
أميرة تركي شخير عبداهللا العنزي ٧٤٫٣٨٭ 
أمينة خضر حســني علي حسني خضر ٭ 

٨٦٫٤٢
أنفال علي حسن العجمي ٧٧٫٣١٭ 
أنفال عوض جابر أحمد صالح ٨٦٫٥٦٭ 
أنفال مبارك اعقيل سعود العازمي ٨٠٫٦٭ 
البندري فهيد مسرع سالم فهد العجمي ٭ 

٧٧٫٣
اجلادل ضيدان مطلق مبارك صامل ٨٦٫٣٨٭ 
اجلــوري مفلح عوض غــازي املطيري ٭ 

٩٣٫٦٩
أمثال راشد فهد فهد العجمي ٩٢٫٨٨٭ 
اوراد سامي ردعان عبداهللا العازمي ٨٢٫٦٣٭ 
إميان سلمان جاسم علي البلوشي ٨٦٫٩٤٭ 
بدرية راجح هندى احلربي ٨٧٫٤٦٭ 
جمانة أحمد غامن سعيد الهاجري ٨٣٫٩٩٭ 
حصة مناحي محمد دهيم الدوسري ٩٥٫٩٦٭ 
حور علي أمني محمد الصقر ٨٢٫٤١٭ 
خلود جمعان ناصر العازمي ٨٧٫٩٣٭ 
دانة حامد مرزوق العازمي ٩١٫٦٥٭ 
دانة خميس شبيب خميس العجمي ٨٢٫٧١٭ 
دانة محسن عايض عبيد العتيبي ٨٧٫٢٥٭ 
دالل علي ضيف اهللا محمد املطيري ٩٢٫٣٥٭ 
دميه مناحي محمد دهيم الدوسري ٨٦٫٥٢٭ 
رتاج عثمان حبيب حسني ابل ٩٣٫٩٧٭ 
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رفعة سلطان بداح فالح الدوسري ٩١٫٧٧٭ 
رفعــة كميخ برغش فهد ســعد العجمي ٭ 

٩١٫٢٤
روان داود محسن فدعوس العجمي ٨٤٫٤٤٭ 
رمي سعود محمد حزمي السهلي ٨٤٫١٥٭ 
رمي ماجد فاروق مجيد الغريب ٨٥٫٥٦٭ 
رمي محمد دهيم محماس الدوسري ٨٨٫٩٥٭ 
رمي منصور شــنيف منصــور العازمي ٭ 

٧٢٫٠٣
زينب بدر ناصر براك العازمي ٨٩٫٣٧٭ 
زينب محمد عبداهللا حسن السبت ٨٧٫١١٭ 
سارة جاسم حسني علي القالف ٧٩٫٢٥٭ 
سارة خالد سالم مطلق السويلم ٩٥٫٩٨٭ 
سارة فراج سعود سعد السبيعي ٨٥٫٨٧٭ 
سارة فهد سوهج سراهيد العتيبي ٨٥٫٥٧٭ 
سارة فيصل مدعث غالب العازمي ٧٩٫٤١٭ 
سارة مبارك سيف مبارك امللعبي ٩٤٫٥٭ 
سارة محمد عبيد فهد زهيم السهلي ٨٢٫٦٩٭ 
سراب ثامر عبداهللا ثامر العجمي ٨٤٫١١٭ 
شروق سرحان عواض حباب العتيبي ٭ 

٩٢٫٨٤
شعيع حميدي علي محمد احلربي ٨٩٫٠٢٭ 
شهد رشيد بطيحان قنيفذ العازمي ٨٨٫٤٨٭ 
شهد فهاد مناحي العجمي ٨٦٫٢٢٭ 
شهد محمد سعد شداد العازمي ٨١٫٦٦٭ 
شهد مشلش عبداهللا العجمي ٩٤٫٨٥٭ 
شوق سامي ردعان عبداهللا العازمي ٨٢٫٢٦٭ 
شوق سعد مصلح العازمي ٧٦٫٥١٭ 
شوق محمد عبيد فهد زهيم السهلي ٩١٫٨٦٭ 
شيخة عبدالسالم حمد املسباح ٨٦٫٠٤٭ 
شيماء راشد مرزوق فهاد جدعان العازمي ٭ 

٩٠٫٣٥
عائشة عبداهللا حمد الرشيدي ٧٩٫٦٦٭ 
عنايد علي فهيد العجمي ٨٤٫٨٧٭ 
عهد فهاد راشد عبيد الدوسري ٧٧٫٥٤٭ 
عهد الفي حسن ناصر احلربي ٩١٫٧٨٭ 
غدير غشام مطلق فهد العازمي ٨٠٫٨٧٭ 
غزالن مبارك اعقيل سعود العازمي ٨٩٫٠٨٭ 
غند ناصر سالم مبارك ٩٠٫٩١٭ 
فاطمة رجعان راشد العازمي ٨٨٫١٧٭ 
فاطمة عايض علي عايض الوجهان ٩٣٫٢٨٭ 
فاطمة عبداحلميد علي العوضي ٨٩٫٩٩٭ 
فاطمة محمد عبداهللا حمد العجمي ٨٤٫٢٧٭ 
فرح فرحان عبيد الرشيدي ٩٠٫٠٦٭ 
فنار سعيد عبدالهادي محمد العجمي ٧٤٫٩٭ 
في فهد مجبل حمود النويعم ٨٥٫٨٢٭ 
ملى فهاد مناحي العجمي ٨٧٫١١٭ 
لولوة علي مرزوق املطيري ٨٤٫٣٥٭ 
ليلى محســن مرزوق عايــض املطيري ٭ 

٨٤٫٩٥

مرمي سالم محمد مبارك ٨٧٫٦٥٭ 
مرمي سلمان علي محمد السليمان ٧٦٫٢٤٭ 
مضــاوي جمال ناصر ســاري العتيبي ٭ 

٧٨٫٩٥
معديه ســعد عبداهللا منصور العجمي ٭ 

٨٩٫٣١
منار طالل مجبل جميعان احلربي ٩٢٫٥٭ 
مناير فيصل مطلق بطيان العازمي ٧٩٫٣١٭ 
منيرة خالد مناحي نايف العجمي ٩٢٫٩٩٭ 
منيرة عبداهللا مناحي نايف العجمي ٨٢٫٧٣٭ 
منيرة محمد سعد اخلالدي ٨٢٫٥٨٭ 
مها سماح خالد احلربي ٨٧٫٥٣٭ 
موضي محمد ناصر العازمي ٧٦٫٦٢٭ 
مي هايف مارج هايف العتيبي ٧٩٫١٨٭ 
ندى مبارك عبداهللا فالح الذروه ٨٦٫٥٭ 
نوال سالم فهيد سالم العجمي ٨٨٫٨٦٭ 
نورة بندر مطلق شجعان العتيبي ٧٨٫٨٭ 
نورة علي عواض غالي العازمي ٨٠٫٧٢٭ 
نورة محمد فاضل الشمري ٩١٫٦٨٭ 
نورة مساعد بتال سالم الهاجري ٨٢٫٦٩٭ 
نورة مناع بادي حماد العجمي ٨٤٫٨٧٭ 
نوضا عبداهللا طلق العتيبي ٩١٫٤٥٭ 
نوف خالد ضيدان السبيعي ٩٠٫٨٩٭ 
نوف سعود عايد العازمي ٩٦٫٧١٭ 
هاجــر عبدالعزيز محمد جلوي العنزي ٭ 

٩٢٫٠١
هدى عبدالعزيز محمد حمدان احلمد ٧١٫٦٢٭ 
هديــل عبدالعزيز محمد جلوي العنزي ٭ 

٨٩٫٤٧
هند دعيج علي راشد العجمي ٧٦٫٦٥٭ 
هند علي جابر العجمي ٩٣٫٦٤٭ 
هيا راجح محمد الهاجري ٩٠٫٢٨٭ 
وجدان طالل علــي عبدالعالي املطيري ٭ 

٩٢٫١٤
وجدان عواد فالح عواد العازمي ٩٢٫٠٣٭ 
وجدان فيصل مدعث العازمي ٧٩٫٤٣٭ 
وسمية فهد عبيد البرازي ٨٧٫٧٤٭ 
وضحة محمد رجا فهد العازمي ٨٧٫١٩ ٭ 

هشام بن العاص الثانوية للبنني 

أحمد جالى مضف اجلريد ٧٢٫٠٧٭ 
أحمد املهدي بيومى عبدالســالم بيومى ٭ 

٩٤٫١٩
أحمد محمود أحمدمحمد عبدالعزيز ٨٧٫١١٭ 
أحمد هشام حامد فهمي أحمد ٨٦٫٨٥٭ 
اسامة ياسني صالح ٨٠٫٨١٭ 
جعفر حمزة عباس صادق ٧٨٫٤٢٭ 
حسن عماد عبدالرزاق بوعباس ٨٥٫٣٥٭ 
حسني عبدالرسول غلوم حسني ٧٥٫٩٭ 
خالد رائد عادل عبداهللا ٧٨٫٣٣٭ 

خالد عبداهللا محمد الدوسري ٧٦٫٧٧٭ 
خالد عبدالسالم أحمد جامع ٧٩٫٧٭ 
خالد فوزي مفرج الزهاميل ٨٤٫٢٣٭ 
خالد محمد حمدي أحمد البيومي ٩٥٫٤٭ 
خالد ناصر زايد املطيري ٧٩٫٢٥٭ 
خالد نواف حايف الفضلي ٩١٫٨٧٭ 
دعيج علي خلف عبداهللا ٨١٫٥٤٭ 
راشد حمد علي الرميحى ٨٢٫٩٥٭ 
راشد مرشد عبداهللا الشيزاوي ٩٤٫٩١٭ 
سعد فهيد سعد العجمي ٨٢٫٩٢٭ 
ســليمان مضحى عبدالرحمن الرشيدي ٭ 

٧٧٫٩٩
ضاري خالد أحمد الكندري ٧٥٫٥٥٭ 
طامي حمد ناصر العجمي ٦٥٫٧١٭ 
عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الكندري ٭ 

٧٧٫٢٦
عبداللطيف ناصر صالح املليفي ٧٦٫٧٨٭ 
عبداهللا طارق سلطان املرزوق ٧٢٫٦٭ 
عبداهللا عادل عبدالهادي الهمالن ٧٤٫٨٥٭ 
عبداهللا فهيد عبداهللا العزب ٧٣٫٤٥٭ 
عبداهللا مجول عبداهللا العجمي ٨٣٫٢١٭ 
عبداهللا ناصر الزم فرحان ٨٥٫١٩٭ 
عبدالرحمن محمد مبارك مطر ٨٢٫٠٥٭ 
عبدالرحمن وجيد مصطفى زيدان ٨٥٫٧٣٭ 
عبدالرحمن وليد هالل الدريويش ٧٧٫٩٢٭ 
عبدالعزيز عبداهللا بلوس ٧٤٫٨٢٭ 
عبداهللا طه أحمد مصطفى العوضي ٨٨٫٦٣٭ 
علي أحمد صادق الشمري ٧٢٫٣٩٭ 
علي البدري محمد عبداحلميد ٧٨٫١٭ 
علي جابر محمد املقصيد ٨٣٫٣٥٭ 
علي محمد غلوم الدشتى ٧٤٫٥٨٭ 
فهد برغش محمد العجمي ٨٠٫٦٨٭ 
فهد جلوي فهد العجمي ٧٧٫٨٧٭ 
فهد سعد عايد األزمع ٧٦٫٢٣٭ 
فهد محمد عبداهللا العجمي ٨٠٫٠٢٭ 
مبارك محمد مبارك العجمي ٧٨٫١٣٭ 
محمد بدر محمد الدلك ٨٣٫٤٦٭ 
محمد جاسم أحمد بن علي ٩١٫٨١٭ 
محمد خالد جلوي اجللوي ٧٨٫٤٥٭ 
محمد عبداهللا فهد السبوق العجمي ٨٤٫٢٤٭ 
محمد علي ناصر املري ٨٧٫٠٧٭ 
محمد فراج مبارك املشوط ٨٠٫٣٩٭ 
محمد فهد عوض اجللوي ٨١٫٢٩٭ 
محمد مشعل محمد الشامري ٨٥٫٧٦٭ 
محمد مفرج محمد العجمي ٨٢٫٠٥٭ 
مشاري سعد عبداهللا منصور ٧٥٫٢٢٭ 
مشعل عبداهللا خلف الرشيدي ٧٤٫٦٢٭ 
مشعل محمد سعد الدوسري ٧٧٫١٢٭ 
ناصر فهد محمد العجمي ٨٢٫٤٨٭ 
ناصر محمد مبارك العجمي ٧٨٫١٥٭ 

نواف فيصل محمــد البدهاوي العنزي ٭ 
 ٧٢٫٦٨

يعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنني 

أحمد علي عقيل البناقي ٩٥٫٦٨٭ 
أحمد محمد حييان انونة العنتري ٧٩٫٦٭ 
العبداهللا سعد غريد البذالي ٨١٫٨٩٭ 
بدر مساعد زيد مطلق الصانع ٩٣٫٧٢٭ 
بدر ناصر علي العديله ٧٠٫٩٢٭ 
تركي إبراهيم قناص نقيع اخلصيلى ٧٨٫١٭ 
جاسم محمد خضير سيف العنتري ٧٥٫٢٤٭ 
حبيب عبداهللا سلمان داود األحمد ٧٤٫٢٣٭ 
حمد أحمد رشيد مليح اجلميلي ٧٤٫٦٩٭ 
حمد جاسم كاظم جاسم علي ٧٣٫٦٩٭ 
حمد عبداهللا أحمد العبداهللا اجلبر ٨٨٫٧٢٭ 
حمد نايف مرضى رهيف العجمي ٧٠٫٢٩٭ 
حمود بشير خليف ناصر العنزي ٨١٫٥٥٭ 
حمود ناصر حمود شريدة الشمري ٨٩٫٢٦٭ 
خالد بطي عودة خليف العنتري ٧٧٫٧٤٭ 
خالد عبداهللا محمد العنزي ٧٦٫٦١٭ 
خضيــر محمد خضير ســيف العنتري ٭ 

٧٣٫٣٦
راشد ناصر علي محمد العديله ٨٤٫٦٧٭ 
سعد محمد عيد غضوي الرحيلي ٧١٫٧١٭ 
سعود زيد حزام بالدي الظفيري ٧٦٫٦٥٭ 
سعود سند دوان سند البذالي ٧٦٫٦٢٭ 
سلمان خالد فاضل عباس أحمد الطيب ٭ 

٧٣٫٥٩
صالح محمد صالح مبارك البذالي ٨٣٫٠٩٭ 
ضاري رجعان نزال رجعان البذالي ٨١٫٣٣٭ 
ضاري عوض مونس بجاد مبارك املفلح ٭ 

٨٠٫٦٨
طالل بدر نعير نعير الهاجري ٨٣٫٤٨٭ 
طالل حمد محارب عودة الظفيري ٧٩٫٢٭ 
عبدالرحمن بدر فهد بطي البذالي ٧٦٫٢٤٭ 
العبــود ٭  عبدالرحمــن محمــد محســن 

العنزي ٧٤٫١
عبدالعزيز خليل إبراهيم اجليعان ٨٧٫٨٭ 
عبدالعزيز محمد عايد السليمان ٧٦٫٩٧٭ 
عبدالعزيز مطلق عايد عيد اجلميلي ٧٦٫٨٦٭ 
عبــداهللا إبراهيم عايض راضي العنزي ٭ 

٩١٫٦
عبــداهللا عودة محارب عودة الضفيري ٭ 

٨١٫٢٤
عبداهللا كمال مطني دحام الفضلي ٧١٫٧٣٭ 
عبداحملسن محمد محمد العبود العنزي ٭ 

٦٩٫٦١
عبدالوهاب نادر حسني رجب حسن ٧٤٫١٨٭ 
عبدالرحمن نبيه عبداهللا محمد شعبان ٭ 

٨٥٫٥٢

عبدالعزيز عبداهللا عيادة الشمري ٧٨٫٧٣٭ 
عبداهللا انور عبدالعزيز عباس العنزي ٭ 

٨٨٫٤
عبداهللا هالل جوفان راشد البذالي ٨٢٫٠٢٭ 
عبدالهادي فهد عبدالهادي الهاجري ٨٠٫٧٤٭ 
عثمان عبدالعزيز فيصل سفاح البذالي ٭ 

٨٠٫٠٧
عثمان محمد شفاقة مطخان العنزي ٩٠٫٩٩٭ 
علي حسني مبرك الصليلي ٧٢٫٥٤٭ 
عمر عبدالعزيز سعدي العفيصان ٨٤٫٥٢٭ 
عمر محمد صالح العنزي ٧٠٫٤٢٭ 
عودة بطي عودة خليوي العنتري ٨٧٫٥٣٭ 
غامن فيصل عيال حمود العنزي ١٧٫٣٢٭ 
فارس فيصل تركي ســليمان الشــمري ٭ 

٨٣٫٨٧
فهد براك عطا اهللا الهاجري ٧٧٫٨١٭ 
فواز مشاري معيوف حمود الهليلي ٧٨٫٩٩٭ 
فيصل سعيدان بريك اجلميلي ٦٩٫٥٩٭ 
قاسم بدر ناصر محمود محمد قاهري ٨٣٫٩٭ 
مبارك هاجد مبارك مرزوق احلصم ٨٢٫٥٤٭ 
محمد عبدالعزيز عباس الكندري ٨٤٫٦٨٭ 
محمد عيد فليح معيتق العازمي ٧١٫٦٨٭ 
محمد عيد منيف عيد البذالي ٧٣٫٤٤٭ 
محمد فارس هاجد حصم الرشيدي ٧٤٫٥٦٭ 
محمد مبارك جابر املطيري ٧٧٫٦٢٭ 
محمد نعمان سفاح شنوف البذالي ٧٢٫٨٧٭ 
محمود جواد محمد درويش جواد ٧٩٫٧٭ 
مشاري مجبل زبن سعيد الصانع ٧٧٫٦٩٭ 
مشعل محمد حمد عيد العنزي ٨٩٫٢٨٭ 
معاذ محمد صالح البذالي ٧٥٫٠٦٭ 
معتق مساعد معتق سعد الرشيدي ٦٩٫٠٨٭ 
معيوف محمد سعد عيد الرويعى ٨٠٫٠٥٭ 
ممدوح محمد هزاع مشعان الهاجري ٨٢٫٠٧٭ 
ممدوح مداح ســعدي مزيــد العفيصان ٭ 

٨٤٫٢٩
نايف هالل سعد سلمان البذالي ٧٢٫٥٧٭ 
هادي فهد هادي فهيد العجمي ٨٠٫٩٦٭ 
يحيى حمد صالح سبيل العازمي ٧٣٫٦٣٭ 
يوسف سالم مجبل محمد العجيرب ٧٩٫٣٭ 
يوسف طالل شلوان عيد اجلميلي ٧٩٫١٢٭ 
يوسف ماجد فاضل الفاضل ٧٨٫٤٧ ٭ 

يوسف العذبي الصباح الثانوية للبنني 

أحمد جابر سعد الشمري ٨٠٫٧٢٭ 
أحمد حمدان بداح السليماني ٨١٫٧٢٭ 
أحمد راشد حمد العجمي ٨٩٫٧٥٭ 
أحمد عوض خليف الشمري ٨١٫١١٭ 
إبراهيم منصــور الفي النجدى العنزي ٭ 

٧٣٫٥٨
أحمد مالك ضحوي متعب ٨٣٫٤٤٭ 

أحمد محمد منور الظفيري ٨٧٫٩٨٭ 
اخلماش مبارك عبداهللا العجمي ٨٨٫٤٥٭ 
الوليد طالل خميس السعيدي ٨٥٫٠٤٭ 
بدر أحمد رجاء الشمري ٨٠٫٨٢٭ 
بدر فراج ناصر الظفيري ٨٠٫٢١٭ 
بدر ناصر عبداهللا الهوالن ٧٩٫٤٢٭ 
براك مبارك عقال الظفيري ٧٥٫٩٤٭ 
برجس متعب عبداهللا العجمي ٧٢٫١٭ 
بندر علي بدر املطيري ٧٧٫١٣٭ 
بندر مساعد نهار املطيري ٨٢٫٦١٭ 
تركي علي عيسى املطيري ٩١٫٥٢٭ 
تركي فارس راشد احلسيني ٨٧٫١٢٭ 
تركي مجبل حمود اجلعيب ٨٦٫٠٦٭ 
ثابت سعود ثابت احلبشي ٨٩٫٥٤٭ 
جراح حمد بنيا السليماني ٧٨٫٢٥٭ 
جراح نايف بدر الفضلي ٧٨٫٥٨٭ 
حامد فهد حامد الظفيري ٨١٫٧٩٭ 
حسن محمد صقر الهرشاني ٧٤٫١٥٭ 
حسن مشعل سفاح األزمع ٨٤٫٣٩٭ 
حمد مشعل عقيل املطيري ٨٥٫٨٤٭ 
خالد حمود هدينى الظفيري ٨٢٫٣٦٭ 
خالد محمد جبيل العنزي ٨٠٫٩٥٭ 
خالد محمد فراج الشمري ٨٧٫٣٤٭ 
خالد نواف مطشر الظفيري ٨٠٫٤٣٭ 
خالد يوسف سعد الرشيدي ٧٢٫٢٢٭ 
دحيالن معجب دعسان السليماني ٧٣٫٤٩٭ 
راشد سعد حامد الرحيلي ٧٥٫٨٣٭ 
راكان سعود معاند العنزي ٨٥٫٤٥٭ 
سالم حمد فهد العجمي ٦٩٫١١٭ 
سعد بدر سعد احلريجي ٨٦٫٦٨٭ 
سعد فهيد شقاحى السعيدي ٧٦٫١٥٭ 
سعد نايف مفرج املتلقم ٧٩٫٢٥٭ 
سعود سفر مسفر العتيبي ٨٦٫٤٭ 
سلطان عبداهللا رمضان العنزي ٨٠٫٨٭ 
سلطان قذيالن سلطان املطيري ٨١٫١١٭ 
سلطان مطلق عواد احلريجي ٧٥٫٢٥٭ 
سلمان صقر كساب الظفيري ٧٧٫٥٤٭ 
سند شافي سند اجلميلي ٧٦٫٠٤٭ 
صالح أحمد سعد الضامر ٧٥٫١٥٭ 
ضاري جابر ضويحي الهاجري ٧١٫٩٩٭ 
ضاري عباس محمد الشمري ٧٩٫٠٥٭ 
ضاري عبداهللا صالح املطوطح ٨١٫٥٤٭ 
طالل سلمان عواد السربل ٨٢٫٥١٭ 
عادل طالل ادخيل العنتري ٨٦٫٣١٭ 
عايد حربي عودة البناقى ٨١٫٩٧٭ 
عبدالرحمن عصام فرحان العنزي ٧٨٫٤٢٭ 
عبدالرحمن علي لهمود الشمري ٨٣٫٨٭ 
عبدالكرمي أحمد كرمي املطوطح ٨١٫٧٨٭ 
عبداهللا بدر جاسم املخلف ٨٢٫٤٣٭ 
عبداهللا خالد عبداهللا احلربي ٨١٫٩٨٭ 

عبداهللا علي ملوح االصيمع ٨٠٫٧١٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا الرويعى ٧٦٫٠٢٭ 
عبدالرحمن صالح عبداهللا الشمري ٧١٫٥٢٭ 
عبدالرحمن صالح عيادة العنزي ٩٣٭ 
عبدالرحمن علي مسير الظفيري ٧٦٫٦٭ 
عبدالعزيز أحمد صالح املاجدي ٧٦٫٨٤٭ 
عبدالعزيز حماد علي العنزي ٨١٫٣٣٭ 
عبدالعزيز سعدي زعال الضفيري ٧٩٫٤١٭ 
عبدالعزيز فواز عزيز العنزي ٧٩٫١٭ 
عبداهللا أحمد غالى الصانع ٧٤٫٤٣٭ 
عبداهللا سرور فرج السبيعي ٨١٫١٥٭ 
عبداهللا علي محمد احلربي ٨٨٫٨٧٭ 
عبداهللا مشعل زيد العتيبي ٨٤٫٤٥٭ 
عبداهللا ناصر فهد السعيد ٨٦٫٣٨٭ 
عبداهللا وليد أحمد اجلنيدى ٧٥٫٦٥٭ 
عبداملانع حسن فهد العجمي ٧٤٫٣١٭ 
عثمان حمد سليمان املاجدي ٨١٫٣٭ 
عثمان سعد عودة السليماني ٦٩٫٥١٭ 
عثمان محمد كثير اخلالدي ٧٣٫٩١٭ 
عذبي سعدي مطلق الضفيري ٧٥٫٢١٭ 
علي عبدالوهاب عيد العازمي ٧٥٫٨٭ 
عمر إبراهيم سعد الرشيدي ٧٠٫٧٤٭ 
عمر أحمد سلحوب املاجدي الصلبي ٧٨٫١٦٭ 
عمر بدر علي العنزي ٧٨٫٨٭ 
عمر طريف علي الشمري ٧٠٫٥٭ 
عمر عبيد ناصر املطيري ٨٠٫٦٦٭ 
عمر عواد السيد العنزي ٧٦٫٨٩٭ 
عمر فهد عبداهللا الشمري ٧٨٫٥٤٭ 
عمر قاسم ثعيل عبداهللا العتيبي ٧٦٫٢٢٭ 
عمر محمد سعد الدعاس ٧٦٫٠٥٭ 
عمر مشعل زغير ظارى ٨٣٫٧١٭ 
عمر هالل عبداللطيف الضفيري ٨١٫٣٨٭ 
عيد سعد عيد اخلالدي ٧٨٫٦٩٭ 
عيسى محمد رحيل العنزي ٦٦٫١٧٭ 
فالح احلميدي فالح احلسيني ٨٣٫٧٭ 
فايز حمد عبداهللا القحطاني ٨٥٫٦٣٭ 
فرج عسل محمد العجمي ٨٤٫٩٧٭ 
فرج معيوف محمد العجمي ٨١٫٣٢٭ 
فالح عبداهللا بداح العجمي ٨١٫٨٩٭ 
فالح فراج فالح احلجرف ٨٧٫٢٩٭ 
فهد عطااهللا كليب العنزي ٧٨٫٠٣٭ 
فهد علي حسني اجلبلى ٨١٫٢٥٭ 
فهد مطلق مفلح الرشيدي ٧٧٫٥٧٭ 
فهيد عادل فهيد الظفيري ٨٢٫٠٧٭ 
فواز جدعان دغيم الصويحه الشمري ٩٤٫٢٭ 
فواز حامد مناور الظفيري ٥٦٫٣٧٭ 
فيصل خالد هادي املطيري ٨٨٫٩٭ 
فيصل راضي عطية العنزي ٧٧٫٦٥٭ 
فيصل عادل عباس العنزي ٧٦٫٨٧٭ 
فيصل فهد عبيد املطيري ٩٢٫٧٩٭ 

مبارك حمدان محمد الرويعى ٧٧٫٠٥٭ 
مبارك فهد علي العجمي ٨٣٫٣٢٭ 
مبارك فهد مبارك عدهان ٨١٫١٭ 
محسن متعب محمد العجمي ٧٤٫١٦٭ 
محمد أحمد عبداهللا احمليني ٨٨٫٨٩٭ 
محمد حمد محمد العفاسي ٨٢٫٩٢٭ 
محمد خليفة طليحان الشمري ٧٣٫٨٢٭ 
محمــد دهام جيدع مناحــي الظفيري ٭ 

٩٠٫٠٢
محمد سالم محمد احلريجي ٨٠٫٩١٭ 
محمد صالح عبدالرحيم السعيد ٧٢٫٤٩٭ 
محمد عبداهللا نايف املطيري ٧٠٫٣٤٭ 
محمد علي صالح العنزي ٧٨٫٤٤٭ 
محمد غازي زامل الضفيري ٧٩٫١٥٭ 
محمد فرج محمد العجمي ٧٦٫٢٨٭ 
محمد فيصل حجب العصيمي ٨٥٫٨٤٭ 
محمد مزعل ضحوي الشمري ٧٥٫٤٤٭ 
محمد ناصر خالد الهيلم العجمي ٩٠٫٢٣٭ 
مشعل عوض غازي احلربي ٧١٫٧٥٭ 
مشهور فالح مشهور اجلنفاوي ٨٣٫١٤٭ 
موسى أحمد صقر السعيدي ٨٣٫٠٢٭ 
نادر نواف صعفق البرازي ٨١٫٦٨٭ 
ناصــر عبدالكرمي عايــض القحطاني ٭ 

٨٣٫٩٩
ناصر محمد شهاب الشمري ٧٤٫٧٥٭ 
نايف عبدالعزيز ثابت احلبشى ٨٣٫٩٥٭ 
نايف فالح مشهور اجلنفاوي ٨٦٫٥٥٭ 
نصار يوسف نصار الشريعان ٧٥٫٧٩٭ 
منر مشعان شمروخ الشمري ٨١٫٢٢٭ 
نواف فهد ناصر العجمي ٨٧٫٤٭ 
هزاع سالم هزاع اخلالدي ٩٢٫٩٩٭ 
وقيان بركات دويح الشمري ٨٠٫٩٧٭ 
وليد طايع محمد املطيري ٨٦٫٧٩٭ 
يعقوب صالح عصرى العنزي ٧٥٫٦٧٭ 
يوسف محمد صالح العنزي ٧٤٫٦٣٭ 
يوسف نفل فهد الشمري ٧٧٫٠٢ ٭ 

يوسف بن عيسى الثانوية للبنني 

أحمد سمير أحمد الفليج ٨٨٫٣٥٭ 
أحمد طالل أحمد الشريدة ٧٢٫٦٦٭ 
أحمد محمد عبداهللا حسني ٨٢٫٦٧٭ 
أحمد هيثم أحمد العوض ٨٩٫٥٨٭ 
أسامة سالم محمد البناي ٧٩٫٨٨٭ 
أمير علي حسني اجلمعة ٨٧٫١٢٭ 
إبراهيم هاني إبراهيم املواش ٧٥٫٩٩٭ 
احلارث وليد عبدالرحمن العبداللطيف ٭ 

الد ٨٤٫٨٤
بدر خالد صاهود املطيري ٨٢٫٩٢٭ 
بندر حسني مفلح احلواس البرازي ٧٧٫٨٣٭ 
حسن محمد صالح الغنام ٨٢٫٠٩٭ 

حسني مكي علي حسني اجلمعة ٨٨٫٤٦٭ 
حمد أنور أحمد اليتامى ٧٩٫٧٤٭ 
حمد سامي إبراهيم الشايجي ٨٩٫٥٭ 
حمد عبدالرحمن خالد البلوشي ٧٠٫٠٢٭ 
سلمان يوسف حسني قاسم ٩٦٫٥٤٭ 
سليمان جنيب محمد أمني املطوع ٧٤٫٢٩٭ 
طالل عبدالعزيز صالح الوهيبى ٨٠٫٥٨٭ 
عبدالعزيز شايع عبدالعزيز الشايع ٧٩٫٧٣٭ 
عبدالعزيز فيصل فهد الشعيبى ٧٥٫٣٢٭ 
عبدالعزيــز يوســف محمد بن حســني ٭ 

احملمد ٨٣
عبداهللا فؤاد سعود العقيل ٨٠٫٧٩٭ 
عبداهللا ناصر خالد مال اهللا ٨١٫٠٢٭ 
عبدالوهاب عصــام عبدالوهاب املهيني ٭ 

٧٨٫٤٦
عثمان محمد عبداهللا حمادة ٧٥٫٥٨٭ 
عمر طارق عبدالعزيز العوضي ٨٧٫٢٥٭ 
عمر قاسم محمد احلمادي ٧١٫٧٭ 
فارع نادر فارع املطيري ٧٧٫٩٩٭ 
فهد أحمد فرحان النومي ٦٩٫٩٢٭ 
فهد بدر ناصر املرشود ٨٠٫٤٦٭ 
فهد خليفة عبدالعزيز البناي ٧٥٫٩٧٭ 
فهد علي إبراهيم اجلاسم ٨١٫١٩٭ 
فواز حمدان فهد القهيدي املطيري ٦٥٫٨٤٭ 
محمد عبدالعزيز أحمد حسني ٨٧٫٤٭ 
محمد عبداللطيف محمد السعيد ٨٣٫٤٢٭ 
محمد مساعد علي الشويب ٧٨٫٩٣٭ 
مساعد طالل عبدالرحيم السويدى ٨٤٫٣٤٭ 
مشعل جراح علي الفضلي ٧٥٫٧٤٭ 
منصور عبداحملسن سعود الطيار ٨٠٫٢٢٭ 
مهدي حسني حسن جعفر ٧٨٫٥٧٭ 
يوسف عدنان سليمان السعيد ٨٩٫٦٥٭ 
يوسف محمد عبداهللا حسني ٨٢٫٤٤٭ 
يوسف مشــعل عبداللطيف الشميس ٭ 

٧٧٫١٣
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املعهد الديني الثانوي للبنات - الفروانية 

أروى سعد محمد العجمي ٩٢٫٢٧
أريام محمد حمود العتيبي ٩٣٫٦٤

أسماء بدر ثاني اجلسار ٩٠٫٩١
أمل عبداهللا خالد املطيري ٩٤٫٦٦
أمل عبداهللا مبارك الشمري ٩٠٫٢٣

أمل محمد عقاب املطيري ٩٥٫٩١
أميرة حسني حمود احلتيته املطيري 

٨٩٫٧٧
أنفال صباح صالح الهاجري ٩١٫٠٢
أبــرار مصطفــى إبراهيــم الســيد 

درويش ٩٩٫٣٢
إسراء حمدي فرج حامد ٩٩٫٥٥

اصايل غنيم عيد املطيري ٨٩٫٦٦
البندري محمد فايز العنزي ٩١٫٤٨

العنود جابر نفاع العنزي ٨٧٫٥
بدور مشاري زياد املطيري ٩٤٫٣٢
بشرى محمد فرج املطيري ٩٦٫٣٦
جوري حمد عويد العنزي ٩١٫٥٩

حسناء طالل علي عبدالرحمن ٩٨٫١٨
حصة مشعل محمد املليفي ٩٢٫٢٧

حصة مطلــق عبــداهللا العدواني 
٨٨٫٨٦

دانة رشيد نايف العنزي ٨٩٫٤٣
دانة فهد جاسم الغضوري العنزي 

٩٢٫٥
دميا عارف خلف اخلالدي ٩٠٫٤٥
رؤى خالد مطلق احلربي ٩٩٫٠٩

رتاج عبدالهادي مبارك الرشيدي 
٩٤٫٥٥

رغد متعب ضيف اهللا املطيري ٩٥٫١١
روان راشد صنهات احلربي ٩٨٫٣
رمي ناصر شبيب الرشيدي ٩٣٫١٨
رميا عيسى حمود الرشيدي ٩١٫٤٨
رمياس راضي تاجر العنزي ٨٤٫٤٣

ساجدة توفيق العبيد ٩٤٫٨٩
سارة فيصل عيد املخيال ٩٤٫٦٦
سارة ماطر راشد العنزي ٩٥٫٦٨

سجى فهد سالم علي ٨٦٫١٤
سميه سيد حبيب أحمد خان ٩٨٫٥٢
ســندس صبح فريد صبح حسن 

٩٩٫٥٥
سندس وجيه محمد محمود علي  

٩٦٫٥٩
شيخة خالد جهيم املطيري ٩٧٫٣٩

شيخة عبدالرحمن عبداهللا املخيال 
٩٦٫١٤

شــيخة منصور محمــد العدواني 
٩٦٫٣٦

شيماء باسم أحمد عفات ٩٣٫٥٢
شيماء عبيد مقبل املطيري ٨٥٫١١

عائشــة محمد عثمــان األنصاري 
٩٨٫٥٢

عائشة وليد مبارك الفالح ٩٥٫٨
عنود مسفر مرزوق العبدلي ٩١٫٩٣
عواطف فوزي مرزوق العدوان ٩١٫١٤
فاطمة حسن عبداملجيد بوربيع ٩٢٫٥
فاطمة فهيد محمد الرشيدي ٩١٫٠٢
فاطمة نواف مفرج املطيري ٩٠٫٥٧
فجر إبراهيــم محمد عمر بانصير 

٩٨٫١٨
لطيفة مطلق مبارك الرشيدي ٨٦٫٩٣
لولوة محمد يوسف يوسف ٩٥٫٥٧
مرمي أحمد غالب الفضلي ٩٥٫٥٧

مرمي صبحي محمد ابوالعنني ٩٧٫١٦
مرمي عبدالرزاق عبدالقادر الكمالي 

٩٧٫١٦
مرمي ماجد دغيم الرشيدي ٩٣٫٩٨
مرمي مطلق عشوي العنزي ٩٣٫٧٥

مشاعل فهد محمد امهمل ٩٦٫٣٦
مضاوي عبــداهللا مطلق املطيري 

٩٧٫١٦
مالك مشاري حبيب احلداد ٨٠٫٥٧

منيــرة مبارك عبــداهللا العدواني 
٩٧٫٦١

مهــا عبداهللا احلميــدي الديحاني 
٩٧٫٦١

موضي أحمد عبيد العنزي ٨١٫٣٦
جند حمد عيد املخيال ٩٥٫١١

نورة مشعل محمد املطيري ٩٥٫٩١
نورة نايف عقيل املطيري ٩٥٫٨
نوف نايف حزام املطيري ٩١٫٩٣
نوف نواف محمد الرشيدي ٩١٫٧
هاجر أحمد عبيد العنزي ٨١٫٢٥

هاجر خالد خلف العتيبي ٩٤٫٥٥
هاجر عايش عودة العنزي ٩٠٫٥٧
هاجر مشعل عبيد الهاجري ٩٢٫٢٧
هاجر يوسف فرحان الشمري ٨٧٫٢٧
هنادي مبارك سهل املطيري ٩٧٫٢٧
هنوف عدنان خلف العنزي ٨٣٫٧٥
هيا رياض عبدالرزاق اإلبراهيم ٩٠
هيا مشعل عبدالعزيز الكوح ٨٨٫٦٤

وضحة عبدالعزيز سعود املطيري 
٨٠٫٣٤

 
املعهد الديني الثانوي للبنات - قرطبة 

أســماء أمجد الســيد محمد طلبه 
محمود ٩٨٫٦٤

أسماء خالد زامل الزامل ٩٨٫١٨
أسيل فهيد محمد العجمي ٨٨٫٥٢

أفنان أحمد جاسم الشرقاوى ٩٤٫٤٣
آالء خالد مشعل العتيبي ٩٦٫١٤

آالء عدنان علي املال ٩٠
أمل عبدالعزيز عبداهللا اإلبراهيم ٩٥
أمينة ســالم عبداللطيــف العامر 

٨٥٫٥٧
آيه عبداهللا علي العبداهللا ٩٧٫٦١
إسراء حمد خليفة اجلناع ٩٧٫٩٥
إسراء محمد حامد محمود ٩٨٫٣

إسراء يوسف محمد احلبيب ٩٨٫٤١
أسماء عصام محمد الديسطى ٩٢٫٥
أسماء مبارك بريكان املطيري ٩٢٫٧٣
أسماء مطر سالم العازمي ٩٦٫٨٢

اجلازي جابر عبدالهادي املري ٩٧٫٥
الهنــوف مرجاح محمــد املطيري 

٩٦٫٨٢
ام كلثوم حفيظ اهللا علي موســى 

٨٥٫٢٣
انتا دينغ ٩٨٫٦٤

إميان سامي سعد عبداهللا ٩٥٫٢٣
بدرية مناحي محمد العجمي ٩٦٫٠٢

بشاير فايز غنام اجلمهور املطيري 
٨٨٫٥٢

بشرى عبداحلميد خليفة الشايجى 
٨٧٫٣٩

تسنيم جاسم عبداهللا املطر ٩٥
ثريا علي يحيى صالح الدباء ٩٣٫١٨
جنان جنم عبداهللا األنصاري ٩٧٫٠٥

جنى فهد محمد الزامل ٩٦٫٠٢
حصة جاسم عبداهللا احلمود ٩٩٫٢

حفصه فريد أسد عمادي ٩٩٫٧٧
دالل عبدالعزيــز أحمــد العجيري 

٩٧٫٩٥
رتــاج عبدالهادي عبيد املســعود 

٩٣٫٩٨
رمي حمد عبدالعزيز الناشي ٩٣٫٤١

رمي خالد مجبل الرميضي ٩٩٫٢
رمي سعود مبارك العازمي ٩٥٫٢٣
رمي مدعث فراج العجمي ٩٥٫٤٥

سلمى محمد محمود صالح ٩٢٫٩٥
سلوى يوسوه ٩٨٫٨٦

شريفاتو ادم ٩٢٫٦١
شوق حمد عبداهللا املري ٨٢٫١٦

شيخة حمد عبداهللا العجمي ٩٥٫٨
شيخة عصام بدر الرفاعي ٨٩٫٧٧

شيخة محمد أحمد النافع ٩٥٫١١
شيماء لوهناب لوهناب ٩٩٫٧٧

صبيحه أحمد بشير ٩٧٫٥
طيبة صالح أحمد الشايجي ٨٩٫٤٣
طيف عبدالكرمي صقر العنزي ٩٣٫٣
عائشة بدوي فوزي اسماعيل ٩٥٫٦٨

عائشة جابر عيد الونده ٩٨٫٤١
عائشة عماد يوسف الشطي ٩٩٫٥٥

عائشة عمر رجب امني ٨٩٫٦٦
عائشة فهد سعد املطيري ٩٤٫٨٩

عائشة محمد هايف املطيري ٩٠٫٤٥
عائشة مطلق زيد الصانع ٨٤٫٠٩

عائشة يوســف دغيمان املطيري 
٧٩٫٢

عفيفة سالم أميرول ٩٥٫٦٨
عال يونس محمد فكرى ٨٧٫٨٤

عهود محسن بطي العتيبي ٨٧٫٥
فاطمة أبوبكر أحمد الكندري ٩٤٫٧٧
فاطمة طارق محمد الطوارى ٩٣٫٩٨
فاطمة عبداهللا محمد قديش ٩٨٫١٨
قبيله محمد عبيد احلربي ٩٦٫٥٩

ماغات لو   ٩٨٫٨٦
مرمي بدر عيد العازمي ٩٤٫٠٩

مرمي خالد شجاع العتيبي ٩٩٫٤٣
مرمي خالد عثمان الفايز ٨٢٫٥

مرمي خريص غازي احلربي ٩٨٫٣
مرمي ناصر طعمة حمود اخلالدي 

٩٧٫٠٥
مرمي نواف عبدالعزيز الدويســان 

٩٢٫٨٤
منيرة يوسف محمد الشعيبي ٩٧٫١٦
نسيبه أياد داود البصيري ٩٨٫١٨
نسيبه فوزي علي الطواش ٩٢٫٦١

نور حناني بنت ازنيم ٩٨٫٦٤
نور عامر خليفة الشمري ٩٦٫٧

نورة رشيد مجبل الرشيدي ٩٠٫٤٥
نورة عبداهللا علي املري ٩٩٫٣٢

نورة فهيد ادغيمان العازمي ٩٤٫٦٦
نورة مرزوق شبيب العازمي ٨٩٫٨٩
هاجر عبداهللا فهد السبيعي ٩٥٫٦٨
هاجر عبداهللا محمد العجمي ٨٦٫٠٢
هاجر محمد حسني املكيمي ٩١٫١٤

هديل عادل إبراهيم الصنات ٩٣٫٩٨
هناء عمر عبدالعزيز عبداهللا ٩٧٫٢٧

هيا مصلح فرج العجمي ٩٢٫٩٥
هيفاء مبارك بريكان املطيري ٩٦٫٤٨
وتني عقاب مجبل املطيري ٩٢٫٧٣

وفاء خالد فرج الشاعر ٩٩٫٣٢
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أحمد سالم محمد القحطاني ٨٩٫٣٢
أحمد عبدالستار عبدالعليم السيد 

٩٧٫٥
احلسن علي عبدالعزيز ابو املجد 

٩٧٫٧٣
انس أحمد عبدالقادر ربيع ٩٩٫٥٥

امين بالل حســن قائد الســخيمي 
٩٣٫١٨

حمد خالد حمد املطيري ٨٤٫٨٩
حمد علي محمد العجمي ٩٢٫٢٧
حمد ناصر مبارك العجمي ٩٠٫٨

حميد هادي حميد العجمي ٧١٫٨٢
خالد مبريك عويد الرشيدي ٨٨٫٠٧
خالد وليد مرزوق العازمي ٨٧٫٨٤
دخيل سعد نايف العتيبي ٨٦٫٢٥
رشيد نواف رشيد العازمي ٦٩٫٧٧

زيد وليد زيد مكمخ ٧٩٫٦٦
سالم مبريك عويد الرشيدي ٩٢٫٥
سعد محمد سعد الدوسري ٨٤٫٠٩
سعود عيد جديع العجمي ٩٢٫٦١

سعود غازي سعود الشمري ٨٨٫٧٥
شايع محمد شايع اجليماز ٨٩٫٧٧

عبدالرحمن سامي سعود العازمي 
٨٠٫٦٨

عبدالرحمن طالل صالح العتيبي 
٨٦٫٩٣

عبدالعزيــز علي ســعود املطيري 
٨٨٫٩٨

عبدالعزيز محمد نافع الرشيدي ٩١٫٧
عبدالعزيز مشعل رسام العتيبي 

٨٢٫٦١
عبداللطيف عبيد نصيب الدرعى 

٨٠٫٥٧
عبداهللا رويشد حسني العتيبي ٧٨٫٣

عبداهللا سالم حمد املري ٩٠٫٨
عبداهللا فايز سعد الزيد ٩٧٫٣٩

عبــداهللا فهيد عبداهللا الدوســري 
٨١٫١٤

عبــداهللا مؤنــس محمــد العتيبي 
٩٣٫٦٤

عبداهللا محمد حمد الرشيدي ٩٠٫٦٨
عبداهللا مرزوق فالح العازمي ٨٦٫٠٢
عبداهللا ناجع عبداهللا العجمي ٨٢٫٥
عبداهللا ناصر عبداهللا العجمي ٩٢٫٥
عبدالرحمن محمــد محمود محمد 

علي ٩٥٫٩١
عبدالرزاق عادل علي قاسم ٩٦٫٢٥

عبداهللا رمضان مصطفي عبدالوهاب 
٩٨٫٠٧

عبداهللا سعيد زايد املطيري ٨٨٫٥٢
عبداهللا فواز عايض العازمي ٧٦٫٥٩
عثمان فالح مران احلربي ٨٧٫٢٧
علي ماضي علي العجمي ٨٩٫٠٩

عمر حفيظ اهللا علي موسي ٩٢٫٧٣
عمر عبدالعزيز محمد الرشــيدي 

٩٥٫٣٤
عمر فاضل فهد العتيبي ٧٩٫٦٦

عمر مضحي عكاش العبدلي ٩٥٫٦٨
عمر مفلح حمود الرشيدي ٨٥٫٤٥
عيسى ماجد حمود املطيري ٨٩٫٨٩
غنيم محمد غنيم الزعبي ٨٩٫٦٦
فهد خالد صعب الصعب ٩٦٫٣٦
فهد صالح العبد العمقي ٨١٫١٤
فهد فالح فهد العجمي ٩٧٫٢٧

فيصل فالح فهد العتيبي ٨٦٫٧
فيصل مسيفر فهد العصيمي ٩٧٫٧٣

مؤمن اشرف محمد محمد القصبي 
علي ٩٨٫٠٧

مانع فالح مانع العجمي ٧٩٫٧٧
مبــارك مرزوق ســلطان املطيري 

٨٧٫٠٥
محمد أحمد محمد املطيري ٨٧٫٩٥

محمد بدر محمد العجمي ٩٣٫٤١
محمد راشد سعد الفندي السبيعي 

٩٢٫١٦
محمد راشد مران احلربي ٨٤٫٤٣

محمد علي فهيد العجمي ٧٦٫٧
محمد فالح عنيزان العجمي ٩٣٫٥٢

محمد فرج علي العجمي ٩٣٫١٨
محمد محسن فهد السويد ٩٤٫٠٩

محمود محي الدين محروس هريدي 
٩٤٫٢

مزعل بدر مزعل احلربي ٨٧٫٢٧
مشاري عيد حمدي املطيري ٨٥٫٦٨
ناصر أحمد ناصر العازمي ٨٦٫١٤
ناصر انور عبداهللا النخعي ٩٣٫٠٧
ياسر محمد نبيل عالء الدين ٩٣٫١٨
يحيى عايد مدعج الشالحي ٩٤٫٨٩
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أحمد حمد محمد الواجع ٨٢٫٧٣
أحمد مطر نهار السعيدي ٨١٫٢٥

إبراهيم بدر جبر قطامي ٨٣٫٣
أحمد  خير اهللا شــريف شــمخي 

٨٩٫٦٦
أحمد سعدون سعيدان عاصي ٩٠٫٢٣

أحمد علي محمد ناصر ٨٧٫٨٤
باسل عياد فالح العازمي ٨١٫١٤
بدر ناصر فالح العنزي ٩٠٫٥٧

بندر شاكر المى الشمري ٦٥٫٩١
بندر علي دهيرب علي ٨٦٫٨٢

بندر مناحي ظاهر الشمري ٧٨٫٣
حمد جابر فاضل الفاضل ٧٦٫٥٩

حمود بالل فرج ٨٦٫٢٥
حميــدان بــن معتــق بــن حمدان 

احلسيني ٧٧٫٥
خالد عبداهللا رحيل الظفيري ٨٦٫٣٦
خالد جمال عبدالرضى مبارك ٨٢٫٦١
خالد راشد صالح غازي الهاجري 

٩٧٫٧٣
خالد سليمان عبداهللا البذالي ٦٦٫٣٦

خالد فاضل اخلضير ٨٩٫٠٩
خالد مساعد الفي املطيري ٧٧٫٥

ذيبان صالح ذيبان الظفيري ٨٦٫١٤
رمضان عيد معيض العازمي ٨٥٫٨

زيد خالد زيد املطيري ٨٥٫٢٣
سالم علي سعد املاجدي ٥١٫٨٢

سعد راشد كليب احلسيني ٦٧٫٢٧
سعود رجب ذياب املطيري ٧٩٫٤٣
ســلطان عبدالعزيز سند الشمري 

٦٩٫٢
سلطان فريح عنيزان الشمري ٧٣٫٤١
سلمان حمود مخلف العنزي ٧٥٫٩١
صالــح   هذال   نصار   الشــمري 

٨٧٫٧٣
صالح نداء فريح هادي ٩٥٫٩١

ضاري دوخي صبار الشمري ٨٤٫٦٦
ضاري فالح زهيان الشمري ٨٣٫٤١
ضحوي حصوان عايد الســعيدي 

٩٠٫١١
طــالل بدر بندر اجلمهور املطيري 

٨٣٫٥٢
عادل طحيمر بركات الشمري ٥٣٫٨٦
عبداخلالق هنى مهنا اخلرينج ٨٧٫١٦
عبدالرحمن عبداهللا خلف الهليلى 

٧٧٫٩٥
عبدالرزاق زياد عبدالرزاق اخلضر 

٨٣٫٧٥
عبدالعزيز سعود محمد البصيري 

٧٨٫٦٤
عبدالعزيز نايف سعد البذالي ٨٩٫٨٩
عبداهللا حربي احلميدي املطيري 

٧٦٫٤٨
عبداهللا صالح ذيبان الظفيري ٩١٫٥٩
عبدالرحمن ســند مروح الشمري 

٩٤٫٨٩
عبدالعزيز صالح راضي الشمري 

٧٤٫٥٥
عبدالعزيــز فيحان ماجد العتيبي 

٧٧٫٢٧
عبداهللا مبارك فالح سعود ٩١٫٠٢
عبداهللا مطر عيفان جابر ٨٣٫٦٤

علي فهد عواد عشوان ٩٧٫٦١
عمر شهاب حمد خليفة ٧٣٫١٨

عمر فالح ماضي الرشدان ٨٢٫٣٩
عمر قاطع راشد  علي ٨٣٫٥٢

عواد مرزوق هادي البذالي ٨٦٫٩٣
فرحــان   عودة   خليف   العنزي 

٨٣٫٣
فهد   محســن   عواض   املطيري 

٩٥٫٣٤
فهد صباح مدلول الشمري ٨٢٫٧٣
فهد عبداهللا سعود املاجدي ٨٤٫٤٣
فيصل   سامي   مدلول   عناد ٨٦٫٣٦
فيصل غازي حمود خلف احلربي 

٨٦٫٩٣

فيصل فالح مبارك ردنان ٨٠
فيصل لطيف عناد حمد ٨٧٫١٦

ماجد عادل حسني احلربي ٧٨٫٧٥
ماطر عبداللطيف ماطر هديب ٨٤٫٨٩
مبارك نهار نايف احلجرف ٥٣٫٥٢
محسن راجى ناصر املطيري ٩٠٫٦٨
محمد أمني محمود فرزات ٩٦٫٣٦

محمد حزاب عبداهللا الشمري ٧٨٫٧٥
محمد درويش درويش حسني ٩٥٫١١
محمد سعود محمد البصيري ٧٥٫٩١
محمد سعود ناصر احلسيني ٩٧٫٣٩
محمد سيف عيدان الظفيري ٨٩٫٧٧
محمد شعالن صعب الشمري ٦٨٫٤١
محمد عوض محمد العنزي ٧٩٫٥٥

محمد فالح محمد بشير ٨٨٫٥٢
محمد هاشم  محمد  حاكم ٧٠٫٩١

مشاري ماطر مخلد املطيري ٩٢٫٨٤
مشــاري هايف عيــدان الظفيري 

٨٣٫٦٤
مشعان محمد ظاهر عيد ٩١٫٨٢

مشــعل فرحان مرضــى الدويش 
٨٧٫٣٩

مطــر عبــداهللا هــزاع اجلنفاوي 
الشمري ٨٩٫٣٢

مهــدي ســليمان عبدالفتاح هالل 
٩٢٫٢٧

ميزر غازي عوض ٩٢٫٢٧
ناصر سالم جاسر طريف ٩٠٫٦٨

ناهس   خشمان   عبداهللا  عبدالهادي 
٧٥٫٨

نايف عبداهللا محمد صالح ٩٣٫٧٥
نواف اكتيب عبداهللا املطيري ٩٤٫٣٢

نواف عوض هذال منخي ٨٤٫٠٩
نواف فالح براك الصعفاك العازمي 

٨٦٫١٤
نواف مشعل سوعان العنزي ٩٢٫١٦
وليــد   عطية   ماضي   الشــمري 

٧٢٫٩٥
وليد مخلف ملوح العنزي ٦٧٫٥

يعقوب جاسم مونس فهد ٩٢٫٢٧
يعقوب يوسف حطاب اخلالدي ٨٥٫٨
يوســف  مخلف شتيوي الشمري 

٨٤٫٢
يوسف أحمد عراك العنزي ٦٦٫٩٣

يوسف عبدمزعل ضيون ٨٣٫٧٥
يوسف مطلق خالد املطيري ٧٤٫٦٦
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أحالم حيالن قريط العنزي ٨٨٫٥٢
أسماء عبداهللا الفي الشمري ٩٢٫٨٤

آسيا علي شهاب الشمري ٧٦٫٣٦
أماني ناصر معيبر الظفيري ٩٠

أمل   زيد  راكان   خليفة ٩١٫٧
أميرة ماجد عبداهللا الدويش ٩٥

أنفال فزاع راشد جديع ٨٢٫٥
أنوار برجس  سالم الشمري ٩٠

ابتهاج عبداهللا عقيل  الشمري ٩١٫٥٩
أبرار مشعان عبداهللا العتيبي ٨٢٫٣٩
احالم عدنان محمد شاجي ٩٠٫٤٥
اريام حمد سعيد الشمري ٨١٫٠٢

أسماء حمدان عويد العنزي ٩١٫٥٩
أسماء محمد فرج العنزي ٩١٫٢٥

اشواق حميد عالي الرشيدي ٩٢٫٣٩
اشواق خليفة رمضان املطيري ٩٥٫٩١
اشواق هاشم سند  الصليلي ٨٦٫٧
اضوى سعود عطية الظفيري ٨٧٫٩٥
أفراح محمد جبر احلريجي ٩١٫٢٥

اجلوهره فهيد محمد الهرشاني ٩٢٫٣٩
الشقحا زيد فالح الهاجري ٩٣٫٣

العنود أحمد رجاء  الشمري ٩٥٫٨
العنود حمدان بردى العنزي ٨٩٫٢
الهنوف محمد حمد العتيبي ٨٥٫٩١
أماني غازي خلف الشمري ٩٢٫٩٥
اماني مبارك فهيد العجمي ٩٠٫٦٨
امل عايف دغفق الظفيري ٩٣٫٦٤
امل مصبح عايض العنزي ٩٠٫٢٣

أميرة سليمان سيف  الشبلى ٨٧٫٩٥
انشراح ســعود عبداهللا الصليلي 

٩٣٫٦٤
أنفال فالح مبارك احلجرف ٨٦٫٥٩

انوار عواد حربي احليص ٩٠٫٩١
انوار غازي عبيد الظفيري ٨٩٫٧٧

انوار محمد نهار محيالن ٨٨٫٩٨
انوار نواف ماشى شباب الظفيري 

٨٩٫٣٢
إميان فهاد عصرى العنزي ٨٣٫٤١

بدرية محمد سعود الرشيدي ٨٢٫٣٩
بدور   كامل  بداي  كويش ٨٧٫٨٤
بدور كرمي عسكر العنزي ٨٥٫٤٥
بدور هادي هايف احلربي ٨٧٫٥

بشاير حامت عبدالرزاق ثويني ٨٣٫٧٥
بشاير محسن برجس العجمي ٩٠٫٥٧

بشاير محمد مناور محسن ٨٥٫٨
تهاني عنيزان ماجد الشمري ٨٣٫٩٨
جميلة حمود مطلق العنزي ٨٨٫١٨

جواهــر خليفة رمضــان  املطيري 
٩٦٫٨٢

حمدة ناهس عويد الشمري ٩٨٫٤١
حميدة عويد عودة  العنزي ٨٧٫١٦
حنان  علي صغير العنزي ٩٦٫٣٦
خلفه مفلح فالح الرشيدي ٩١٫٤٨
خلود حميد حزام  سعود ٩٤٫٥٥

خلود مشعل زبار الظفيري ٨٨٫٠٧
دانة سلمان عبدالهادي العنزي ٨١٫٩٣

دانة عيد طاهر العنزي ٩٣٫٥٢
ربيعه محمد حواس الصليلي ٧٠٫٩١
رجاوى مجزع فتيخ الصليلي ٨٣٫٦٤
رحاب مطير عايد املطرفي ٨٥٫٥٧

رشا سالم عبيد صخي ٩٣٫٨٦
رغد عبيد ضويحي الشمري ٨٦٫٢٥

رند مذكر عيد املطيري ٨٦٫٤٨
روان أحمد خلف  العنزي ٨٦٫٠٢
روان نافع خلف الظفيري ٩٥٫٨

روال محمد إبراهيم  العنزي ٨٤٫٦٦
رمي إبراهيم عويد الشمري ٨٩٫٢

رمي حواس فراج السعيدي ٨٢٫٣٩
رمي عبداهللا جزاع العنزي ٩٣٫٨٦
رمي عظيب فالح الشمري ٧٦٫٠٢
رمي عويد سعود الشمري ٩٣٫١٨

رمي فرج فالح العازمي ٨٩٫٨٩
زهية  جابر عطية  الشمري ٩٤٫٢
سارة عبداهللا محمد سالم ٩٨٫١٨
سارة أحمد لزام الرشيدي ٩٧٫٥
سارة بندر عبيد املطيري ٩٤٫٤٣
سارة فرج فالح العازمي ٨٤٫٥٥

سامية سيف خليف الظفيري ٩٤٫٤٣
سبا نايف هويدي احلربي ٨٦٫٤٨

سلمى ثويني غدير الظفيري ٨٤٫٥٥
سلمى حسني علي العنزي ٨٥٫٥٧

سلمى عبدالرحمن غريبان املطيري 
٩٦٫٥٩

سميه راضي صحن زعالن ٧٢٫٨٤
سهام علي عطشان صايل ٧٩٫٣٢

شاهه  زيد   عايد  اجلنفاوي ٩٠٫٢٣
شعاع حماد شحاذة الشمري ٨٨٫١٨
شعاع نواف مجبل الشمري ٩٤٫٣٢
شمايل   فايز خلف   العنزي ٨٧٫٩٥
شوق سعد مرضى العنزي ٩٠٫٩١
شوق فرحان طراد العنزي ٨٢٫٦١

شوق محمد عيد املطيري ٨٧٫٥
شيخة دسمان مجالد العازمي ٩٢٫٨٤
صافية  عبداهللا مبارك العجمي ٩١٫٣٦
طيــف مجبــل ضيــدان اخلشــاب 

الرشيدي ٧٨٫٠٧
عائشة اشرف عطية يوسف ٩٤٫٠٩
عائشة سعد جابر العجمي ٩٠٫٥٧
عائشة صالح جابر جازي ٧٥٫٤٥
عائشة علي غدير العنزي ٨٣٫٦٤

عائشة فالح محمد املطيري ٨٣٫٦٤
عائشة الفي شنني قاطع ٨٦٫٤٨

عبير براك نومان العجاجي الفضلي 
٨٤٫٣٢

عبير حسني قعيد الظفيري ٧٩٫٤٣
عنود دخيل حسني العنزي ٩٢٫٩٥
عهد جفران محسن احلسيني ٨٠٫٩١

عهد طراد هالل العنزي ٨٩٫٦٦
عهود خالد مطر غنيم ٨٩٫٤٣

عهود محمد فوزي صبح ٩٣٫٤١
عيدة رميض حنيش العنزي ٩٢٫٢٧

فاطمة أحمد كثير اخلالدي ٨٧٫١٦
فاطمة حربي جمعان  الظفيري ٩١٫٧
فاطمة خالــد عبدالرحمن الهاجري 

٩٠٫٥٧
فاطمة عبداهللا جاسم حبيب ٩١٫٤٨
فاطمة مطير عايد املطرفي ٨٦٫٠٢

فايزة ماجد دغيليب العتيبي  ٨٩٫٢
فرح مجبل ضيدان اخلشاب الرشيدي 

٨٤٫٧٧
لطيفة فرحان عوض العنزي ٨٨٫١٨

مرام حمد سعيد الشمري ٨٣٫٤١
مرمي خالد نزال العنزي ٨٧٫٧٣
مرمي راشد مشل العنزي ٨١٫٤٨

مرمي عجيل عايش سفر احلسيني 
٨٦٫٧

مرمي عظيب فالح الشمري ٧٦٫١٤
مرمي فايز حمد الرشيدي ٨٤٫٤٣

مرمي محمد منصور العنزي ٩٦٫٢٥
مضاوي خلف عيد فارس ٨٤٫٥٥
معالي حمود محمد عبيد ٨٨٫٤١

معالي طالل إبراهيم القحطاني ٩١٫١٤
مــالك مجبــل ضيــدان اخلشــاب 

الرشيدي ٩١٫٥٩
مالك نواف خميس الشمري ٨٢٫٦١
ملك عيدان جديع الظفيري ٩١٫٩٣

منال  حمود   سليمان  الشمري ٩٦٫١٤
منال محمد جميعان احلربي ٩٢٫٦١
منال مضحى حامد العنزي ٨٢٫٣٩

منى فالح شريف شمخى ٨٧٫٦١
منى كهيد سالم السعيدي ٩٧٫٧٣

منيرة ارحيم بدر مفرح ٩٦٫٨٢
منيرة حمود طعيس الشمري ٨٩٫٢

منيرة سنافى هادي عقلى ٨١٫٩٣
منيرة محمد منور  العتيبي ٨٥٫٩١
منيفه باجيه جزاع الشمري ٩١٫٨٢
منيفه محمد عياد الشمري ٩٢٫٦١
مها غازي عبيد الظفيري ٧٦٫٢٥

مها محمد منسي صلفيج الشمري 
٩٣٫٩٨

مها مزيد عكاش العنزي ٨٥٫٨
مها مقبل ردن الديحاني ٨٦٫٢٥

مها ندا فريح العنزي ٩١٫٣٦
ميعاد راضي عبداهللا حنتوش ٧٢٫٩٥

ميعاد محمد حطاب هليل ٨٨٫٣
نايفه فرحان نهار العنزي ٨٦٫٤٨

نديه فرحان عوض العنزي ٩٣٫٦٤
نوال خليل مخلف الشمري ٨٩٫٦٦
نورة حمود مفرح الشمري ٨٨٫٧٥
نوف  مطلب   هادي   العنزي ٩٤٫٠٩
نوف حميد محمد الشمري ٨٧٫٨٤
نوف خلف هليل الشمري ٩١٫٩٣

نوف فرحان مدلول الظفيري ٧٣٫٦٤
نوف نايف رشيد الشمري ٩٦٫٤٨
نوير جابر مطر الظفيري ٩١٫٩٣

نوير غامن محمد احلربي ٩٥
نوير مناور عبداهللا العازمي ٩٢٫٦١
هاجر خلف تركي غامن العنزي ٨٦٫٨٢
هاجر عبداهللا مطلق الظفيري ٨٥٫٣٤

هاجر محمد حزام انعيس ٨٦٫٢٥
هدى فريح فرحان الرشيدي ٨٨٫٨٦
هديل عطا اهللا ناصر املطيري ٩٢٫٠٥

هديل ناصر محمد مزعل ٨٣٫٧٥
هنادي عدنان تركي العنزي ٨١٫٣٦
هند خليفة صحن الهاجري ٨٢٫٢٧

هيا غامن هويدي الفضلي ٨٢٫٦١
ورود بدر نهار  املطيري ٨٧٫٩٥

وسمية الفي محمد املطيري ٨٦٫٤٨
وصايف عبــداهللا جديع الظفيري 

٩٢٫١٦
وفاء مفضي عواد مرعي ٩٢٫١٦

ياسمني حمود عناد محمد ٩٠٫٣٤
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أسماء مفلح رجا العازمي ٩٤٫٤٣
آمنة جاسم محمد عنزه ٩١٫٣٦

أنفــال عبداهللا عايض الرشــيدي 
٩٢٫٦١

إميان سعود جعفر جعفر البسام 
٩٠٫١١

ابتسام عايد محمد عواد ٩١٫٧
أسماء  جمال  شــلبي  سيد أحمد 

٩٩٫٠٩
أسماء سعد محمد الدوسري ٩٣٫٤١
أسماء محمد راشد الهاجري ٩١٫٢٥
أسماء مطلق  فرحان  العجمي ٩٥٫٦٨
اشجان  عبداهللا  علي  املري ٨٦٫٢٥

أفراح  عبدالرحمن  غريبان املطيري 
٩٦٫٨٢

أفراح عايد سالم العازمي ٨١٫١٤
االء  ناصر  غضبان ٩١٫٢٥

العنود ناصر سالم العازمي ٩٢٫١٦
اماني راشد نافع بادي احلربي ٩٤٫٢

امل  علي  سعود  فايز ٩٨٫٠٧

أمينة عادل نهير العازمي ٧٨٫٥٢
انتصار فراج عبداهللا ادريس ٩٣٫٩٨
ايالف عطااهللا علي العنزي ٩٤٫٨٩
بجداء بجاد جنر العصيمي ٩٣٫٧٥
بدرية بندر  زريب الديحاني ٩٣٫٥٢
بدرية  محســن  مسعود  العجمي 

٩٢٫٨٤
بطحاء حمدان  بداح املطيري ٩٦٫٤٨
جميلة جاسم محمد عنزه ٩٣٫٠٧

جميلة محمــاس عبداهللا العازمي 
٩٠٫٩١

جواهر صالح معيتيق الرشــيدي 
٧١٫٤٨

جواهر فهد فالح السبيعي  ٦٢٫٩٥
جواهر محيل نفال السبيعي ٩١٫٢٥
جواهر مسفر عبيد العجمي ٩٢٫٩٥
حسنة عيد مصبح   فهد العازمي 

٩٤٫٢
حصة  فــالح  احلميدي  املطيري 

٩٧٫٧٣
حمسه مبارك مناحي العجمي ٩٧٫٣٩
حنان حسني علي عباس اكبر ٩٠٫٩١
حنان محمد حسني املطيري ٩٢٫٨٤

خديجة موسى حمد عايد الرشيدي 
٩٠٫٣٤

خلود حسني فالح العجمي ٨٤٫٨٩
خلود خالد حوشان العازمي ٩٣٫٤١
دانة جمال عبداحملسن عبدالعزيز 

املانع ٦٢٫٠٥
دانة سالم فرحان العازمي ٩١٫١٤
دره فاضل عايد الشمري ٨١٫٠٢

دعاء محمد صابر حمادي اجلعفرى 
٩٨٫٠٧

رسمية راشد رشدان املطيري ٩٢٫١٦
رشا حميدي هويدي احلبيني ٨٩٫٦٦
رغد سعد مرزوق العازمي ٨٩٫٧٧
رفعة  فرج  عبيد  العجمي ٦٤٫٨٩
رفعة حمد مبارك الدسمه ٩٦٫٢٥
رفعة فهد محمد العجمي ٩٢٫٩٥

روان حمد مبارك الهاجري ٩٧٫٢٧
رمي  صالح  عبدالرحمن  الهاجري 

٩٥٫٨
رمي عبــداهللا عبدالرحمن رخيص 

٩٦٫٥٩
رمي غريب مطلق العازمي ٩٧٫١٦

رمي محمد مصلح املورجي العتيبي 
٨٨٫١٨

رمي مضحي تويس حمود العازمي 
٧٩٫٤٣

رمي هليــل محمد الهليــل العازمي 
٩٠٫٣٤

سارة  عبداهللا زيد  السهلي ٨٥٫٣٤
ســارة حمد مضحي حمد العتيبي 

٩٥٫٦٨
سارة جويعد حسن   العجمي ٩٧٫٣٩
ســارة حميدي هويــدي احلبيني 

٩١٫٩٣
سارة محمد فالح الصواغ ٩٠٫٥٧

سارة محمد هذال القحطاني ٩٢٫٢٧
ســحر  إبراهيم  الالفي  جاب اهللا 

٩٦٫٢٥
سعاد رمضان عقيل  محمد ٩٣٫٧٥
سعدي ظافر مانع الفهادي ٩٣٫٥٢
سكره علي مسفر العجمي ٨٤٫٧٧
سميرة فالح فرحان العازمي ٩٢٫٣٩
شــريفة  حريبان نــوار  العتيبي 

٨٧٫٩٥
شريفة ناصر حسن القحطاني ٩١٫١٤
شــهد متعــب عبدالرحمــن محمد 

العازمي ٧٧٫٢٧
شيخة مسلط سعود سعدة ٨١٫٧

شــيخة جابر ضويحــي الهاجري 
٨٨٫٦٤

شيخة حمد مبارك الهاجري ٩١٫٣٦
شيخة فهد دهيران العتيبي ٨٧٫٢٧
صفيه محمد هشام لعل محمد ٩٨٫٣

صيتة  محمد  عوض محمد خضير 
٨٢٫٣٩

صيتة راشد سالم العازمي ٩٣٫٥٢
ظبية سالم سعيد آل مطلق ٩٦٫١٤

عائشة حرمييس  ســلمان كويخ  
دقالن العازمي ٨٣٫٩٨

عائشة ماجد مجعد العازمي ٨٦٫٨٢
عالية نايف سعد العتيبي ٦٤٫٥٥
عبير سالم فرحان العازمي ٨٨٫٥٢
عبير صنــت دليم مروي العازمي 

٩٤٫٣٢
عذاري محمد حمد ســعد العازمي 

٨٧٫٦١
عفاف عيد مطلق العازمي ٨٧٫٧٣
عفاف مفلح فهيد العازمي ٨٤٫٣٢

عفراء مدعث عليثة الدوسري ٨٢٫٦١
عفيفه خضير  جمعة  جابر ٩٦٫٥٩
غالية نايف سعد العتيبي ٦٢٫٣٩
غدير سالم فرحان العازمي ٨٧٫٦١
غدير محمد حشاش الدوسري ٩٢٫٠٥

فاطمة عبيد مفلح بنيان الرشيدي 
٩٨٫٨٦

فاطمة محمد نواف العاصي ٩٢٫٨٤
فاطمة احلميدي زوير الســبيعي 

٩٢٫٩٥
فاطمة طالل عبدالرحمن الضعيني 

٨٢٫٥
فاطمة علي فهد الرشيدي ٩٠٫٩١

فاطمة مدعج دليل املطيري ٨٩٫٣٢
فاطمة نايف عايش العازمي ٩٤٫٢

فايزة إبراهيم جارااهللا الدغيشــم 
٩٦٫٤٨

فايزة عايض علي حسني ٨٩٫٣٢
فجر محمد مســفر مليح املطيري 

٩١٫١٤
فرح سعود سيف العتيبي ٩٠٫٥٧
قبلة محمد حسني آل معجبة ٩٠٫٩١
كامله سعد نايف الهاجري ٨٨٫٩٨

لطيفة حمد علي العنزي ٩٥٫١١
ليالي محمد ناصر فالح الهاجري 

٩٦٫٠٢
ليلي سليمان ذياب مبارك احلافي 

العتيبي ٩٤٫٣٢
مرزوقه برزان براك العازمي ٨٩٫٣٢

مرمي طلق محمد علي حجر العازمي 
٩٣٫٦٤
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مرمي فراج فهد الدوسري ٩٢٫٥

مشاعل حسني صباح حسن ٩١٫٧
مطيــره  عبداهللا  محمد محســن  

مديعج العازمي ٩٢٫٧٣
مناير مطلق مطلق الرشيدي ٨٣٫٠٧
منى سعود عقيل الدوسري ٩١٫٥٩

مني فالح هادي العازمي ٩٢٫٧٣
منى هادي عبداهللا الهاجري ٩٣٫٦٤
منيرة خالد محمــد منير العازمي 

٩٣٫٣
منيرة خالد مهدي العازمي ٨٢٫٥

منيرة دهيم فالح الهاجري ٩٥٫٦٨
منيرة غازي محمد املطيري ٨٨٫٤١
منيرة مدعث ذبيان املدعث ٩٣٫٤١
منيرة نحيان مشعان العجمي ٨٥٫٣٤
مها  سلمان  مبارك  اخلرينج ٩٧٫٣٩
مهــا عبدالرحمن منــاور العازمي 

٩٥٫٢٣
مها غزاي جاسى العازمي ٨٢٫١٦

مها محمد صبحي الصويلح العازمي 
٩٦٫٧

موضي حمد مناحي العجمي ٨٧٫٨٤
موضــي ضبعان ســيف العازمي 

٨٦٫٣٦
مي مبــارك صالح فالــح العازمي 

٩٧٫٣٩
نادره مبارك فهيد العازمي ٩٧٫٢٧
نادية فيصل محمد العازمي ٩١٫٤٨

نارميان  فؤاد  بنونه ٩٩٫٧٧
جنالء مسعود عبدالهادي العجمي 

٩٠
جنود سعيد منير العجمي ٩٥

ندى سعيد بريدان العازمي ٨٨٫٤١
نشــميه بنــدر  زريــب  الديحاني  

٩٤٫٣٢
نصره أوريك احملمد ٩٧٫٦١

نوال سعد سالم العازمي ٩٣٫٣
نوال نايف هايف العازمي ٩٤٫٣٢
نورة  مناحي  زايد  العصيمي ٩٦٫١٤
نورة  ناصر  سعود  العجمي ٩٦٫٠٢
نورة  نقيمش رباح  العتيبي ٩٧٫٦١
نورة قعدان شامان  الرشيدي ٩١٫٧
نورة عبدالهادي محمد القحطاني 

٩٨٫٠٧
نورة فالح ثابت الرشيدي ٨٨٫٣

نورة فالح محمد العجمي ٩٠٫٥٧
نورة فهد مناحي الدوسري ٩٠٫٣٤

نــورة محمــد روبــاج عبدالهادي 
العازمي ٩٤٫٨٩

نوف  جعيالن دفني الدوسري ٩١٫٩٣
نوف حسني السهدي العازمي ٩٥
نوف محمد شباب املطيري ٩٦٫٩٣

نوير محماس عبداهللا نصار مهيني 
العازمي ٨٩٫٧٧

نوير هادي فالح  العازمي ٩٦٫١٤
هاجــر عيد مبــارك صقر العتيبي 

٩٥٫٩١
هدى عبداهللا سالم شعالن ٩٨٫٥٢

هدى فالح فهد العازمي ٩٤٫٥٥
هند  هادي  منير  ال رشيد ٩٥٫٨
هيفاء هادي منير ال رشيد ٩٤٫٤٣
وجدان ذيب سليمان العتيبي ٨٣٫٣
وديان محمد ناصر العازمي ٩٣٫٩٨
وضحــى حمد هــادي  حمد كحله 

٩٦٫٤٨
ياسمني عبداحملسن مبارك الوزان 

٩٢٫١٦
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أحمد عبدالقادر محمد إبراهيم ٨٧٫٣٩
أحمد مبارك سعود احلجيالن ٧٧٫٨٤

أدهم صبرى علي أحمد ٩٦٫١٤
إبراهيم راشد خضير نزال الفضلي 

٨١٫٩٣
أحمد فالح شحاذ عنزه ٨٥٫٥٧

أحمد ياسني فهمي ياسني ٩٦٫٣٦
بندر شنيف كريدي املطيري ٩٣٫٠٧
ثنيان ناصر محمد العجمي ٩٦٫٨٢
جابر  هادي مطيع  العجمي ٩٤٫٥٥
جابر مبارك عطا اهللا العازمي ٨٣٫٠٧
جاسم أحمد عبداهللا املعصب ٩٠
حمد أحمد سعد العازمي ٧٨٫٨٦
حمد بدر علوش العتيبي ٩١٫٣٦

حمد صالح بداح العازمي ٧٨٫٦٤
حوشــان إبراهيــم بالل حوشــان 

اخلالدي ٨٧٫٣٩
خالد عبــداهللا مناحي الســبيعي 

٧٨٫٥٢
خالد علي مرزوق العتيبي ٧٦٫٨٢
خالد قطيم عواض العازمي ٩٣٫١٨
خالد الفي صنيدح العازمي ٩٢٫٩٥
خالد محمود منيب الشلبى ٩٤٫٦٦
خالد مزيد مسعود العازمي ٩٥٫٣٤

خالد نايف خالد العنزي ٥٣٫٩٨
رائد غالي رشيد الفضلي ٨٥٫٨

راشد أحمد راشد القراوى ٩١٫٤٨
زيــاد محمد عبــداهللا عبداملوجود 

٩٧٫٣٩
سالم عبداهللا مبارك العازمي ٥٣٫٤١

سعد عايد حمد العازمي ٩١٫٠٢
سعد منصور عبدالعزيز الهاجري 

٥٤٫٠٩
سعد يوسف سعد العتيبي ٧١٫١٤

ســعود اســماعيل مفلح العازمي 
٧٤٫٧٧

ســلمان محمد جفينــان العازمي 
٦٩٫٧٧

ســليمان معجب لهمان الدوسري 
٨٢٫٥

سيف سعد سيف العازمي ٨٥٫٢٣
شافي فيصل مبارك شافي الهاجري 

٨١٫٥٩
ضاري أحمد صايل احلزمي ٦٢٫٥
طالل سعد مبارك السفيح ٦٦٫٩٣
طالل مقبل بداح العازمي ٩٣٫٠٧

عبدالعزيز براك فهد السبيعي ٦٩٫٠٩
عبدالعزيز جمعان ظاهر العازمي 

٨٩٫٠٩
عبدالعزيز خالد فالح العازمي ٧٩٫٣٢
عبدالعزيز طالل علي العتيبي ٨٤٫٤٣

عبدالعزيز عبدالعزيز عامر نوري 

٨٣٫١٨
عبدالعزيز غــازي محمد املطيري 

٨٠٫٨
عبدالغني  عبدالرازق عامر محمد 

٩٣٫٤١
عبداهللا أحمد محمد العازمي ٧٤٫٨٩
عبداهللا حمد سمران العازمي ٧٠٫٤٥
عبداهللا خالد عايش العازمي ٧٧٫٦١
عبداهللا عادل نهير العازمي ٨٢٫١٦
عبداهللا فيصل مبارك العازمي ٨٢٫٥
عبــداهللا متعب محمــد الروضان 

٥٥٫٤٥
عبداهللا مسفر فالح العازمي ٥٨٫١٨

عبداحملسن خالد عبداحملسن الشطي 
٧٥٫٩١

عبدالرحمن عبداهللا مرزوق املطيري 
٨٢٫٠٥

عبدالــرزاق غــازي ذيــب ناصــر 
الهاجري ٨٤٫٧٧

عبدالعزيز محمــد فراج  العازمي 
٨٩٫٢

عبدالعزيز مرزوق رجعان الصواغ 
٦٧٫٩٥

عبداهللا طارق خميس العازمي ٧٨٫٣
عبداهللا مبارك منادى محارب ٩٥٫٢٣
عبداهللا محمد مزعل العتيبي ٦١٫٣٦

علي بدر  ناصر  غربني ٨٤٫٠٩
علي حسني علي العازمي ٨٢٫٢٧

علي مسعود راشد الهاجري ٧١٫٣٦
عمار مهدي عبداحلميد السيد ٩٣٫٨٦

عيد رباح عيد  العتيبي ٨٢٫٣٩
فالح شويرب فالح العجمي ٧٨٫٥٢
فراج محمد فراج  العازمي ٥٤٫٤٣
فالح    محمد سلطان العجمي ٥٥

فالح فهيد فالح العازمي ٩١٫١٤
فالح محمد فالح الهاجري ٥١٫٨٢
فهد حمد عبداهللا العازمي ٥٥٫٤٥

فهد فالح سالم العجمي ٨٢٫٨٤
فهد مزيد خليف املوسى ٩١٫٠٢

فهد نزال مناحي العازمي ٨٧٫٨٤
فيصل أحمد صايل احلزمي ٦٨٫٤١
فيصل صالح بزيع اخلالدي ٦٢٫٢٧
فيصل طليحان سمار املطيري ٨٣٫١٨
مبارك خالد مبارك العازمي ٧٨٫٤١
محمد بكر مشاري النعيمي ٦١٫٧

محمد حمود محمد   الهاجري ٥٧٫٧٣
محمد خالد غنيم الصويلح ٩٧٫١٦
محمد خليفة هالل الديحاني ٨٦٫٩٣
محمد سعد سعود العتيبي ٨٧٫٣٩
محمد سعود حماد العازمي ٨٦٫١٤
محمد شرار هذال العصيمي ٨٦٫١٤

محمد عبيد هادي العازمي ٨٤٫٢
محمد علي مطلق العازمي ٧٠٫٤٥
محمد فالح حمد العجمي ٥٣٫٦٤

محمد مبارك حمد  الدسمه ٨٨٫٨٦
محمد مبارك سعود احلجيالن ٨٧٫٧٣
محمد مدعث  ذيبان   العجمي ٨٥

محمد مطر هالل العتيبي ٦١٫٣٦
محمد مناحي شباب الدوسري ٧٩٫٢
محمد هادي عايض العازمي ٧٢٫٧٣
محمود علي اجلبالي محمد ٩٠٫٢٣
مسلم عبود مسلم العازمي ٦٤٫٤٣
مشاري حمد عايض الرشيدي ٧٢٫٣٩
مشــاري سلمان مشــوح العتيبي 

٨٣٫٥٢
مشعل جابر مسلم العازمي ٦٠٫٩١

ناصر جهز هزاع العتيبي ٧٧٫٦١
ناصر سعد شافي الدوسري ٧٩٫٦٦
ناصر سعود ناصر السبيعي ٧٦٫٨٢
ناصر عنيزان فالح العجمي ٥٥٫٨

نايف سعد عبداهللا الهده ٧٨٫٩٨
هادي فريــح عبدالرحمن العنزي 

٧٧٫٦١
هاني عيد مطلق العتيبي ٥٢٫٨٤

وليد طالل علي العتيبي ٩٠٫١١
وليد عواض عوض الرشيدي ٧٧٫٩٥
ياســر عبدالغفــور حاجــي محمد 

رفيق ٩٧٫٥
يعقوب محمد معال العنزي ٩٥٫٩١
يوسف سلطان دالك العتيبي ٧٧٫٧٣
يوسف شباط شريد املطيري ٦٥٫٩١
يوســف عبداهللا عايض الرشيدي 

٧٨٫١٨
يوسف مرجع عايض اجلويسرى 

٨٧٫٢٧
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أبتسام فهيد محسن املطيري ٩١٫٢٥
أسماء سيف مبارك الهاجري ٨٠٫٩١
أماني خالد تركي املطيري ٨٥٫٣٤

احالم مديح ماجد رواج ٨٢٫٩٥
اســتقالل مرزوق عبدالكرمي نعير 

٩٠٫١١
أسماء رحيل فريج هليل ٩٥٫٦٨
أسماء محمد أحمد الظيف ٩١٫٠٢

اسيل سعد ظاهر املطيري ٨٤٫٧٧
اجلوهره ماجد حجاج املطيري ٨٠
ألطاف حمود رفان العنزي ٩١٫٥٩
العنود خالد يوسف بوربيع ٨٥٫٨

امانــي مطر بــن دواس بــن فهيد 
املطيري ٩٦٫٨٢

امنة نعمة شاهر الشمري ٩٤٫٨٩
آمنة خالد غــازي بطحى املطيري 

٩٦٫٢٥
انتصار عواد مناور العازمي ٨٢٫٧٣

انوار نايف رشيد العنزي ٩١٫١٤
بدرا ناشي مبارك الهوياني ٨٨٫١٨

بشاير سالم سعيد مبارك الهاجري 
٩٣٫٣

تهاني مرزوق دغيم الرشيدي ٩٢٫٣٩
جهاد حمدى السيد محمد أحمد ٨٤٫٢
جوزاء فالح بطيحان املطيري ٨٩٫٧٧

دانة عماد عبدالكرمي جاسم السعيد 
٩١٫٢٥

دالل خالد ثروى عبداهللا  ٩٥٫٦٨
دميه سعد مطلق املطيري ٨٠

دميه سعود نادر العجمي ٩٣٫٤١
رهف سعد محمد املطيري ٨٨٫٨٦
رهف محمد شقير الرشيدي ٨٧٫٥
روان أحمد شعبان محمود ٨٦٫٢٥

روان عبدالرحمــن عقاب املطيري 

٩٢٫٧٣
روان عوض عشوي العنزي ٨٩٫٠٩
رمي أنقيص هادي الرشيدي ٨٨٫٨٦

رمي مسلم محمد السبيعي ٨٨٫٣
رمي مطلق حوفان دخنان الرشيدي 

٨٩٫٥٥
رمي مطلــق خلف بجــاد رجيعان 

البرازي ٨٩٫٤٣
سارة شــليويح عضيب العتيبي 

٩٢٫٧٣
سارة فيصل زامل خضر ٩٤٫٧٧

سارة مبارك عبدالهادي العدواني 
٨٣٫٨٦

ســارة مــرزوق ضــاوي مطلــق 
السميري ٩٦٫٨٢

سعاد مجهول موازي عبداهللا ٩٣٫٠٧
سميرة عمر علي عطية ٨١٫٠٢

شــجون عبداهللا علــي عبدالعالي 
املطيري ٩٤٫٦٦

شروق رمضان عبيد العنزي ٨٢٫٥
شريفة سعد فيصل محمد ٩٠٫٨

شــريفة مبارك معطش الرشيدي 
٩٤٫٦٦

شهد فرحان عويض العنزي ٨٤٫٧٧
شوق محارب خلف العازمي ٨٥٫٨
شوق مرزوق دغيم الرشيدي ٨٩٫٢
شــيخة رضيمان عميش املطيري 

٩٣٫٨٦
شيخة رمضان عبيد العنزي ٩٠٫٣٤
شــيخة عقــاب شــمروخ عقــاب 

العدواني ٩٢٫٥
شيماء مشعل جويعد العنزي ٩١٫٧
صفاء محسن عبداهللا جاسم ٨٨٫٧٥
ضحى محمد هزاع العدواني ٩٤٫٦٦
ضحيه عبــداهللا هــذال النصافي 

٩٢٫٨٤
عائشة  سعود نافع املطيري ٩٥٫٩١
عائشــة خضير مــرزوق املطيري 

٩٦٫٩٣
عائشة محمد هزاع العدواني ٩٤٫٨٩
عالية خالد مبارك اخلشاب ٨٧٫٨٤
عالية فالح عجيب املفرج ٩٠٫٤٥

عبير  اسعد حمود سلطان السعدون 
٩١٫٤٨

عذاري فرحان حسني عطاى ٨٩٫٤٣
عزيزة  جطلى عبدالعزيز  املطيري 

٩٦٫٢٥
عفاف غالب صقر املطيري ٩٧٫٧٣
عهد فيحان سحمي املطيري ٨٨٫١٨

عهود بدر ناصر املطيري ٨٥
عواطف بدر مصلح املطيري ٨٦٫٧
عواطف جمعان حامد ذياب ٨٦٫٣٦
غدير فيحان سعد الديحاني ٩٠٫٩١
غدير محمد نويران الشمري ٨٣٫٨٦
فاطمة سعود عبيد العازمي ٧٥٫٢٣
فاطمة  جابر هديب غالب ٨٦٫٠٢

فاطمة سعد هزاع الهطالني ٩٥٫٥٧
فاطمــة علي عبدالرحمن احلمادي 

٩٣٫٦٤
فاطمــة محمود صالــح العويص 

٨٩٫٥٥
فاطمة ناصر عبيد املطيري ٩٣٫٣
فاطمة نواف كساب الشمري ٩٤٫٤٣
فرح سعود محمد املطيري ٩٣٫٥٢
لولو حمود لفيان املطيري ٨٦٫٨٢

لولوة حسني العلي ٨٧٫٠٥
مرام سمري هالل املطيري ٨٨٫٤١

مرام عواد السيد العنزي ٩٤٫٢
مرمي خالد عمر  الرشيدي ٨٩٫٤٣

مشاعل  طلب دهيم السويط ٨٧٫٩٥
مضاوي جريش عبداهللا العدواني 

٩٦٫٣٦
منال عبداهللا محمد نوار احلميداني 

٩٧٫٢٧
منال فهيد محسن املطيري ٩١٫٩٣
منى داله حمود الرشيدي ٨٨٫٤١

منيرة  عيد سمره املطيري ٩١٫١٤
منيرة عشوي عبداهللا العازمي ٨٩٫٢
منيرة محمد جديان الرشيدي ٨٧٫٩٥

مها عبدالعزيز ندى خلوي العتيبي 
٩٣٫٩٨

مها عبداهللا حامد الفي املطيري ٨٥٫٨
مها مروي مياح احلربي ٨٧٫٦١

موضي ردن عبداهللا العفاس ٩٧٫٧٣
موضي عايد مطلق احلريص ٩٣٫٠٧
موضي عبداهللا سليمان الرشيدي 

٨٧٫٣٩
مي مهل مضحي الهاجري ٩٠٫٥٧

نادية ذرف فرحان الرشيدي ٩٦٫٢٥
نادية محمد سالم العنزي ٨٦٫٨٢
جنود الفي خامت املطيري ٨٠٫٩١
ندى محمد سالم العنزي ٩٠٫٩١

نورا هزاع محمد املطيري ٩٢٫٨٤
نورة سرحان ماوى املطيري ٨٤٫٨٩
نــورة فالح محمد ذعــار العتيبي 

٩٣٫٥٢
نــوف احلميدي مناحــي املطيري 

٩٦٫٣٦
نوف صالح راشد العتيبي ٩١٫٠٢
نوف عبداهللا سعد الرشيدي ٨٦٫٩٣
نوف هادي فالح املطيري ٩٠٫٥٧
نوف يوسف علي الظفيري ٨٠٫١١
هادية مدخل سعد املطيري ٨٧٫٥
هدايه ثاني فالح الصواغ ٩١٫٢٥
هدى محمد سالم العنزي ٩٣٫٤١

هناء فيصل محمد املطيري ٨٨٫٩٨
هنوف عيد عليان الرشيدي ٨٧٫٩٥
هوى فهيد مهدي الرشيدي ٨٥٫٨

هيا عوض عشوي العنزي ٨٣٫٤١
هياء فرج مطرود الشمري ٨٨٫٣

وسمية رحيم عوض احلربي ٨٧٫٢٧
وسمية زيد عواد املطيري ٨٦٫٤٨

 
مركز عبدالرحمن السميط الديني الثانوي رجال  

أحمد  علي عبداحلكيم بدوي ٩٧٫٠٥
أحمد عبداحلميد عبدالكرمي ٨٧٫٧٣
أحمد ناجي سالم  ابو عيدة ٨٨٫٣
أسامة فيصل حمود الدخيل ٧١٫١٤

الســيد  إبراهيــم  إبراهيــم أحمــد 
الشرقاوي ٨٥٫١١

إبراهيم أسامة محمد زهير الشنطي 
٩٣٫٩٨

إبراهيم جاعد غازي عبداهللا ٥٧٫١٦
أحمد  حمود  عبدالرحمن  ســهيل 

الرشيدي ٩٠٫٥٧
احلميدي فهد ناصر املطيري ٨٢٫٠٥
باسل سعود مروي الشمري ٨٤٫٠٩

بدر مشعل مرزوق صبحى املطيري 
٩٤٫٧٧

حذيفه وليــد خالد إبراهيم املواش 
٩٧٫٢٧

حسن خالد سالم عبداللطيف ٨٧٫٢٧
حمد بدر عبدالوهاب الشطي ٩٣٫٧٥

حمد صالح حمد العلي ٧٩٫٠٩
حمزة محمد مصطفى محمد اجلمل 

٨٨٫٧٥
خالد سعود فالح املطيري ٧٧٫٧٣

خالد صابر السيد عبدالعزيز ٩٣٫٥٢
خالد عبداحملســن طعمة اخلالدي 

٨٧٫٦١
خالد عبدالواحد خالد املوسى ٥٩٫٠٩

خليفة محمد مجيد عباس ٨٥٫٩١
ذايب حميد ذايب املطيري ٩٣٫١٨
سالم علي مبارك العازمي ٧٣٫٣
سالم مشعل بدر الياسني ٩٧٫٧٣
سعد جاعد غازي عبداهللا ٧٦٫٨٢

سعد محمد سعد العدل ٨٥٫٥٧
سعد ناصر سعد الرخيص ٨٤٫٥٥
سلطان عايض مبارك العجمي ٩١٫٩٣
ســيف بدر سيف عجيمى الشمري 

٨٩٫٧٧
شمالن فايز شاكر العنزي ٨٦٫٧

صالح مشعل صالح سالم الشمري 
٨٩٫٤٣

صهيب محمد عبداهللا القطان ٨٨٫٤١
عايد محمد مجبل الرشيدي ٩١٫٢٥

عبدالعزيز محمد عبداهللا العميري 
٩٢٫٥

عبدالكرمي عبداحلميد عبدالكرمي ٩٦٫٧
عبداهللا غازي صالح الرشيدي ٨٥٫٤٥
عبــداهللا فهاد محمد فهــاد الزعبي 

٧٩٫٠٩
عبداهللا ماجد عفتان املطيري ٨٣٫٦٤
عبداهللا يوســف جحيل الرشيدي 

٨٩٫٥٥
عبدالرحمن سامي عثمان ابودشيش 

السيد ٨٤٫٨٩
عبدالعزيز حمد فرج جابر املري ٩٤٫٢
عبدالعزيز عادل عويد خابط ٩٠٫٨

عبداهللا ســالم محمــد عبداجلليل 
٩٠٫٥٧

عبداهللا عادل محمد الغريبة ٩١٫٤٨
عبداهللا عبداحلميد عبدالكرمي ٨٢٫٨٤
عبداملعطى فرج عمر فراج ٩٣٫٩٨

علي بــراك عرنان مشــعل العنزي 
٦٣٫٥٢

عمر ناصر نعمة خليل ٨٥٫٦٨
عيسى محمود عبداهللا الكندري ٨٦٫٧

فهد أحمد سليمان الذويخ ٨٨٫٨٦
فهد علي عبداهللا امليعان ٨٨٫٦٤

فهد غازي يونس احلامت ٨٢٫٥
فيصل خالد منصور بذال الرشيدي 

٥٦٫٤٨
فيصل محمد رجاء املطيري ٨٤٫٨٩
فيصل محمد فضي الرشيدي ٩١٫٥٩

مؤمن علي علي عبدالوهاب الدواخلي 
٩٧٫٧٣

محمد خير انور حسن ٨٩٫٧٧
محمد عيد نادر القحطاني ٨١٫٢٥

محمد مبارك عايض العازمي ٩٠٫١١
محمد منيــس عبدالوهاب املنيس 

٨٧٫٧٣
محمد ياسر علي العثمان ٩٦٫٥٩

محمود امني عليوه املسلمى ٩٦٫٣٦
مشاري أحمد مرشد الدويلة ٨٦٫٢٥
مشعل غازي عواد الرشيدي ٨٣٫١٨

مشعل مزيد فالح مشعان الظفيري 
٩٢٫٥

مطلق الزقع جمعان الرشيدي ٨١٫٩٣
معاذ ماجد قراش العتيبي ٨٨٫٦٤
موسى مفلح فالح ادبيس ٩٤٫٦٦
ناصر جابر هايف العتيبي ٨٣٫٣
ناصر عباس خالد الديحاني ٧٥

نور رضــا عبدالناصر عبداللطيف 
٩٩٫٠٩

وليد خليفة فرحان الدوخي ٨٦٫٩٣
وليد عبداهللا إبراهيم الرشيدي ٨٦٫٤٨
يوســف  ســليم علي عبدالرحمن 

٩٢٫٣٩
يوسف أحمد عبدالاله السمان ٩٢٫٧٣
يوسف وليد خالد الشايجي ٨٢٫٦١

 
مركز قرطبة الديني الثانوي نساء   

أسيل يوسف عويض املطيري ٨٣٫٠٧
ألطاف آصف عبدالرزاق املال ٨٩٫٠٩
أبرار برجس سالم الشمري ٨٢٫٦١
العنود ناصر محمد املطيري ٩٣٫٩٨
أماني دحام حسني العدواني ٩١٫١٤
امجاد ماجد دغيليب العتيبي ٨٦٫٩٣

انعام  حياوى  عبداالمير ٩٤٫٢
إميان ثامر منيزل العنزي ٩٢٫٨٤
بانه يوسف عبيد العنزي ٩٥٫٣٤
بشاير ماجد عبداهللا عناد ٩٥٫٢٣

توت اشريف ٨٨٫٣
جميعة راشد  سيف الشمري ٩٥٫٤٥
حصة ذعار قصاب السبيعي ٨٤٫٤٣
حمدة مبارك عوض الرشيدي ٧٢٫٥

دالل حسني علي هتيمي ٩٠٫١١
دالل حمود فالح العازمي ٦٩٫٧٧
دالل محمد قبالن العريف ٩٧٫١٦

رشا مروي محسن  الظفيري ٩١٫٩٣
روان إبراهيم عبدالعزيز الفضلي 

٩١٫٣٦
روان فهد ضاري املطيري ٨٩٫٤٣

زهرة  حسني   علي  غلوم ٨٦٫٠٢
زينــب عبداهللا خضيــر العبداهللا 

٨٨٫٧٥
زينه مصلح الدين  الرفاعي ٨٨٫٨٦

سارة رفعت عبداحلميد ابوحشيش 
٩١٫٧

سارة عبداهللا هيكل الظفيري ٨١٫١٤
سارة عماد حمد العون ٩٣٫٧٥

سلمى ذعار قصاب السبيعي ٧٨٫٥٢
ســهام احلميدي ضليل الشــمري 

٩٣٫٥٢
شــريفة فوزي ســليمان  الشهاب 

٩٠٫٣٤
شمايل عبداهللا محمد اخلباز ٨٦٫٨٢

شموخ فهد عبدي الرشيدي ٩٢٫٠٥
شهد علي عواد الرشيدي ٨٥٫٥٧

عائشة يعقوب جاسم عبداهللا ٧٧٫٥
عائشة عبدى سعد الرشيدي ٩١٫٢٥
عائشة ناصر خليفة اللوغاني ٨٣٫٤١
عبيــر علي عبداحملســن الثويني 

٩٦٫٥٩
عفاف عوض زايد املطيري ٩١٫١٤
عهود مزيد سعد املطيري ٨٨٫١٨

فاطمة راشد محمد اخلليفي ٨٩٫٤٣
فاطمة كثير داود اخلالدي ٩٦٫٧

فاطمة محمد محمودي ٩٥٫١١
فرح عبدالفتاح جاسبى ٩٠٫٤٥

فضة فهد مرزوق الرشيدي ٩٢٫٩٥
فهيده عايش ذياب الرشيدي ٩٣٫٥٢

ملياء ثامر منيزل العنزي ٩٣٫٦٤
مرمي حمود فالح العازمي ٨٤٫٤٣

مرمي علي بورزارع ٩١٫٩٣
مضاوي سعد جزاء العازمي ٩٢٫٠٥

مالك عيسى ابو العيس ٨١٫٥٩
منال عودة فاضل  مهدي ٨٦٫٠٢

منال غالب  بشيت   الرحيلى ٩٧٫٣٩
مي سيف حمد البليهي ٩٣٫٦٤

نادية حزام  ابجاد  املطيري ٩٢٫٢٧
نادية نايف عناد العنزي ٩٢٫٥

جنلى عيد  شمروخ  العتيبي ٩٤٫٢
نورهان جمال حسن الشرقاوي ٩٥٫٨
وجدان جابر هايف العتيبي ٨٩٫٢
وضحى فهد ضاري املطيري ٨٨٫٥٢

وعد منديل مطر العنتري ٩٧٫٦١
ياسمني نايف  سعود  عوض ٩٧٫٢٧

 
معهد اإلميان الشرعي االهلية الثانوي للبنني - 

املشتركة 

أحمد محمد صالح الشمري ٧٦٫٣٦
إبراهيم فاضل ظفر الهاجري ٧٢٫٥
تركي جلوي شعوي املطيري ٦٨٫٤١
ثوبان اشرف حافظ محمد اشرف 

شيخ جنيب رحمان ٩٨٫٥٢
جواد عبدالكرمي ٧٩٫٨٩

حمد مشاري عبداللطيف النجدى 
٧٦٫٠٢

سعد موال دادباران ٨٠٫٤٥
سليم عبدل محمد غوث ٧٦٫٣٦

طالل مشاري شعوي املطيري ٧٠
عباس فهد عباس العجمي ٦٦٫٣٦

عبدالرحمن خالد مرزوق العازمي 
٦٢٫٢٧

عبداهللا الفي ناصر الدماك ٦٩٫٤٣
عبداحلميد شيرعلم ٧٦٫٢٥

عبدالرحمن عبدالكرمي روزي دين 
٩٧٫٩٥

عبــداهللا عبدالناصر ميــر افضل 
محمد ٨٩٫٤٣

عبداهللا نواف بشر العنزي ٧٥٫١١
علي سالم محمد العجمي ٦٣٫٦٤
عمر حضرت كل عبدالغفار ٧٨٫٣
عيسى طارق حمد الشطي ٧٤٫٠٩
فرحان أحمد محمد بورجان ٧١٫٢٥

فواز محمد عياد الفضلي ٦٧٫٩٥
الفي بدر الفي العازمي ٦٦٫٣٦

محمد خالد عليان املطيري ٦٣٫٠٧
مرزوق هادي صالح العازمي ٦٥٫٣٤
يحيــى طــالل حمد الشــيخ أحمد 

الفارسي ٨٥٫٥٧
يعقوب خان محمد شيرين ٩٠٫٤٥
يوسف عبداملنان عبدالرشيد ٩٩٫٠٩
يوسف ناصر سلمان الطويلع ٧٠٫٨

 
معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي للبنني 

أحمد محمد ذعار املطيري ٩٣٫٤١
أسامة صياح ســرحان الضفيري 

٨٢٫٩٥
أسامة طالل إبراهيم الظفيري ٩٢٫٩٥
ابداح ناصر فهد الدوسري ٩٨٫٦٤

إبراهيم تي تي ٩٨٫٨٦
أحمد إبراهيم عبدالقادر صالح ٩٨٫٤١

أحمد ثابت محمد عيسي ٩٠٫٨
أحمد محمد ضاوي العصيمي ٩١٫٨٢
أحمد مصطفي سعد محمود ٩٠٫٤٥

اسماعيال دراميه ٩٨٫٠٧
اكرم ماسينج ٩٧٫٠٥

الفي روني ٩٣٫٦٤
امادو خليل ٩١٫١٤

انس باردي ٩٨٫٠٧
اي مسلم ٩٨٫٠٧

ايوبا بورميا دوا ٩٧٫٦١
بدر بندر بدر املطيري ٩٠٫٣٤
بندر بدر فهد الشمري ٧٩٫٣٢

بوميت سايوروان ٩٣٫٧٥
تشي محمد عزت امير ٩٦٫٩٣

جراح أحمد حمد الفارسي ٨٣٫٤١
حذيفه محمد سالم الرجعان الهليلي 

٩٤٫٦٦
حمود عبداللطيف مصطفى الدرباس 

٩٦٫٥٩
خالد عبدالعزيز محمد صالح ٩٧٫٥

خالد فهد سالم العجمي ٨٤٫٨٩
خليفة راشد أحمد القطان ٩٦٫١٤
راشد منيف راشد املطيري ٩١٫١٤

ريان سلطان نوشا ٩٧٫١٦
زين العابديــن  عبدالكرمي عباس 

٩٧٫٦١
سالم حمد خلف حمد ٩٣٫٧٥

سالم حمود باتل العازمي ٨٣٫٣
سعد محمد سالم بوتلف ٩٣٫٨٦
سعد نواف سعد املاجدي ٩٢٫٦١

سليمان حامد شهاب احلسن ٨٠٫٥٧
سليمان فيصل حسني السعيد ٨٨٫٦٤
ســليمان منصور سليمان الهولي 

٨٩٫٧٧
سمرالدين عبداالودزهوني ٩٥٫١١

سيمي كارتيت ٩٨٫٧٥
شــمالن طارق علي حســن محمد 

٧٤٫٠٩
صهيب خالد حسن مال اهللا ٨٠٫٦٨
ضاري سعود مطر الرشيدي ٨٠٫٦٨

طالل فهاد طالع الصليلي ٩٢٫٥
عباس عبدالرحمن محمد ٩٦٫٥٩

عبدالرحمن أسامة فتحي علي علي 
٩٥٫٤٥

عبدالرحمن خالد إبراهيم الهاجري 
٩٨٫٩٨

عبدالرحمــن صالح أحمد النصف 
٩٧٫٨٤

عبدالرحمن عبداهللا محمد العتيبي 
٩٤٫٤٣

عبدالرحمن علي راشد الشبيعان 
املطيري ٩٤٫٦٦

عبدالرحمن فهد محمد الدوســري 
٩٥٫٥٧

عبدالرحمن مشعل محبوب النون 
٩٢٫٧٣

عبدالرحمن منصور ذعار البقمي 
٨٢٫٣٩

عبدالرحمن وائل جاســم الفضالة 
٨٥٫٢٣

عبدالرزاق االبي عبدالعزيز ٩٠٫٥٧
عبدالعزيز خليفة عيسى بوعركى 

٩٠٫٥٧
عبدالعزيز عبداهللا صقر العتيبي 

٩١٫٠٢
عبداللطيف وحيد مبارك علي مبارك 

٨٠٫٦٨
عبــداهللا جمال محمــد الفيلكاوي 

٩٣٫١٨
عبداهللا سامي أحمد املريفع ٨٠

عبدالهادي سلمان نشمي املاجدي 
٨٦٫١٤

عبدالوهــاب ســعد مطلق احلربي 
٨٩٫٨٩

عبداحلليم علي أحمد ٩٨٫١٨
عبدالرحمن عبداهللا رحيم املطيري 

٩٤٫٦٦
عبدالشكور شيخ امير ٨١٫٤٨

عبدالصمد اكانبي اغبولواجي ٩٢٫٢٧
عبدالعزيز عبداهللا رحيم املطيري 

٩٧٫١٦
عبداهللا صابــر أحمد جابر اجلابر 

٩٨٫٧٥
عبداهللا عمر محمد علوه ٩٢٫٧٣
عبداهللا كالالغان كومبا ٩٩٫٤٣

عبداهللا محمد ضــاوي العصيمي 
٩٧٫٦١

عبدامللك يايا اسو ٩٨٫٤١
عثمان بدر ناصر اخلالدي ٩٤٫٧٧
عثمان راشد سليمان الراشد ٩٧٫٦١

عفان فاليكيت ٩٨٫٣
علي حمد علي الشطي ٧٩٫٠٩

علي راشد علي العتيبي ٩٠٫٢٣
علي طالل علي العجمي ٩٦٫٣٦
علي فاضل جابر املري ٩٤٫٥٥

عمــار علي دو اوســيني ام ان دي 
٩٥٫٣٤

عمر امين يوسف الرشيد ٩٥٫٣٤
عمر سعود مطر الرشيدي ٨٩٫٥٥
عمر عبداهللا فهد املطيري ٩٣٫٥٢
عمر فيصل مزيد املطيري ٨٨٫٣

عمر مبارك فنيطل الديحاني ٨٧٫٢٧
عمر مصلح غالب امليمونى ٩٤٫٤٣
عمر ناصر عبداهللا املطيري ٩١٫٥٩
عيسى عبداهللا فهد املطيري ٨٩٫٦٦
فضل الرحمن عبدالرحمن ٩٦٫٨٢

فيليد هاجداريفج ٩٧٫٠٥
قدري يوسف ٧٧٫٩٥
كوماري ايت ٩٨٫٧٥

ماروان االسان ٩٥٫٥٧
ماريفان خويروتني ٩٩٫٠٩

مازن مصطفى السيد محمد ٩٩٫٦٦
٩٥٫٤٥v ماستراالروف مايو

محمد أسامة عبدالرحمن احلسينان 
٩٦٫١٤

محمد سعد صنهات شرار املطيري 
٧٣٫٦٤

محمد سعد مزعل الشمري ٨٩٫٥٥
محمد سعود سند الدوسري ٨٧٫٩٥
محمد شاهر حبيب الفضلي ٨٣٫٣

محمد ظافر زيدالدين ٨٠٫٨
محمــد عبداهللا محمــد القحطاني 

٩٢٫٩٥
محمد عبدالرشيد رسني ٩٧٫٥

محمد عبداهللا ٨١٫٣٦
محمد مخلص هيكل ٩٤٫٠٩

محمد مشعل حسني العتيبي ٨٧٫٨٤
محمد نازير عبدالرحيم ٩٨٫٧٥
محمود اليدو اوسيني ٩٨٫٠٧

مختار تراوالي ٩٧٫٢٧
مسلم عيد مسلم العجمي ٩٥٫٩١

مشاري علي عبدالرحيم الفارسي 
٨٧٫١٦

مشعل منديل محمد املطيري ٩٣٫٨٦
مصباحو سليمان عبداهللا ٨٥٫١١

مناور مشعل صالح الشمري ٨٤٫٤٣
موسى سعد محسن الشمري ٩٥٫٨

ناصر سعد عطية املهيني الشمري 
٨٥٫٩١

ناصر عبدالرحمــن ناصر احليان 
٩٦٫٧

ناصر عدوان منصور العدوان ٨٠٫٣٤
نواف سالم عواد العنزي ٨٨٫٤١

وليد خالد ياسني الشمري ٧٩٫٥٥
يحيى محمد حاجي ٨٦٫٧

يوسف أحمد خالد العبيد ٩٧٫٠٥
يوسف بدر فهد الرويح ٩٢٫٠٥

يوسف خالد جاسم الهولى ٨٤٫٢
يوسف سليمان يوسف العبدالهادي 

٩٣٫٤١
يوســف عبداهللا شــباب امليموني 

٩٤٫٨٩
يوسف عبداهللا ضيف اهللا الرشيدي 

٨٩٫٥٥
يوسف عبداهللا عبدالرحيم الفارسي 

٩٦٫١٤
يوسف محمد جوده عبدالعزيز ٩٥٫١١
يوسف نايف شطي السعيدي ٩٧٫٥
يوسف يحيى عايد الرشيدي ٨٧٫٢٧
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